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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi július hó 25-én, szerdán 13 óra 00 perces 

kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén 

elhangzottakról 

 

 
Jelen vannak:                                Kiss Ferenc                polgármester 

                                                        Kiss Ferencné            alpolgármester 

                                                        Beri Aladár                képviselő 

                                                        Berzi István                képviselő  

                                                        Csathó László             képviselő  

                                                        Szabó Árpád Zoltán   képviselő 

       

Igazoltan távol maradt:                -------------- 

 

 

Igazolatlanul távol maradt:         --------------- 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:     dr. Takács András    körjegyző 

                                                         Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 

                                                

 

Meghívottként jelen van:              Laczkóné Joó Adrienn  védőnő 

                                                          

 

Érdeklődőként jelen van:             id. Mogyoró Zoltánné                  érdeklődő helyi lakos 

                                                        Ádám Ferenc Györgyné               falugondnok 

                                                

                                                                                                

 

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 

megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 6 fő  jelen 

van. 

 

Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
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Sajnálattal állapítja meg, hogy immár sokadik alkalommal – az ülés tervezett időpontját megelőző két 

hónappal korábbi meghívás ellenére – sem a gyermekorvos, sem a falugazdász nem tesz eleget a 

polgármester, ill. a testület külön személyre szóló meghívásának. 

A doktornő távollétét azzal szokták indokolni az ülésen megjelent védőnők, hogy szabadságon van. 

 

Mivel a megjelölt személyek nem jelentek meg, távolmaradásukat nem jelezték és nem is indokolták, 

javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi tervezettől eltérően a rájuk vonatkozó napirendi 

témákat a testület üléséről levenni, ill. annak megfelelően módosítottan a napirendet elfogadni. 

Tény, hogy a falugazdász a település egyik lakójával szinte úm. állandó kapcsolatban áll, hisz csak Ő 

végez a község területén mezőgazdasági vállalkozást. (Ő személyesen lerendezi vele az ügyeit.) 

Arra azért talán mégiscsak méltathatnának bennünket, hogy az írásbeli meghívásunkra ugyancsak írásban 

reagáljanak. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el: 

 

 

                     1./ Védőnő tájékoztatója  

                          Előadó: védőnő 

 

 2./ Indítványok, javaslatok  

 

 3./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

                        Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 
1./ Védőnő tájékoztatója  

     Előadó: védőnő 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót Laczkóné Joó Adrienn védőnőnek. 

 

Laczkóné Joó Adrienn védőnő: Balogh doktornő szabadságon van. 

0-6 éves korú gyermek 60 fő van Balajton. Ebből 11 fő 1 éves kor alatti. 

Családlátogatást Balajt község területén két hetente tartunk. 

 

Beri Aladár képviselő: Egészségi állapotukban rosszabbodás, vagy jobbulás következett-e be? 

 

Laczkóné Joó Adrienn védőnő: Az elmúlt időszakban egészségügyileg nem következett be állapotukban 

rosszabbodás. 

 

Beri Aladár képviselő: A doktornő nem megy ki házhoz: ha nem viszik el hozzá a beteg gyereket, akkor 

akár meg is halhat. 

 

Csathó László képviselő: A helyettesítések esetén először ne csak a saját betegeit lássa el a helyettesítő 

orvos, hanem folyamatosan a helyettesített orvos betegeit is. Ne kelljen azoknak addig várni, amíg a 

helyettesítő orvos a saját betegeit ellátja. 
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Kiss Ferenc polgármester: Köszöni a védőnőnek a megjelenést és a tájékoztatást. 

 

 

Laczkóné Joó Adrienn védőnő elhagyja az üléstermet 13 óra 30 perckor 

 

 

2./ Indítványok, javaslatok  

 

 

Kiss Ferenc polgármester kérdezi a jelenlévő Mogyoró Zoltánnét, hogy szeretne-e valamit mondani a 

testületnek? 

 

Mogyoró Zoltánné: Igen, kérdezni, ill. kérni szeretnék a testület tagjaitól. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Előterjesztésének nyílt ülésen történő meghallgatásához, vagy tárgyalásához 

hozzájárul-e? 

 

Mogyoró Zoltánné: Igen, hozzájárul. 

 

Kiss Ferenc polgármester kérdezi a képviselőtestület tagjaitól, engedik-e, kívánják-e meghallgatni 

Mogyoró Zoltánné hozzászólását? 

 

 

A képviselőtestület egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a jelenlévő Mogyoró Zoltánné 

hozzászólását meghallgassa. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Megadja a hozzászólás jogát Mogyoró Zoltánnénak. 

 

Mogyoró Zoltánné: Fiam – Mogyoró János – és családja szeretne építkezni, s ehhez szeretne az 

önkormányzattól építési telket venni. 

János fiam és családja velünk lakik a férjemmel együtt épített közös lakásban külön szobában. 

(Öten alszanak egy ágyon.) 

A telek árát egy összegben kifizetnénk az önkormányzatnak. 

 

Azt a Kossuth utcai telket szeretnénk megvenni, amiről korábban is már kérelmet nyújtottak be Önök felé. 

 

Csathó László képviselő: Legutóbb úgy döntöttünk, hogy nem eladó az önkormányzat ezen telke. 

Többen kérték azt a telket, fontossági sorrendet nem tudunk felállítani a kérelmek között. 

Az is felmerült bennünk, hogy esetleg üzletelni kívánna vele valamelyik kérelmező. 

 

dr. Takács András körjegyző: A tartós bérbeadás esetén maradna a telek az önkormányzat tulajdonában, 

de a felépítmény az építtető tulajdonát képezné, s azt el is tudná adni. 

 

Beri Aladár képviselő: Olyan balajti lakosnak adjuk el, aki ingatlannal még nem rendelkezik. 

 

dr. Takács András körjegyző: 100 %-os garancia arra nincs, hogy emberek ideáramlását 

megakadályozzuk. 

 

Mogyoró Zoltánné: Kubinyi István lenne az a vállalkozó, aki felépítené részükre a lakóházat. 
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Kiss Ferenc polgármester: Sajnos én ismerem ezt a megnevezett személyt. A börtön szele már 

meglegyintette Őt. 

 

 

A képviselőtestület egybehangzóan úgy foglalt állást, hogy a kérelmet illetően a mai ülés alkalmával 

döntésre nem jutott, annak megvitatását a későbbiekben ismételten napirendjére tűzi. 

 

Mogyoró Zoltánné elhagyja az üléstermet 14:
00

 órakor. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Ismereti az önkormányzat e-mail címére érkezett – az önkormányzatot 

képviselő ügyvédnő - megkeresést. 

Szeptember elején kerül megtartásra az első tárgyalási nap, amennyiben addig a két önkormányzatnak 

nem sikerül megegyeznie a vitatott kérdésben. 

 

dr. Takács András körjegyző: Vállalja a közvetítő szerepét az egyezség létrejötte érdekében. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti az edelényi Rendőrkapitányság támogatás iránti megkeresését, 

melyet már korábban, a f. évi áprilisi ülés alkalmával is a testület elé terjesztetett. 

(Megkeresés 577 /2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

Csathó László képviselő: Javasolja a tavalyi mértékű egyszeri támogatásban részesíteni az edelényi 

Rendőrkapitányságot. 

 

Több képviselő – Beri Aladár, Kiss Ferenc, Kiss Ferencné, Csathó László - egyetért az elhangzott 

javaslattal. 

 

Berzi István képviselő: Nem javasolja a túlóra támogatását. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Tartózkodik a szavazás alkalmával. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – a következő határozatot hozta: 

 

 81/2007. (VII.25.) határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 tárgy évi költségvetése terhére egyszeri, vissza nem térítendő 15.000,- Ft, azaz 

 tizenötezer forint összegű támogatásban részesíti az edelényi Rendőrkapitányságot. 

 

 Felelős: polgármester  

 Határidő: azonnal, ill. augusztus 31. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti a megyei Közgyűlés elnökének megkeresését. 

(Megkeresés  415-2/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

Ez a levél azon tavaszi levelünkre válasz, melyben kezdeményeztük a kórházi ellátási terület módosítását, 

azaz jeleztük igényünket arra, hogy f. évi április 1-je után is a B-A-Z. megyei Kórház és Egyetemi Oktató 

Kórház lássa el Balajt község lakosságát, s kezdeményeztük erre vonatkozóan megállapodás megkötését 

is. 
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A megállapodás létrejötte érdekében az alábbi adatokat kérik közölni: 

- a szakma csoportok konkrét megnevezése, melynek tekintetében az ellátási terület módosítását kérjük és 

  az adott szakma tekintetében a település számára jelenleg kijelölt kórház megnevezése 

- az ellátási érdek megfogalmazása, melyben szükséges kitérni az adott fekvőbeteg-ellátáshoz történő  

  hozzájutás jelenlegi nehézségeire, valamint a kórházi ellátás elérésének időtartamára – különböző közle- 

  kedési eszközökkel – a jelenleg kijelölt kórház és a Megyei Kórház tekintetében. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A válasz megadása előtt meg kellene kérdezni a lakosokat, hogy elégedettek-e 

a jelenlegi területi ellátással, vagy kezdeményezik a korábbi területi ellátás úm. visszaállítását. 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti az edelényi aljegyző nő által - a Falugondnoki Szolgáltatás 

működtetésével kapcsolatosan lefolytatott vizsgálat eredménye kapcsán - megfogalmazott ideiglenes 

működési engedély megkérése iránti kezdeményezést. 

(Ügyirat 521-5/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

A falugondnoki képzésre a jelentkezés megtörtént, a visszajelzés értelmében a tanfolyamra 2008-ban fog 

sor kerülni. 

 

Az aljegyzőnő felé kérelmünket – a szükséges mellékletekkel együtt – megküldjük. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-A-Z. megyei 

Kirendeltségének Törvényességi Ellenőrzési Osztálya a 2122/2007. számú megkeresésében (ikt.sz.: 5-

4/2007.) észrevételezte, hogy a társulási tanács tagjaként a társulási tanácsban végzett tevékenységéről 

évente legalább kétszer a polgármesternek számot kell adnia. 

Válaszlevelünkben a jegyző úr tájékoztatta Maczegáné Veres Mariannt, hogy a július havi ülésünkön 

kerítek majd erre sort. 

 

Mindezekre tekintettel el kívánom mondani, hogy az I. félévben a kistérségi többcélú társulás társulási 

tanácsának munkájában tevékenyen – egyéb hivatalos, ill magánjellegű elfoglaltságaim miatt – nem 

tudtam részt venni. 

A II. félév tekintetében a decemberi testületi ülés alkalmával kívánok majd beszámolni. 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Aki a szennyvizet a csapadékvíz elvezető árokba folyatja, büntetés 

kiszabásától tarthat a jövőben. A jegyző úr falubejárás keretében felméri majd, hogy kik azok, akik így 

szennyezik a környezetet és kezdeményezi velük szemben a szükséges eljárás lefolytatását, annak 

érdekében, hogy a szennyvízelvezetésről, ill. elhelyezésről szíveskedjenek környezetkímélő módon 

gondoskodni. 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

tájékoztatott bennünket a benyújtott pályázataink elbírálásának eredményeiről. 

Ennek alapján elmondhatom, hogy  
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1.) a „Szennyvízelvezetés II. ütem” tárgyú (LEKI) (ikt.sz.: 441-4/2007.) és az „Útburkolat felújítás: Ady 

E. utca I. szakasz” tárgyú (HÖF-TEKI) (ikt.sz.: 455-3/2007.) pályázatunk szakmailag megfelelt, azonban 

a források kimerülése miatt tartaléklistára került. Ez azt jelenti, hogy a Tanács tárgyévben lemondásból, 

visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási összeget a tartaléklistán 

szereplő pályázatok támogatására fordítja, melyről 2007. december 15-ig hozhat döntést. 

A Tanács határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség. 

 

2.) a „Belterületi csapadékvíz rendezés tervezése” tárgyú (HÖF-TEKI) pályázatunkat a Tanács nem 

befogadhatónak minősítette jogcímidegen indokkal. 

A Tanács határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség. 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Beri Aladár képviselő: Az hallottam, hogy fajgyűlölő vagy és úgy szoktad mondani, hogy minek az a 

cigánynak.  

 

Kiss Ferenc polgármester: Azt hiszem az elmúlt évek alatt már bizonyítottam, hogy nem vagyok 

fajgyűlölő. 

Nem tudom, ki mondhatott ilyet a hátam mögött. 

 

Beri Aladár képviselő: Nem roma származású, nyugdíjas ember mondta ezt nekem. Az a baj, hogy sosem 

fogja a szemedbe mondani, viszont a hátad mögött áztat.  

 

dr. Takács András körjegyző: A közös testületi ülésen – módosítottan - elfogadott társulási 

megállapodást érintően Maczegáné Veres Marianna megint észrevételezéssel élt. 

 

Áttanulmányoztam az Ötv-t és a Ktvt. A törvényekhez fűzött magyarázatból kitűnik, hogy a megállapodás 

nem ellentétes a jogszabályi előírásokkal. 

 

A három település polgármesterének aláírásával is ellátott visszajelzéssel élünk, melyben kifejtjük, hogy a 

polgármesterek a kifogásoltakat nem tartják törvénysértőnek és fenn kívánják tartani. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan ugyancsak érkezett észrevétel. 

 

Kérdésként merül fel bennem, hogy eddig mindaz – amin nem változtatott a testület az SZMSZ-en belül – 

jó volt, nem sértett semmilyen jogszabályi előírást, az most már nem jó? 

Szeptember 15-ig kell e megkeresésre válaszolnunk, s ha szükséges a szükséges módosításokat 

elfogadnunk, ezért az előterjesztést várhatóan az augusztus havi ülésen fogja megtenni. 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A beiskolázáshoz a szülők részére nyújtandó önkormányzati támogatásról 

minden év július havában dönt a képviselőtestület. 

Kéri, hogy a testület tagjai tegyenek javaslatot. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Várjuk meg, hogy a helyi általános iskola egyáltalán megkezdheti, megkezdi-

e működését szeptember 1-től. 
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Ráérünk augusztusban erről dönteni, legfeljebb majd szeptember végén kapják meg a támogatást a szülők. 

Most egyébként is minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek szülője 

gyermekenként 5000,- Ft támogatásban részesül az államtól, amelyet a szülők erre is fordíthatnának. 

 

Beri Aladár képviselő: A vezetékes víz iskolába történő bevezettetésére sor kerül-e az idén? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nem, minek vezetnénk be, minek fordítsunk pénzt a beruházásra, mikor jó 

esetben is csak egy tanév alatt szolgálná a gyerekeket és a pedagógusokat. Ki tudja, mi lesz a jövőben az 

épület sorsa. 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

 

3./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.) 

 
 

Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirend 

tárgyalása a továbbiakban zárt ülés keretében történik. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kiss Ferenc                                                                                                                  dr. Takács András 

polgármester                                                                                                                        körjegyző 
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K I V O N A T 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi július hó 25-én, szerdán 13 óra 00 perces 

kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén 

elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből: 

 

 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                                             dr. Takács András sk. 

 polgármester                                                                                                                          körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Balajt, 2007. augusztus 13. 

 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 

 

 

 


