BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-15//2007.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi október hó 31-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:

dr. Gyurjács Dénes

Érdeklődőként jelen van:

Ádám Ferenc Györgyné
Csikó Lászlóné

háziorvos
falugondnok
balajti lakos

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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Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:
1./ Háziorvos tájékoztatója
Előadó: háziorvos
2./ A „BALAJT” Sportegyesület elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök
3./ A 2008. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4./ Indítványok, javaslatok
5./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása:
1./ Háziorvos tájékoztatója
Előadó: háziorvos
Kiss Ferenc polgármester átadja a szót dr. Gyurjács Dénes háziorvosnak.
dr. Gyurjács Dénes háziorvos felolvassa a 2007. évi egészségügyi ellátásról összeállított írásbeli anyag
tartalmát.
(Iratanyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Zoltánné ügyintéző: Több alkalommal beszámoltak arról utólag az önkormányzat által
foglalkoztatni kívánt személyek, hogy a munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatra utalás
alkalmával a háziorvosuk részére – a vizitdíjon felül - nyugta, elismervény, vagy egyéb bizonylat nélkül
2.000,- Ft-ot kellett fizetniük. A háziorvosuktól indoklásként azt a választ kapták, ha megkérdezték, miért
kell ezt az összeget megfizetniük: „Nekem is meg kell élnem valamiből!”
Mi ennek a díjfizetési kötelezettségnek az alapja, nem lehetne erről előzetesen hirdetményi úton
tájékoztatni az egészségügyi intézményben megjelenő ügyfeleket?
Több alkalommal fordult elő ennek a díjnak bevezetésekor, hogy a háziorvosnál megjelenő személynél
nem volt plusz kétezer forint.
dr. Gyurjács Dénes háziorvos: Valóban volt az évben egy időszak, amikor a munkaegészségügyi
vizsgálatra utalt személytől a vizitdíjon felül további 2.000,- Ft-ot kértünk egy jogszabályi
félreértelmezésnek köszönhetően. Mivel ez az utóbbi hónapokban tisztázódott, hogy csak az egészségügyi
kiskönyv kiállításakor kell ennyit fizetnie az ügyfélnek, így szeptember 1-től már nem kell fizetni ilyen
alkalomkor.
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Kiss Ferenc polgármester megköszöni dr. Gyurjács Dénes háziorvosnak, hogy megjelent a testület
ülésén és hogy tájékoztatást nyújtott az egészségügyi tevékenységéről, a település lakosaira kiterjedő
háziorvosi ellátásról.
A képviselőtestület a tájékoztatót egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
dr. Gyurjács Dénes háziorvos 13 óra 30 perckor távozik az ülésteremből.

2./ A „BALAJT” Sportegyesület elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök

Kiss Ferenc polgármester sajnálattal állapítja meg, hogy immáron sokadik alkalommal az időbeni
írásbeli meghívás ellenére a helyi Sport Egyesület elnöke nem tesz eleget a felkérésnek.
Beri Aladár képviselő: Beszéltem az egyesület elnökével az elmúlt napokban, aki elmondta, hogy tavaly
sem kapott meghívást a testület ülésére.
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Mint ahogy a képviselőknek, ill. az általuk meghatalmazottaknak az
átvételi elismervényen aláírásukkal kell igazolniuk a meghívó és annak mellékletét képező iratanyag, vagy
iratanyagok időbeni átvételét, ugyanúgy az ún. külsős meghívottaknak is, hiszen részükre tértivevénnyel
kerül a meghívó kézbesítésre. Az idei meghívás – a mai ülés anyaga mellett jelen pillanatban is fellelhető
meghívó másolat és tértivevény tanúsága szerint – a mai ülés megtartását megelőző két hónappal
korábban – augusztus 31-én - került kézbesítésre Pető István úrnak a lakcímén. (Átnyújtja megtekintésre a
képviselő úrnak az iratot.)
Azért lett részükre ennyi idővel korábban kiküldve, hogy időben ehhez mérten tudják időzíteni
programjaikat.
Pető úr rendőrként teljesít szolgálatot, az Ő esetében nem mindegy, hogy állítják össze a szolgálati
beosztást.
Akár a tavalyi meghívót és tértivevényt is elővehetjük és megnézhetjük most – csak egy percet vesz
igénybe az egész -, hisz azok a tavalyi jegyzőkönyv mellékleteként lefűzésre kerültek, mint minden egyéb
más esetben.
Hogy az állítás valótlan, mi sem támasztja jobban alá, mint az, hogy a doktor úr az idén is eleget tett a
meghívásnak.
Kiss Ferenc polgármester: A meghívás időben megtörtént, a meghívott pedig nem jelent meg, ezzel ez a
napirendi pont lezárva.

3./ Az Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Kiss Ferenc polgármester
Kiss Ferenc polgármester: A 2008. évi munkaterv-tervezetet ismerteti.
Van-e valamelyik képviselőnek módosító, vagy kiegészítő javaslata?
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Beri Aladár képviselő: Első napirendi pontként javasolja felvenni a jövőben a szociális jellegű
támogatás, segély iránti kérelmeket, mivel több alkalommal előfordult már vele, hogy az indítványok
előterjesztésekor elfelejtett megemlíteni olyan észrevételeket, amelyeket egyébként tervezett a testület elé
tárni.
A zárt ülést követően viszont már az időközben eszébe jutottakat nem tudja beterjeszteni.
Kiss Ferencné alpolgármester: Nem kiszámolható, hogy mennyi időt vesz igénybe a szociális segély
iránti kérelmek elbírálása egy-egy ülés alkalmával, így nem lenne az sem kiszámolható, hogy egy-egy
külsős meghívottat milyen időpontra hívjunk meg.
A jelenlegi formában maradjon továbbra is napirendre tűzve a kérelmek testület elé való terjesztése.
Kiss Ferenc polgármester, Beri István, Csathó László és Szabó Árpád Zoltán képviselők egyetértésüket
fejezik ki az alpolgármester által elmondottakkal.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
112/2007. (X.31.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2008. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: ----Határidő: -----

4./ Indítványok, javaslatok
4.1. Beri Aladár képviselő: A kóborló kutyák ügyét ismételten a testület elé terjesztem: rengeteg kóbor
eb van a település belterületén, haladéktalanul intézkedni kell az ügyben.
dr. Takács András körjegyző: Az állattartásra vonatkozóan egy egy oldalas felhívást kívánok kiküldeni
minden házhoz, melyben felhívom az eb támadásának várható következményeire is az ebtartók figyelmét.
Egyet tehet még a részleges megoldás érdekében az Önkormányzat, sintért fogad és összeszedeti a
közterületeken kóborló ebeket. A sintér nem ingyen végzi ezt a tevékenységét.
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Terjedelmesebb formában a lakosok lakásonként már korábban –
2006. januárjában - kézhez kaptak erről is egy a jegyző nevében általam összeállított tájékoztatót,
felhívást, mint ahogy a közterület tisztántartásáról is. Sajnálatos, hogy nem lett foganatja, sőt azt
„üzenték”, hogy minek küldte azt a jegyző, foglalkozzon inkább más, fontosabb ügyekkel.
dr. Takács András körjegyző: A lakosokat mindenesetre újból felhívom az állattartásra vonatkozó
szabályok betartása érdekében.
4.2. dr. Takács András körjegyző: Árpád-házi Szent Erzsébet 800 éve született, ennek megünneplésére a
megyei Közgyűlés elnöke meghívta a megye polgármestereit egy ünnepségre, melynek keretében – a
tegnapi nap folyamán – átadtak minden településnek jelképesen 2-2 rózsatövet, egy pirosat és egy fehéret.
Ezen a megemlékezésen én képviseltem jelenlétemmel Ládbesenyő és Balajt településeket a
polgármesterek egyéb elfoglaltsága miatt.
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4.3. dr. Takács András körjegyző: Kezdeményeztem az edelényi Többcélú Kistérségi Társulásnál, hogy
a jövő évben belső ellenőrzés keretében vizsgálják mind három település önkormányzatának és
intézményeinek 2006. évi gazdálkodását.
A jövő évi költségvetéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy az egyáltalán nem mondható majd
rózsásnak, minden szükséges igényt kielégítőnek.
A normatív állami támogatás összege az idei szinten marad, nem emelkedik, viszont tekintettel a már
bekövetkezett, s a jövőben bekövetkező áremelkedésekre reálértékcsökkenéssel kell számolnunk.
Az állam azzal számol, hogy Európai Uniós pályázatokból juthatnak nagyobb összegű pénzekhez az
önkormányzatok is a jövő évben.
Nincs esélyegyenlőség a települések, s így az önkormányzatok között.
A közszolgálatban dolgozókat tekintve a bérek szintentartására kell törekedni.
Az Ő juttatásaikat tekintve inkább a természetbeni juttatásokra kellene áttérni.
Összefoglalva elmondható, hogy költségvetési szigor jellemzi a következő évet.
4.4. Berzi István képviselő: Az iskola sorsa hogyan fog alakulni, tagintézménnyé válik, vagy megszűnik?
Nincs határidőhöz kötve az, hogy meddig kell erről döntenie a testületnek, vagy meddig kell intézkedni,
megállapodni?
dr. Takács András körjegyző: Önálló intézményként 2008. szeptember 1-től már nem működhet tovább
a helyi általános iskola.
Kiss Ferenc polgármester: A helyi épületben maradnak a gyerekek, az állami támogatást viszont nem a
balajti önkormányzat, hanem Edelény város önkormányzata, ill. intézménye fogja megkapni. Az még
kérdéses, hogy az önkormányzatunk által alkalmazott két pedagógus sorsa mi lesz, átveszi-e Őket a
borsodi Iskola, vagy meg kell szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyukat.
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Már a jövő évi költségvetés tervezésénél számolni kell azzal, hogy
az Ő közalkalmazotti jogviszonyukat felmentéssel meg kell szüntetni, s az erre az időre szóló bért, a 13.
havi illetmény időarányos részét, esetleges jogosultság esetén a jubileumi jutalmat, s egyéb
járandóságaikat be kell tervezni.
4.5. Berzi István képviselő: Az inkasszálást sérelmezik az emberek, erkölcstelen volt ez az eljárás.
Nem volt érthetően beleírva a végzésbe mire is számíthatnak, csak szakkifejezések szerepelnek benne.
Előbb ki kellett volna részükre kézbesíteni a végzést, s utána indítani a tranzakciót.
Október 17-ei dátummal készültek a végzések, de csak 30-án lettek kikézbesítve.
Hogy lehet az, hogy voltak, akik már korábban is kézhez kapták?
Kiss Ferenc polgármester: Semmi esetre sem nevezhető az eljárás erkölcstelennek.
Azokkal szemben, akik mindig időben eleget tesznek befizetési kötelezettségüknek nem járnak el
erkölcstelenül azok, akik ugyanannyi vagy még több jövedelemmel rendelkeznek, mégis több éve úm.
beintenek?
dr. Takács András körjegyző: Nem tekinthető az eljárás erkölcstelennek. Ezt megelőzően több
alkalommal is az adóügyekkel foglalkozó kolléganő írásban kiértesítette az adóalanyokat az adófizetési
kötelezettségükről, mellyel egyidejűleg a befizetés teljesíthetősége érdekében ún. készpénzfizetési csekket
is kézhez kaptak. Nagyon sok ügyfél több éve nem tesz eleget kommunális adó fizetési kötelezettségének,
sőt hallottam azt is a kézbesítőktől, hogy az iratot a csekkel együtt a kézbesítéskor az ügyfelek többsége
összetépi. Higgye el a képviselő úr, nem szívesen alkalmazzuk a behajtásnak ezt a formáját, de ha minden
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jó indulat ellenére csak ellenállást tapasztalunk, s hajlandóságot akár a részletfizetésre sem, akkor
meglépjük azt, amit a jogszabály keretei között lehet.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az adó, s a végrehajtási ügyek intézése nem tartozik a munkakörömbe, mégis
Önként részt vállaltam benne annak érdekében, hogy az önkormányzat ügyét előbbre vigyem, érdekeinek
érvényt tudjunk szerezni.
A mellett, hogy a végzéseket az adótartozások behajtása érdekében elkészítettem és felszereltem, el kellett
látnom a saját munkakörömbe tartozó feladatokat is. Rendszeresen határidőkhöz vagyok kötve, mind az
ügyintézési eljárás során, mind a rendszeres, vagy időszakos jelentési kötelezettségek alkalmával. Ez
alkalommal közbe jöttek munkaszüneti napok, s pár nap szabadságot is időközben kivettem. Én hiába
tervezem el előre, hogy szabadságomról visszajőve ezt, meg ezt fogom csinálni, mindig közbe jön valami.
A múlt héten három munkanapon át segítettem a kolléganőmnek az interneten keresztül történő
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében. Tőlem is elvette az időt ez a feladat is, de muszáj
volt, mivel a következő évi állami normatívához kellett adatokat szolgáltatni egy újonnan bevezetett
rendszeren keresztül meghatározott napig, azaz október 27-ig. Ezen a napon, vagyis szombaton kellett a
végleges kinyomtatott és aláírt iratanyagot bevinnie Annuskának a Magyar Államkincstárhoz. Sajnos az
újonnan kialakított rendszerben még mutatkoznak hibák, ezért kellett ennyi időt eltölteni vele, ráadásul,
még e hét hétfőjén is ismételten ezzel kellett kezdenem, mert a szombaton leadott példány nem volt úm.
lezárva, s azt haladéktalanul – a polgármester által történő aláírást követően – le kellett adni a MÁK-nál.
Az ezt előző héten kiváltó technikai problémákról most hagy ne beszéljek.
Először a nyugellátásban részesülők és a munkaviszonyban állók végzései lettek elkészítve, felszerelve,
sokszorosítva és kézbesítve a letiltások foganatosíthatósága érdekében.
Mivel Annuskának hétfőn ismételten el kellett távoznia a munkahelyéről ezért a délelőtt folyamán banki
terminálon keresztül azonnali beszedési megbízásokat rögzítettünk közben egyeztetve a személyek adatait,
nehogy valami rosszul kerüljön rögzítésre, majd a szociális segélyek kifizetésére és utalására kellett
készülnöm, hátha meg lesz még a héten.
Ezt követően pedig nekiültem feltértivevényezni a még kézbesítetlen végzéseket. Déltől a hivatalsegéd
már nem dolgozik, ezért Ő csak kedden délelőtt kezdte el azokat kézbesíteni.
Mióta itt dolgozom a munkaidőm alatt még napi 30 perc munkaszünetet sem tartok, annak érdekében,
hogy még az idő alatt is inkább haladjak a munkámmal. Az én munkaköröm nagyon sokrétű és sokféle
jogszabály alkalmazását igénylő munkakör, ettől többet viszont munkaidőm alatt – minden jó szándékom
ellenére - sem mennyiségben, sem időben nem tudok magamra vállalni.
Szeretném megkérdezni a képviselő urat, mit csináltam e hét hétfőjének délutánján, akkor, amikor Ő a
polgármester úrral történő beszélgetését követően beült az én munkavégzésem helyéül szolgáló
irodahelyiségbe és beszélt hozzám, ill. kérdezett?
Berzi István képviselő: Közben dolgozott.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Pont akkor tértivevényeztem a végzéseket; nem értem rá ugyan diskurálni, de
ha kérdezett válaszoltam.
Kiss Ferencné alpolgármester: Az biztos, hogy ha ide akármikor bejövünk, Ő mindig a helyén ül és
dolgozik, pötyög a gépen, jogszabályt olvas, vagy számol, ír. Ha beszélünk is hozzá, Ő akkor is csak
dolgozik, még a fejét sem mozdítja, úgy válaszol. Úgy ismertük meg Őt, mint aki nem szeret
munkaidőben tereferélni.
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Távozik az ülésteremből 14 óra 45 perckor Ádám Ferenc Györgyné és
Csikó Lászlóné balajti érdeklődő lakos.
4.6. Kiss Ferenc polgármester: Az Általános Iskola 2007/2008. évi munkatervét ismerteti. Javasolja
elfogadásra, jóváhagyásra.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
113/2007. (X.31.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a helyi Általános Iskola 2007/2008. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős: ----Határidő: ----4.7. Kiss Ferenc polgármester: A Raiffeisen Bank Zrt-vel kötendő folyószámlahitel-szerződés tartalmát
ismerteti.
Javasolja a szerződés megkötését, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak huzamosabb idő óta
rendezetlen tartozásai vannak szolgáltatók felé.
(Iratanyag /2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
114/2007. (X.31.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a számlavezető edelényi Raiffeisen Bank Zrt-vel 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió
forint összegű folyószámlahitel-szerződés megkötéséről határoz.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: november 15.
4.8. Kiss Ferenc polgármester: A felszíni vízelvezetés megtervezésére vonatkozó szerződés-tervezetet
ismerteti.
(Iratanyag /2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület több tagja – Szabó Árpád Zoltán, Csathó László, Beri Aladár, Berzi István képviselő –
úgy foglalt állást, hogy az előterjesztést a következő ülésén ismételten napirendjére tűzi, arról mai ülésén
nem kíván dönteni.
4.9. Kiss Ferenc polgármester: A Kistérségi Társulás keretében lehetőség nyílik téli-tavaszi (2008.
január 16. és április 15. között) közmunkaprogramban való részvételre. Javasolja, hogy a testület két fő
aktív korú 12 hónapnál régebben regisztrált munkanélküli rendszeres szociális segélyezett legfeljebb 8
általános iskolai végzettségű (1 fő) 45 éven felüli (nő) legalább 3 gyermekről családfenntartóként
gondoskodó (roma) személy Balajt községben történő foglalkoztatását jelezze szándékként a pályázó felé.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
115/2007. (X.31.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a téli-tavaszi (2008. január – 2008. április) közmunkaprogram keretében az edelényi
Többcélú Kistérségi Társulással közösen pályázni kíván 2 fő aktív korú 12 hónapnál
régebben regisztrált munkanélküli rendszeres szociális segélyezett legfeljebb 8
általános iskolai végzettségű (1 fő) 45 éven felüli (nő) és legalább 3 gyermekről
család- fenntartóként gondoskodó (roma) személy foglalkoztatásának támogatása iránt.
A program keretében elvégeztetni kíván feladatok:
- parkosítás, parkfenntartás
- belterületi utak fenntartása, környezetük karbantartása
- csapadékvíz elvezető árkok karbantartása

500 fm
3800 fm
3800 fm

Felelős: polgármester
Határidő: november 15.

5./ 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 október hó 31-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
113/2007. (X.31.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a helyi Általános Iskola 2007/2008. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős: ----Határidő: -----

Kiss Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Balajt, 2007. november 14.
Nagy Zoltánné
jkv.vezető

dr. Takács András sk.
körjegyző
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