
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-2//2008.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008 évi február 27-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következőülésén
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
Bódvai Mihályné ügyintéző

Meghívottként jelen van: Banka István
Szabó Tiborné

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 jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőnapirendet fogadta el:

1./ A 2008. évi költségvetés megtárgyalása, a rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: polgármester



2./ Indítványok, javaslatok

3./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

Kiss Ferenc polgármester javasolja, hogy a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a
képviselőtestület hallgassa meg az edelényi Alapítványi Általános Iskola vezetőjének tájékoztatóját.

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

Banka István az edelényi Alapítványi Általános Iskola vezetője: Tájékoztatást nyújt az alapítvány
által ellátott óvodai és az alapfokú oktatási tevékenységről.
Kéri, hogy a balajti óvodáskorúakról nyújtson részükre tájékoztatást az önkormányzat, annak
érdekében, hogy fel tudják mérni, kiket vehetnének fel.

Balajton telephelyként működne tovább az általános iskola, majd a 4. osztály elvégzése után az 5.
osztályosoknak az Alapítványi Iskolába kellene járniuk!

Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan felmerülőkiadásokat (villanyáram, fűtési,
felújítási, karbantartási, takarítási költségek) az Önkormányzatnak kell állnia.
Balajt község Önkormányzata vállalja ezeket a költségeket?

Beri Aladár képviselőés Kiss Ferenc polgármester: Erre megvan az anyagi fedezet, eddig is az
Önkormányzat állta ezeket a kiadásokat.

Banka István intézményvezető: A pályázati lehetőségeket kihasználva mindkét fél csak jól járhat a
jövőben a közös együttműködés során.

dr. Takács András körjegyző: Támogathatónak tartom a javaslatot, a részleteket még egyeztetnünk
kell.
Meg kellene keresni a szülőket, s tájékoztatni Őket az előttük álló lehetőségről.

Beri Aladár képviselő: A falugyűlésen erről beszélni kívánunk a lakosokkal.

Kiss Ferencné alpolgármester: Jól értem, a pedagógusok bérén kívül minden mást a helyi
önkormányzatnak kell állnia?

Banka István intézményvezető: Igen.

Nagy Zoltánné ügyintéző: A balajti iskolában foglalkoztatott pedagógusok további foglalkoztatására
az alapítványnál a munka törvénykönyve szerint kerülne sor?

Banka István intézményvezető: A pedagógusok bére a közalkalmazotti illetménytábla szerint
kerülne megállapításra, de foglalkoztatásukra a munka törvénykönyve szerint kerül sor.

Nagy Zoltánné ügyintéző: A két pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát mindezek
figyelembevételével f. évi augusztus 31-vel meg kell szüntetni, a részükre járó járandóságokat pedig ki
kell fizetni az esedékesség időpontjában.
Ezzel kapcsolatosan már rendelkezésünkre áll egy előzetes számítás, mely szerint kb. …. m Ft összegű
kiadással kell számolnia az önkormányzatnak.



Banka István intézményvezető
és Szabó Tiborné távozik az ülésteremből 14:00 órakor

A napirend tárgyalása:

1./ A 2008. évi költségvetés megtárgyalása, a rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: A rendelet-tervezetet és annak mellékleteit átnéztem, jegyzőúrral az ülés
kezdete előtt egyeztettem, az anyagban foglaltakkal kapcsolatosan észrevételét nem kívánok tenni.

Bódvai Mihályné ügyintéző: Az általános iskola fenntartásához szükséges állami normatíva 2008.
augusztus 31-ig van leigényelve.

Dr. Takács András körjegyző: A helyi általános iskola mint önálló intézmény megszűnik, így
megszüntetésre kerül a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya is.
Az önkormányzat tárgy évi költségvetése reális.

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az utakra 3 m Ft van betervezve kiadásként, melyik utakra
vonatkozik ez az összeg?

Kiss Ferenc polgármester: A Kossuth, Petőfi és Szabadság utcákra.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőrendeletet
alkotta:

Balajt község Önkormányzati Képviselőtestületének

3/2008.(III.1.) számú rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Bódvai Mihályné távozik az ülésteremből 14:45-kor.

2./ Indítványok, javaslatok

2.1. Kiss Ferenc polgármester: A Borsod-Bau 2000. KözműépítőKft-nek elküldött levelet és a
válaszlevelet az ülés kezdete előtt minden képviselőáttanulmányozta. (Iratanyag 230/2008. szám alatt
irattárban elhelyezve.)



Szabó Árpád Zoltán képviselő: A Tóbiás László és alkalmazottja által a testület előtt tett és
jegyzőkönyvbe foglalt ígéreteket kivonatoltan meg kell küldeni a Borsod-Bau vezetőjének.

A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egybehangzóan egyetért.

2.2. Nagy Zoltánné ügyintéző: A kazincbarcikai Mozgárkorlátozott Egyesület megkeresését
ismerteti. (Megkeresés 240/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Tárgy évi működési kiadásaikhoz kérnek támogatást.

Kiss Ferenc polgármester, Szabó Árpád Zoltán képviselő: 15.000,- Ft támogatás megállapítását
javasolja.

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

13/2008. (II.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
t. évi költségvetése terhére a kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete
(székhelye: 3700 Kazincbarcika, Agusztus 20. tér 3. fsz., folyószámla száma: -
OTP BANK Zrt. Kazincbarcika - 11734152-24012421, megkeresés iktatószáma:
240/2008.) részére 2008. évi működési kiadásainak fedezéséhez 15.000,- Ft, azaz
tizenötezer forint egyszeri támogatást biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az intézményfenntartói társulás megállapodás értelmében közös
fenntartású Nefelejcs- és Mátyás Napköziotthonos Óvoda, valamint a Borsodi Általános Iskola 2008.
évi költségvetési tervezetének jóváhagyására Edelény város Önkormányzatának Polgármesterétől
érkezett előterjesztést ismerteti. (Megkeresés 219/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

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

14/2008. (II.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az intézményfenntartói társulási megállapodás keretében működtetett edelényi
Borsodi Általános Iskola (oktatási intézmény) 2008. évi költségvetési tervezetét
jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2008-as évben a működtetéshez t. évi
költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide vonatkozó társulási
megállapodásban foglaltak szerint biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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



15/2008. (II.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az intézményfenntartói társulási megállapodás keretében működtetett edelényi
Mátyás Napköziotthonos Óvoda (nevelési intézmény) 2008. évi költségvetési
tervezetét jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2008-as évben a működtetéshez t.
évi költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide vonatkozó társulási
megállapodásban foglaltak szerint biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

16/2008. (II.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az intézményfenntartói társulási megállapodás keretében működtetett edelényi
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (nevelési intézmény) 2008. évi költségvetési
tervezetét jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2008-as évben a működtetéshez t.
évi költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide vonatkozó társulási
megállapodásban foglaltak szerint biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.4. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az intézményfenntartói társulás megállapodás értelmében közös
fenntartású Szociális Szolgáltató Központ által ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
szakfeladatok 2008. évi költségvetési tervezetének elfogadására Edelény város Önkormányzatának
Polgármesterétől érkezett előterjesztést ismerteti. (Megkeresés 220/2008. szám alatt irattárban
elhelyezve.)

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

17/2008. (II.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: Edelény, Bányász út 2.) által
intézményfenntartói társulási megállapodás keretében ellátott családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok 2008. évi költségvetési tervezetét
jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2008-as évben a működtetéshez t. évi
költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide vonatkozó társulási
megállapodásban foglaltak szerint biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.5. dr. Takács András körjegyző: A Magyar Faluszövetség Alapszabályát ismerteti.



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

18/2008. (II.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Magyar Faluszövetség (székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.)
alapszabályát megismerte, s mindazok ismeretében kinyilvánítja belépési
szándékát.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot
kitöltve és aláírva juttassa el a szövetség székhelyére.
Az Önkormányzat a szövetség tagjaként vállalja az alapszabályban foglalt
kötelezettségének teljesítését, egyidejűleg gyakorolni kívánja az ott meghatározott
jogokat.
A testület tudomásul veszi, hogy az éves tagdíj összege - a Faluszövetség
közgyűlésének eltérődöntéséig - állandó lakosonként 10,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: március 15.

2.6. Kiss Ferenc polgármester: A Rex-Road Bau Kft. van megbízva az előbbiekben is említett utcák
pályázati támogatás révén megvalósuló aszfaltozásával összefüggésben szükséges engedélyeztetési,
pályázatkészítői eljárás lefolytatásával.

2.7. Beri Aladár képviselő: A falugondnok munkájával kapcsolatosan egy-két észrevételt kívánok
tenni:
Kéthetente szerdai napon itt helyben rendel a háziorvos, ezzel szemben a beteg csütörtöki napon
gyógyszert írattat a háziorvosánál a falugondnokkal.

Reggelente az óvodásokat szállítja el a falugondnoki gépjárművel a falugondnok, de egyes idős
emberek is elvárják, hogy egyúttal Őket is elszállítsa Edelénybe a rendelőbe, vagy kórházba.
dr. Takács András körjegyző: A gyógyszer felírattatása nem a falugondnok feladata, esetleg annak a
kiváltására kérhetőfel.

2.8. Beri Aladár képviselő: Anyagilag elég rosszul áll az Önkormányzatunk. Van egy nyugdíjas
alkalmazottunk, akit 8 órában foglalkoztatunk. Változtatnunk kellene az anyagi terheket tekintve.
Láttam az idei költségvetésben a jubileumi jutalmazására betervezett összeget.
Összegezve megállapítható, hogy igen nagy a foglalkoztatása kapcsán felmerülőteher.

Nagy Zoltánné ügyintéző: A jövőévben jubileumi jutalomra leszek jogosult, menjek el talán én is
nyugdíjba?

Kiss Ferencné alpolgármester: A munkáját jól és időben elvégzi. Abodra már két éve nem találnak
megfelelővégzettséggel és gyakorlattal rendelkezőpénzügyi ügyintézőt.

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


