BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-11//2007.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak:

Kiss Ferenc
Kiss Ferencné
Beri Aladár
Berzi István
Csathó László
Szabó Árpád Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

--------------

Igazolatlanul távol maradt:

---------------

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

--------------

Érdeklődőként jelen van:

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.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:
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1./ A 2007. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása,
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2./ Indítványok, javaslatok
3./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
A napirend tárgyalása:

1./ A 2007. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Kiss Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a körjegyzőségi beszámolóval összefüggésben a helyi
önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója szakszerűen ki lett dolgozva és a testület tagjainak
időben ki is lett küldve.
Berzi István képviselő: Az áfaként megfizetett összeg miért van külön feltüntetve a beszámolóban?
Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: Az áfát külön kell lekönyvelni a beszerzés, ill. a szolgáltatás
értékétől.
Berzi István képviselő: Hallottam az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkásoktól, hogy az
iskolában való nagytakarításhoz nincs, ill. nem volt biztosítva tisztítószer.
Kiss Ferenc polgármester: Ki állított ilyet?
Berzi István képviselő: Nem mindegy, ha igaz az észrevétel?
Nem kívánom megnevezni a személyt, mert esetleg nevének közlésével annak teszem ki, hogy
leszámoltatásra kerül.
Kiss Ferenc polgármester: Írásban nyújtsa be képviselőtársam a kérdéseit és 15 napon belül azok
ugyancsak írásban megválaszolásra kerülnek.
Kiss Ferencné alpolgármester: Az iskolai nagytakarítás alkalmával öblítőt adtam ki az ott takarítóknak
használatra, s mondtam nekik, hogy használjanak belőle annyit, amennyi kell, a többit hazaviszem.
Kiss Ferenc polgármester: Nem kellene hazavinni a tisztítószereket azoknak, akik takarítanak egy-egy
intézménynél, hiszen havonta több ezer forint értékben biztosítunk mindenhová elegendő tisztítószert, ill.
eszközt.
Csathó László képviselő: A Hivatal felújításával kapcsolatosan rendezésre került a vállalkozó felé a teljes
bekerülési költség, s a kivitelező elvégezte-e végre teljes egészében a felvállalt munkát?
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Kiss Ferenc polgármester: Kb. 150-200 e Ft nincs még a vállalkozónak kifizetve. Ehhez a pénzhez akkor
jut hozzá, ha maradéktalanul eleget tesz a vállalásának. Várhatóan a műszaki ellenőr fogja még ellenőrizni
a kivitelezés állapotát, milyenségét.
A hivatalba a vizes blokk külön lett elkészíttetve, más keret terhére.
Berzi István képviselő: Milyen eljárás szerint számlázza le a szolgáltató a közkutakon elfolyó
vízmennyiséget az önkormányzat felé?
Kiss Ferenc polgármester: A Markovics-tanyánál bejövő vízmérő óra alapján számlázzák átalányban le a
közkutak fogyasztását.
Berzi István képviselő: Az össz fogyasztásból levonják a rendszerre rákötött lakásonként elhasznált
vízmennyiséget és a maradékot számlázzák az Önkormányzat felé?
Kiss Ferenc polgármester: Igen.
Csathó László képviselő: Azt tudom, hogy a Víziközmű-Társulati hitel kamatát még mindig fizetni kell,
de mi a beszámolóban szereplő 600 e Ft-os tétel?
Bódvai Mihályné gazdálk. ügyintéző: Az önkormányzat 2006-os banki hitel tartozását rendeztük a f. év
első felében.
Csathó László képviselő: Az orvosi rendelőnél igen sok a dologi kiadás.
Bódvai Mihályné gazdálk. ügyintéző: A 160 e Ft-os költség a gázpalackok költsége, félévre vetítve
havonta kb.: 6-7 db 25 kg-os gázpalack került felhasználásra.
Csathó László képviselő: Ez a propán bután gázpalack mennyiség felhasználás rengeteg, tekintve, hogy a
rendelőben kéthetente egy napon 2-3 órán át rendelnek az orvosok, s fűteni sem kellett minden nap és
minden hónapban.
Kiss Ferenc polgármester: 2 konvektor van a rendelő helyiségében ahol egy hónapban 5 db 25 kg-os
gázpalack használódik el, s van még egy a fürdőszobában is fűteni, ill. vizet melegíteni.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Rövid időn belül be kell oda köttetni a földgázt.
Beri Aladár képviselő: Az idősek napjára fordított 296.000,- Ft-os kiadást sokallja.
Bódvai Mihályné gazdálk. ügyintéző: 300 e Ft-os kiadás lett betervezve az idősek napjára, így a
felhasználás a tervezettnek megfelelő.
Kiss Ferenc polgármester: Még így is kevés volt a mennyiség, hiszen többen úgy vettek részt az
ünnepeltek közül az ünnepségen, hogy szatyrukban haza is vittek a felszolgált ételből és italból.
Berzi István képviselő: Ha nem vitték volna haza az ünnepségen részt vevők, akkor hová lett volna téve a
maradék?
Kiss Ferenc polgármester: Például, akik önkéntes alapon segítettek a főzésben és a felszolgálásban azok
megkaphatták volna, hisz többeknek az egész napjuk ráment.
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Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: Kéri mindenkitől, akit érint, amennyiben az önkormányzat
részére teljesítenek beszerzést, hogy a teljesítést aláírásukkal szíveskedjenek bizonyítani, elismerni a
számlán. Vonatkozik ez a takarító személyekre is.
Kéri, hogy a jövőben szíveskedjenek a vezetők a következőkre is tekintettel lenni: nem lehetne úgy
elvégeztetni egy-egy munkát, hogy nincs betervezve az önkormányzat költségvetésébe a kiadási és a
bevételi oldala, magyarul: nincs rá fedezet.
dr. Takács András körjegyző: Amennyiben valamire nincs előirányzat, nincs fedezet, nem lehet véghez
vinni. Az ilyen munkálatokat mindig egyeztetni kell a pénzügyessel, hogy van-e rá fedezet, s ha nincs, a
megvalósítástól el kell állni.
Kiss Ferenc polgármester: A teljesítés elismerésével még nem lesz megoldva az, hogy például a
tisztítószert ne vigye haza a felhasználó. Mindenesetre, ha aláírásával kell elismernie azt, hogy azt
felhasználja, talán egy-két esetben jobban odafigyelnek majd arra, hogy az megfelelő használat,
igénybevétel mellett meg is legyen kellő ideig.
Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: Kevesebb pénzt fogunk kapni az iskola működtetésére is a
tanulói létszám csökkenése miatt, a hiányzó összeget az önkormányzatnak kell hozzátennie saját
költségvetése terhére.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A költségvetéshez kapcsolódóan az iskola továbbműködtetését érintően lépni
kellene, ….
Kiss Ferenc polgármester: Majd a későbbiekben még visszatérünk erre a kérdésre, most a félévi
költségvetési beszámolót tárgyaljuk.
Beri Aladár képviselő: Igen nagy összegű az önkormányzat adósságállománya, ami a víziközmű-társulati
hitelért vállalt kézfizető-kezesség vállalással együtt megközelítőleg 20 m Ft.
Bódvai Mihályné gazdálk. ügyintéző: Nagy összegű elmaradásunk van a lakástakarékpénztári szerződést
kötöttek támogatása terén is. Ennek időarányos része is benne foglaltatik a tartozásállományban. (Múlt év
decemberében utaltunk át utoljára támogatást az alapítványon keresztül a 67 ltp-snek.) Nem fognak állami
támogatást kapni a megtakarításuk után, mivel nincs rendszeresen fizetve a megtakarítás.
Kiss Ferencné alpolgármester: Hogy tudnánk pénzt csinálni?
Dr. Takács András körjegyző: Remélhetőleg Balajt község is megtalálja adósságai rendezéséhez a
kiutat. Én helyi ismeretekkel nem rendelkezem.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Akarva, akaratlanul is ismerem Balajt község Önkormányzatának anyagi
helyzetét. A testületnek át kell gondolnia, hogy milyen plusz bevételekre tud szert tenni, mit tud
értékesíteni, esetleg bérbe adni.
Vannak beépítetlen önkormányzati telkek, amelyek értékesíthetőek, vannak továbbá olyanok, amelyeken
magánházak állnak, de a telkek az önkormányzat tulajdonában vannak, ezek bérbe adhatóak, vagy
eladhatóak.
A falugondnoki szolgáltatáshoz az önkormányzat két gépjárművel rendelkezik, van-e szükség
mindkettőre, ez is megfontolandó.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
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85/2007. (VIII.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős. polgármester
Határidő: azonnal
2./ Indítványok, javaslatok
Csathó László képviselő: A gázrongálás ügye hogy áll, rendeződött-e időközben?
Kiss Ferenc polgármester: Az ügyvédnővel az ügyben tárgyaltam, s egyeztettem a ládbesenyői
polgármesterrel, valamint a jegyző úrral is, melynek köszönhetően első körben 750 e Ft-ot Balajt község
tartozásaként elismertem, s ebből javukra a mai napig 550 e Ft megfizetésre is került.
Folyó évi szeptember 15-ig a maradék 200 e Ft is – a vállalásnak megfelelően - meg lesz fizetve.
A követelésként kimutatott összeg és az általam tartozásként elismert 750 e Ft között mutatkozó
különbség tekintetében a jegyző úr még utána néz az általam felvetetteknek és az eredményről tájékoztatni
fogja a települések polgármestereit.
A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
Beri Aladár képviselő: Örülök neki, hogy sikerült a megegyezés.
Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót dr. Takács Andrásnak, ismertesse a koncessziós eljárás
eredményét, mivel a meghirdetés időpontjához viszonyítva augusztus 11-ig lehetett pályázatot benyújtani,
s a pályázat benyújtásától számított 90 napon belül a testületnek döntenie kell.
A Borsod-Bau 2000. Kft. egyedüli pályázóként benyújtotta pályázati anyagát zárt borítékban, a kiírásnak
megfelelően 1 eredeti és 2 másolati példányban. (Zárt boríték felbontásra kerül.)
Tóbiás László előzetesen szóban és írásban is arról tájékoztatott, hogy a testület által megszabott feltételek
irreálisak, azok nem teljesíthetőek, gondolok itt pl.: az éves koncessziós díjra.
Véleménye szerint reálisan 240 e Ft-ot tud elszámolni és az önkormányzatnak megfizetni koncessziós
díjként. (Irat 506-2/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
dr. Takács András körjegyző: Előzetesen személyesen is egyeztettünk - én, a polgármester úr és a
pályázó - Tóbiás úr előbbiekben hivatkozott levele tartalmát illetően.
Tájékoztatva lett, hogy a testület elé lesz terjesztve észrevételezése.
(Felolvassa a benyújtott pályázati anyag tartalmát.)
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Nagy Zoltánné ügyintéző: Elnézést kérek, hogy beleszólok, de a koncessziós eljárás során mind a
közbeszerzési, mind a koncessziós törvényt alkalmazni kell a helyi közbeszerzési szabályzattal együttesen.
A közbeszerzési szabályzat szerint nemzeti értékhatár alatti egyszerűsített közbeszerzés alkalmával a
pályázat kiértékelésére bizottságot kell létrehozni, mely értékeli a benyújtott pályázatot aszerint, hogy az
megfelel-e a kiírásban foglaltaknak.
Javasolja, hogy a pályázat elbírálására, a döntés meghozatalára a következő testületi ülés alkalmával
kerüljön sor.
A testület nem fogja megsérteni a pályázati kiírásában foglaltakat, hisz 90 napon belül dönteni fog benne.
A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
dr. Takács András körjegyző: Vízügyes szakemberrel beszéltem ez ügyben, aki az általa elmondottakkal
meggyőzött arról, hogy nem így szoktak koncessziós ügyet kezelni. Kétféle nézőpont ütközik: a számviteli
törvény és az amortizáció mértéke (13 %), itt van a megközelítéssel probléma.
Kiss Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a polgármester kivételével minden képviselő vegyen részt a
bizottság munkájában.
Csathó László képviselő: A bizottság munkájában nem kívánok részt venni, munkahelyem nem teszi
lehetővé, hogy akármikor rendelkezésre tudjak állni.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
86/2007. (VIII.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a koncessziós eljárással összefüggésben a benyújtott pályázati anyag értékelésére
ad hoc bizottságot hoz létre.
A bizottságnak minden települési képviselő tagja.
A képviselőtestület soron következő ülésén a bizottság tájékoztatást nyújt az értékelés
eredményéről, melynek figyelembe vételével a képviselőtestület meg fogja hozni
döntését, s arról a pályázót írásban tájékoztatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
dr. Takács András körjegyző: Jövő héten szerdán 15.00 órakor találkozunk itt a Hivatalban a bizottság
tagjaival.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A bizottság tagjai részére tanulmányozásra addig is fénymásolatban átadásra
kerül a közbeszerzési szabályzat, a pályázati kiírás, a megjelentetett hirdetmény és a pályázati anyag egyegy példánya.
A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
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Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a 2008. évre szóló Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
megkeresést, a kiírás tartalmát. (Iratanyag 619/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
87/2007. (VIII.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
nem kíván csatlakozni a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, ill.
felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához.
Felelős: körjegyző
Határidő: szeptember 30.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti az edelényi polgármester úr megkeresését az Edelény és Szuhogy
települések között létrejött alapfokú oktatási-, nevelési feladatokat ellátó (óvodai) közoktatási
intézményfenntartói Társulási Megállapodás jóváhagyása érdekében. (Megkeresés 651/2007. szám alatt
irattárban elhelyezve.)
A társulási megállapodás vonatkozik a Mátyás Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde, a Nyitnikék
Napköziotthonos óvodai nevelésre.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
88/2007. (VIII.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az edelényi Mátyás Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde, valamint a Nyitnikék
Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az óvodai nevelés biztosítására az Edelény és
Szuhogy települések között létrejött alapfokú oktatási-, nevelési feladatokat ellátó
(óvodai) közoktatási intézményfenntartói Társulási Megállapodást jóváhagyja.
(Megkeresés 651/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Berzi István képviselő: Az alpolgármester asszony által megígértek közül meg lesz-e valamelyik
valósítva, gondolok itt arra, hogy játszótér kerül megépítésre, vagy az orvosi rendelőhöz tartozó „parkban”
kerti padok kerülnek elhelyezésre.
Kiss Ferencné alpolgármester: Majd ha lesz rá pénze az önkormányzatnak, akkor fog megvalósulni
mindaz, amit megígértem. Egyelőre nincs megtakarítás abból, hogy nem vettem fel megválasztásomtól
számítottan f. évi júniusig az alpolgármesteri tiszteletdíjat.
Berzi István képviselő: A tiszteletdíj csökkentését, vagy annak teljes összegéről való lemondását
javasolja elfogadni a testület tagjai által.
Beri Aladár képviselő: Minek, azért hogy nevessenek rajtunk, milyen hülyék vagyunk.
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Kiss Ferenc polgármester: Nem támogatom elfogadni azt, hogy a képviselői tiszteletdíjak csökkentésre
kerüljenek, és azt sem, hogy arról a képviselők lemondjanak.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
89/2007. (VIII.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
nem kívánja Berzi István képviselő előterjesztésének megfelelően a képviselői
tiszteletdíj összegét csökkenteni, ill. arról lemondani.
Felelős: -----Határidő: azonnal
Csathó László képviselő: A temetőben ki kell szedetni a tuskókat, hogy a terület kaszálható legyen.
Kiss Ferenc polgármester: Szeptember 3-án fizetjük a segélyeket, lakossági folyószámlára utalás f. hó
30-án.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A beiskolázási segélyről való döntést erre az ülésre halasztotta a júliusi ülése
alkalmával a képviselőtestület.
Kiss Ferenc polgármester: Térjünk vissza rá szeptemberben. Akkor is jó lesz a pénz a szülőknek.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal egyetért a polgármester javaslatával.
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
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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KIVONAT
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

Kiss Ferenc sk.
polgármester

dr. Takács András sk.
körjegyző

A kiadmány hiteléül:
Balajt, 2007. szeptember 20.
Nagy Zoltánné
jkv.vezető
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