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      BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                        KÉPVISELŐTESTÜLETE 

        

                 

  

 

  

1-12//2007. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi szeptember hó 19-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:              Ádám Ferenc Györgyné   falugondnok 

                                                          

 

Érdeklődőként jelen van:             ------- 

                                                         

                                                

                                                                                               

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 falugondnok beszámolója 

  Előterjesztő: falugondnok 

 

                    2./ Hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról beszámoló  

                         Előterjesztő: körjegyző 

  

                   3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

                        Előterjesztő: körjegyző 

 

                   4./ Körjegyzőségi Társulási Megállapodás módosítása 

                        Előterjesztő: körjegyző 

 

                   5./ Indítványok, javaslatok 

                    

                   6./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

    Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1./ A falugondnok beszámolója 

     Előterjesztő: falugondnok 
 

 

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót Ádám Ferenc Györgyné falugondnoknak, tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Felolvassa beszámolóját. (Beszámoló egy példánya 

jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Beri Aladár képviselő: A temetésre történő szállítás alkalmával beülnek fiatalok a kocsiba, ezáltal az 

idősek már nem férnek be. 

 

Ádám Ferenc Györgyné képviselő: Igyekszem minden 65-75 éven felüli személyt elszállítani egy-egy 

temetésre, ha kell többször is fordulok. Sajnos azt nem áll módomban megtenni, hogy szelektáljam a 

beülőket. 

 

2009. augusztusáig még közlekedhet a Mitshubishi. 

 

Berzi István képviselő: Két kocsi van, együtt egyszerre több ember szállítható lenne. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Ki fogja a másikat vezetni? Talán te? 

 

Berzi István képviselő: Legutóbbi ülésünk alkalmával elhangzott, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő értékesíthető dolgok, így pl. az egyik gépjármű eladása folytán befolyó bevételből csökkenthető lenne 

az adósságállomány. Javaslom értékesíteni a Mitshubishit, mivel az már egy elhasznált gépjármű. Ebben 

is ugyanúgy 9 ülés van, mint az új OPEL-ban, tehát a szállítható személyek számát tekintve nincs eltérés. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Most lett felújítva több százezer forintért a „micsu”; korát, s állapotát tekintve 

aligha kapnánk érte többet, mint amennyibe a felújítása került. 
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Ugyan mindkét gépjármű 9 fős, az OPEL-nak mégis más a befogadó képessége. A „micsu”-ban a vezetői 

ülés mögött meg van emelve, így itt is ülhetnek a gyerekek az óvodába szállításkor; az egyszerre 

szállítható személyek száma ezáltal nő meg.  
 
Berzi István képviselő: 13 embert akkor sem lehetne szállítani, akár mennyi is a befogadó képessége. 

Szombaton milyen célból használja az OPEL-t a polgármester úr? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Képviselőtársam nyújtsa be kérdését írásban, s azt majd ugyancsak írásban 

megválaszolom. 

 

Berzi István képviselő: Többen tanúsíthatják, hogy az OPEL-t a Kiss család magáncéljaira használja 

rendszeresen. 

Még késő este is látni az OPEL-t Edelényben, van, hogy mulató helyiség előtt található leparkolva. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Már most, előre figyelmeztetlek rágalmazásért fel foglak jelenteni, 

amennyiben nem tudod bizonyítani azt, amit állítasz! 

 
Berzi István képviselő: Bizonyítható.  

Mint ahogy a polgármester úr nem ért egyet az említett gépjármű eladásával, úgy én sem értek egyet azzal, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművet saját célból használják azok, akik használják. 

Belátom, hogy ne adjuk el a „micsu”-t, de akkor a felesleges kiadásokat kell megszüntetni, itt kell 

spórolni! 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 99/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 a falugondnok beszámolóját jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 Felelős:   ----- 

 Határidő: ----- 

 

 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

     100/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

     Berzi István képviselőnek az önkormányzat tulajdonában lévő Mitshubishi gépjármű  

     értékesítésére vonatkozó javaslatával nem ért egyet. 

 

     Felelős:   ----- 

     Határidő: ----- 

 

 

2./ Hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról beszámoló  

     Előterjesztő: körjegyző 
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dr. Takács András körjegyző: A Közigazgatási Hivatal 2122/2007. számú megkeresésének 
tartalmát ismerteti. 
(Megkeresés 5-4/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 

Felkérésünkre a Sajó-Bódva völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

közreműködésével a miskolci GREEN SIDE Környezetgazdálkodási Tervező és Tanácsadó Kft. 

(székhelye: 3531 Miskolc, Szemere u. 2.) az edelényi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek 2004-

2008. évre vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló beszámolót Balajt község 

tekintetében – is - elkészítette. Ismerteti a beszámoló tartalmát. 

(Iratanyag 556-3/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

 

[: A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §-

ának f.) pontja értelmében a jegyző „előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról 

szóló, kétévente esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján - szükség esetén - javaslatot 

tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására [Hgt. 37. § (1) és (3) bekezdés], valamint gondoskodik a 

lakosság tájékoztatásáról, a felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységről [Hgt. 37. § (3) bekezdés];…” :] 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 101/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 az edelényi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek 2004-2008. évre vonatkozó 

 „Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének” Balajt község tekintetében való végrehajtá- 

     sáról szóló – a miskolci GREEN SIDE Környezetgazdálkodási Tervező és Tanácsadó 

     Kft. (székhelye: 3531 Miskolc, Szemere u. 3.) által összeállított - beszámolót  

     jóváhagyja. 

       

     Felelős:   ------ 

 Határidő: ------ 

 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A szelektív hulladékgyűjtés megkezdéséhez az ÉHG megküldte a lakossági 

induló csomagot. A lakosoknak a közeli napokban kiosztásra kerül lakásonként egy-egy csomag, melynek 

tartalma egy tájékoztató levél és három darab műanyag zsák. 

 

Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Az ÉHG képviselőjének tájékoztatása alkalmával a júniusi ülésen 

abban állapodtak meg, hogy szeptember közepén az önkormányzat levélben megkeresi az ÉHG 

illetékeseit annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés és elhelyezés folyamatának megismerése 

érdekében milyen időpontban tekintheti meg a sajókazai hulladéklerakó telepet. 

 

Több képviselő azonos véleménye, hogy október első szerdáján szívesen részt vennének a telephely 

látogatáson. 

       

 
A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 
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3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

     Előterjesztő: körjegyző 

 

 

dr. Takács András körjegyző: A testület minden tagjának előzetesen írásban kiküldött előterjesztés 

tartalmát ismerteti. A Közigazgatási Hivatal 24-6/2007. számú megkeresését felolvassa. 

(Előterjesztés egy példánya a jegyzőkönyvhöz mellékelve, megkeresés 5-6/2007. szám alatt irattárban 

elhelyezve.) 

Összeegyeztettem a korábbi SzMSz-t az „általam” tett módosításokkal.  

Mindezek alapján javaslom a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően. 

 

A képviselőtestület minősített többséggel, azaz 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotta: 

 

 

 Balajt község önkormányzati képviselőtestületének 

 

 5/2007. (X. 1.) számú rendelete 

 

 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.1.) számú 

 rendelet módosításáról 

 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

dr. Takács András körjegyző: A módosításokat át fogom vezetni az alaprendeleten, így az egységes 

szerkezetben meglesz. 

 

 
4./ Körjegyzőségi Társulási Megállapodás módosítása 

     Előterjesztő: körjegyző 

 

 
dr. Takács András körjegyző: A körjegyzőségi megállapodást illetően több alkalommal is egyeztettem – 

levélben és szóban egyaránt - az elmúlt hetekben a Közigazgatási Hivatal illetékeseivel.  

A Közigazgatási Hivatal 183-11-B/2007. számú megkeresésének tartalmát ismerteti. (Megkeresés 5-

5/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

A Közigazgatási Hivatal véleménye szerint a társulási megállapodás korlátozza a jegyző hatáskörét a 

köztisztviselő illetményének eltérítése és a tanulmányi szerződés kötése tekintetében. 

A módosításra vonatkozó írásbeli előterjesztése tartalmát ismerteti. (Előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva.) 

 

A f. évi február 20-án kelt körjegyzőségi társulási szerződés 26-27. pontjai helyébe javasolja a 

következőket beépíteni: 

„A Körjegyző a Körjegyzőséget érintően a Körjegyzőség működésével összefüggésben a Képviselő-

testületek által meghatározott költségvetés keretein belül gazdálkodhat, amellyel kapcsolatos döntést 

megelőzően szükség szerint egyeztet a Polgármesterekkel.” 
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 102/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

     jóváhagyja, hogy a f. évi február 20-án kelt körjegyzőségi Társulási Szerződés 26-27.  

     pontjainak szövegezése helyébe a következő szövegezés kerüljön: 

                              „A Körjegyző a Körjegyzőséget érintően a Körjegyzőség működésével összefüggésben a  

                              Képviselő-testületek által meghatározott költségvetés keretein belül gazdálkodhat,                  

                              amellyel kapcsolatos döntést megelőzően szükség szerint egyeztet a           

                              polgármesterekkel.” 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

dr. Takács András körjegyző: Kéri, hogy a jegyzőkönyv, vagy legalább a határozat kivonata legyen 

készen jövő hét keddig, mivel mindhárom település határozatának kivonatát be kell vinnie a Közigazgatási 

Hivatalba. 

 

   
5./ Indítványok, javaslatok 

 

 

5.1. dr. Takács András körjegyző: A Közigazgatási Hivatal 24-9/2007. számú megkeresését ismerteti.  

(Megkeresés 5-7/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

Felolvassa az ide vonatkozóan összeállított előterjesztését, valamint a rendelet-tervezetet. 

 

A képviselőtestület minősített többséggel, azaz 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotta: 

 

 

 Balajt község önkormányzati képviselőtestületének 

 

 6/2007. (X. 1.) számú rendelete 

 

 a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2006. (XII. 28.) számú  rendelet 

 módosításáról 

 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A kommunális adó rendeletben azért lett részletesen feltüntetve mindaz, 

amiről magasabb rendű jogszabály is rendelkezik, mert minden egyes - szakkifejezéssel - adóalanynak ki 

kívántam küldeni és ki is küldtem a teljes rendeletet, annak érdekében, hogy rálátást nyerjenek miért is 

kell nekik ezt az adófajtát fizetniük. Egyéb, ún. magasabb rendű jogszabály ismerettel a lakosok általában 

nem rendelkeznek, így az azokban rögzített értelmező rendelkezéseket sem ismerhetik. 

Községünkben – mióta itt alkalmaznak – a lakosok jogszabály kivonatokat (pl.: közigazgatási eljárási 

törvény, vagy szociális törvény, vagy gyermekvédelmi kedvezmény, stb.), s teljes helyi rendeleteket (pl.: a 
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környezetterhelési díjról), kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványokat kapnak kézhez – lakásukra 

történő megküldéssel - annak érdekében, hogy járatosabbak legyenek ügyeik vitelében. 

5.2. dr. Takács András körjegyző: Ismerteti a Közigazgatási Hivatal 24-9-1/2007. számú 

megkeresésének tartalmát. (Megkeresés 5-8/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 103/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

           Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

   a helyi általános iskola pedagógusainak pedagógusnap alkalmából tárgyjutalomban 

           való részesítéséről szóló 68/2007. (VI.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

   Felelős: polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 104/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

           Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

   a 71/2007. (VI.27.) számú határozatának szövegezését a következők szerint  

   módosítja: 

       „a köztisztviselői nap alkalmából úgy rendelkezik, hogy a polgármester részére kétheti  

     illetményének megfelelő összeg kerüljön kifizetésre az önkormányzat t. évi  

     költségvetésében az igazgatási szakfeladaton betervezett 14. havi illetmény terhére.” 

 

    Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

5.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: A LOGIN INITIATIVE részéről Nyírő András f. hó 17-én, hétfőn du. 4 

óra után megkereste az önkormányzatot, a polgármester urat annak érdekében, hogy az e-Magyarország 

pontra az igénylő lakosok az általuk forgalmazott ún. WiFi antennával rácsatlakoztathatóak legyenek. 

Ennek keretében e cég az önkormányzat hivatalában egyénenként alközpontokat építene ki. Hétfőn – 

szeptember 24-én – a helyi Kultúrházban tartanának ezzel kapcsolatosan tájékoztatást a lakosoknak.  

A mai nap reggelén az önkormányzat e-mail címére Nyírő úr megküldött egy tájékoztató anyagot, melyet 

a lakosoknak a holnapi nap folyamán kiküldenénk. 

A tájékoztató anyagot egy-két pontban kiegészítettem, ill. kiemeltem a megbeszélés alkalmával 

elhangzottaknak megfelelően. 

 

Az e-Magyarország pont szolgáltatójával még egyeztetnünk kell, egyáltalán engedélyezik-e, hogy a 

lakosok ezt ilyen formában igénybe vehessék. 

 

Jelenleg az önkormányzatnál az internetre csatlakoztatott gépek csak jelszó megadásával tudják igénybe 

venni a világhálót. 

Ha egy-egy magánszemély is rá lesz kötve erre a rendszerre, akkor hogy lehet majd ezt is kivitelezni, még 

jelen pillanatban ez is kérdéses. 

 

Legalább és nem több, mint 10 igénylő esetén telepítenék a WiFi antennát az igénylőknél. 
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5.4. Berzi István képviselő: Október 23-ai megemlékezést tart-e az idei évben az önkormányzat? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Tavaly egy képviselőtársam – Beri Aladár – vett részt rajtam és feleségemen 

kívül az ünnepségen. 

Az általános iskolások természetesen tartanak megemlékezést az iskolában. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Egy koszorúzásra azért csak kellene időt és pénzt szakítani. 

 

 

5.5. Berzi István képviselő: Két legutóbbi ülésünkön elhalasztottuk a beiskolázási segélyről való döntést. 

Javasolja, hogy a mai ülésen döntsön végre a testület. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Elkezdődött az iskola, minden szülő – az önkormányzat külön anyagi 

segítsége nélkül is – elindította gyermekeit az iskolába, óvodába. 

 

dr. Takács András körjegyző: Az idei költségvetésébe betervezett egy bizonyos összeget a 

képviselőtestület ilyen célra, de tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére felhívja a képviselők 

figyelmét, hogy azért mert be van tervezve még nem kötelező ilyen címen fel is használni. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 105/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

           Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

a 2007/2008. tanév megkezdésével összefüggésben a tanulmányaikat megkezdő, ill. 

folytató balajti lakóhellyel rendelkező tanulók jogán a szülőknek nem biztosít ún. 

beiskolázási segélyt. 

 

   Felelős:   ----- 

   Határidő: ----- 

 

5.6. Berzi István képviselő: Kérném a polgármester urat, szíveskedjen megmutatni azt az iratot, 

amelynek alapján azt állítja rólam, hogy én huzamosabb ideig fogyatékosok intézetében voltam. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Én ilyet nem állítottam rólad. 

 

Berzi István képviselő: De igen. Szeptember 3-án, 15 órakor a tulajdonában lévő kocsmában ezt mondta 

nekem és még sok minden mást is. 

Bizonyítani tudom mindazt, amit akkor és ott mondott. 

Csathó Nikolett, aki ott dolgozik is hallotta. Amennyiben hozzájárul a testület most azonnal felhívom és 

megkérdezzük hogy az említett napon és időpontban mit látott, hallott. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Én egy képviselőtársamnak sem mondanék ilyet. 

 

Berzi István képviselő: Elismeri-e polgármester úr, hogy szeptember 3-án, 15 órakor a helyi kocsmában 

valamilyen szer (pl.:  szeszesital) befolyásolása alatt nem úgy beszélt velem, mint ahogy egy 

képviselőtársával kellene?! 

Ön akkor azt is mondta, hogy 12 éve polgármester. 

Ön valójában 1996. július 28-tól polgármester, amitől számítottan még nem telt el 12 év. 
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A képviselőtestület a polgármester munkáltatója, s nem fordítva. 

Kiss Ferenc polgármester: Nagyon jól tudom, hogy a polgármester felett a munkáltatói jogkört a 

képviselőtestület gyakorolja. 

Az elhangzottak rögzítése a „felvett” személy hozzájárulása nélkül törvénysértő, tudod mi jár érte? 

Tudomásomra jutott, hogy videó felvételt készítettél a mobiloddal egy meztelen fiatalemberről és azzal 

zsaroltad, hogy felteszed a felvételt az internetre. 

 

Berzi István képviselő: Véletlenül is benyomódhat a telefonon a kezelőgomb. 

 

Csathó László képviselő: Nem járulok hozzá, hogy felhívd az ülésre a lányomat.  

 

Berzi István képviselő: Már nagykorú, úgyhogy Ő maga dönti el, feljön-e most, ha kérem. 

 

Csathó László képviselő: Ha van valamilyen peres ügyed, amiben a lányom tanúként érintett lehet, akkor 

majd a bíróságon elmondja látott-e, vagy hallott-e valamit. Oda behívathatod, de ide nem. 

 

dr. Takács András körjegyző: Elnézését kérem polgármester úr, hogy beleszólok az ülés vezetésébe, de 

javasolnám, hogy a személyes sérelmeket inkább egymás között beszéljék meg, tisztázzák. 

(Ülésen kívül hajlandó vagyok a képviselő hölggyel és urakkal együtt meghallgatni Berzi képviselő urat, s 

akár az általa megnevezett személyt is.) 

 

5.7. Beri Aladár képviselő: A régi Cigánytelepen lévő kerekes kút balesetveszélyes, mivel a felső 

kútkarika hiányzik. Le kellene fedni, vagy be kellene temetni. 

 

dr. Takács András körjegyző: Kutat betemetni tudomásom szerint nem lehet, de lefedni igen. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Csinálunk rá egy beton fedelet. 

 

5.8. Nagy Zoltánné ügyintéző: A rendszeres szociális segélyezetteknek a polgármester úr által felajánlott 

rész- és teljes munkaidős foglalkoztatási lehetőséget több esetben azzal utasítják vissza, hogy a 

munkaszerződés kapcsán részükre járó egy havi bér összegénél több a folyósított rendszeres szociális 

segély összege, ezért nem éri meg munkát vállalni nekik az önkormányzatnál.  

Nem lehetne a jövőben egyfajta rendszer szerint való kiválasztás útján felajánlani a rendszeres szociális 

segélyre jogosultaknak a foglalkoztatást, pl.: névsor szerint haladva, s annak a segélyre jogosultnak az 

esetében, aki a szociális törvénnyel ellentétes okból nem vállalja a munkalehetőséget megszüntetni a 

segélyre való jogosultságát.  

Így, hogy nem szankcionálható a hozzáállásuk nem veszik komolyan azt, hogy legalább 30 munkanapon 

át közcélú munkára foglalkoztathatja Őket az önkormányzat. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Mit érnénk el vele, utána úgyis ide jönnének egyéb segélyt kérni 

megélhetésük veszélyeztetése miatt. 

 

5.9. Kiss Ferenc polgármester: A szennyvízhálózat és tisztítómű szolgáltatásra való átengedésére kiírt 

koncessziós eljárás keretében az edelényi Borsod-Bau 2000. Kft. nyújtott be pályázati anyagot. 

 

Tudomásom szerint az ad hoc bizottság értékelte a pályázati anyagot. 

A tegnapi nap folyamán én és a jegyző úr egyeztettünk Tóbiás Lászlóval, a Borsod-Bau 2000. Kft. 

ügyvezetőjével, mivel meghívásomnak eleget téve a mai napon ebben az időpontban itt nem tudott 

megjelenni egyéb elfoglaltsága miatt. 

 

A bizottság bizonyos észrevételeket tett a Kft. által benyújtott anyagot érintően. 
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dr. Takács András körjegyző: A megbeszélésünk alkalmával az ügyvezető úr volt hogy elsőre nem 

tudott választ adni a kérdésünkre, pl.: arra, hogy miért ennyi költséggel számol a szennyvíz kalkulációban. 

A 10 éves időtartamú szerződéskötésre vonatkozóan tett észrevétele elfogadható. 

A lényeg: a pályázati felhívásban közzétett koncessziós díj mértékének (2.500.000,- Ft/év) nem felel meg 

a pályázati anyagban ajánlattevő által tett ajánlat szerinti összeg, azaz az évi 240.000,- Ft. 

A pályázati anyagon belül a koncessziós szerződésben felvázolt számítási mód szerint viszont már csak 

évi 50.000,- Ft jön ki. 

A koncessziós szerződésbe foglalt minden nemű adó megfizetése alóli mentesítése nem biztosítható a 

részére csak úgy biankó módon. 

 

Van itt egy alapvető törvényességi kérdés: a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/A. §-ának (4) 

bekezdése szerint a pályázat elbírálására jogosult csak azt vizsgálhatja, hogy a pályázati anyag megfelel-e 

a törvényben és a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Egyeztettünk vele, hogy nyújtson be új pályázati anyagot. 

 

dr. Takács András körjegyző: Új pályázati kiírást kell közzé tenni, melyben akár 10 éves szolgáltatási 

időt és akár 500 e Ft összegű koncessziós díjat kell kiírni. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Nekem sok minden nem tetszett ebben a szerződés mintában. A 

bizottság véleménye, hogy a pályázati anyag nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, 

ezért érvénytelennek minősíti. 

 

Javasolja ismételten meghirdetni a koncessziós pályázati felhívást a Népszabadság, a Magyar Nemzet 

országos napilapokban és az Észak-magyarország napilapban.  

 

Nagy Zoltánné jkv.vezető: És mi kerüljön a felhívásban módosításra? Gondolok itt az 5 év esetleges 

módosítására, vagy a koncessziós díj összegére. 

 

[: A koncesszióról szóló 1991:XVI. tv. 11. §-a értelmében az önkormányzat nevében eljáró személy, ill. 

szerv csak azzal a pályázóval köthet szerződést, aki a pályázatot megnyerte. A pályázat nyertese az, aki 

összességében az állam, illetőleg az önkormányzat számára a kiírásnak megfelelő legkedvezőbb ajánlatot 

tette. :] 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 106/2007. (IX.19.) sz. határozat: 

 

           Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

                               az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közművek (szennyvízhálózat és  

       tisztító telep üzemeltetésére irányuló időleges jognak koncessziós szerződés keretében  

       történő átengedésére kiírt pályázati felhívásra az edelényi Borsod-Bau 2000. Kft. által 

           benyújtott pályázati anyagot érvénytelennek nyilvánítja. 

 

      Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 
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5.10. Kiss Ferenc polgármester: Mivel október 24-én nem fogok itthon tartózkodni vagy korábbi, vagy 

későbbi időpontban leszünk kénytelenek megtartani a testületi ülést. Valószínűleg október 31-re hívom 

össze a testületet. 

6./ 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



K  I  V  O  N  A  T 

 

 
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi szeptember hó 19-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. szeptember 27. 

 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 

 

 

 

 

 


