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dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné
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Meghívottként jelen van:

Borsodi László

ÉHG Zrt. képviseletében

Érdeklő
dőként jelen van:

Ádám Bálintné
Veres Ferencné
balajti lakosok

tanító
ált. isk. igazgató
a jelenléti ív szerint

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat
megállapítja, hogy Balajt község képviselő
testülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 6 főjelen
van.
Régen voltunk itt ilyen szép számban. Régen fordult az elő
, hogy a lakosok részérő
l ennyi érdeklődő
vegyen részt egy ülésen.
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Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Beri Aladár képviselő
: Javasolja, hogy a II. és az I. napirendi pont kerüljön felcserélésre.
A képviselő
testület 5 igen szavazattal, 1 ellenében a javaslatot elvetette.

A polgármester által tett javaslatnak megfelelően a jelenlévőképviselő
k és a polgármester egybehangzóan
- 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőnapirendet fogadta el:

1./ Magyar Állami KözútkezelőKht. edelényi kirendeltségének tájékoztatója az
utak állapotáról, karbantartásáról
Elő
adó: képviselő
je
2./ Indítványok, javaslatok
3./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Elő
terjesztő: ügyintéző
Kiss Ferenc polgármester: A decemberi ülésünk alkalmával döntöttünk arról, hogy a legközelebbi – azaz
a mai – ülésünkre meghívjuk az ÉHG Zrt. képviselő
jét a szemétszállítási díj módosítására tett
indítványukkal kapcsolatos részletes tájékoztatás megtételére.
Mivel Borsodi László úr az ÉHG képviseletében itt és most megjelent, javaslom, hogy hallgassuk meg.
Borsodi László ÉHG Zrt.: Mint ahogy arról már korábban Önök közül többen is értesültek, a szelektív
hulladékgyű
jtőcentrum megépült.
A Sajó-Bódva völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak 119 Önkormányzat a tagja.
A társulás sikeresen pályázott uniós fejlesztési pénzekre.
A szemétszállítási díj bevezetése ütemezett formában kerül emelésre. Ezt azt jelenti, hogy kukánként 335,Ft+Áfa kellene, hogy legyen, ezzel szemben a településeken ezt három lépcső
ben kívánjuk elérni.
Az idei évben kukánként 301,- Ft+Áfa díjjal számolnánk, míg 2009-ben már el kell érni az előbb említett
335,- Ft-os értéket kukánként, Áfával emelten.
Az ÉHG-nél alkalmazottak száma jelenleg 86 fő
.
Beri Aladár képviselő
: Balajt községben vannak olyan utcák, ahová nem megy fel a begyű
jtőautó.
Borsodi László ÉHG Zrt.: Magas a felépítmény, ezért labilis a jármű. Egy 20 t-ás autóról beszélünk.
Beri Aladár képviselő
: Megszokásból nem „megy” fel az egyik sofő
r a Szabadság utca végéig, míg vele
ellentétben a másik sofő
r felmegy.
Kiss Ferenc polgármester: Sajnos nagyon rosszak az útviszonyok a Szabadság és a Kossuth utcán; ilyen
körülmények mellett lehet, hogy inkább ki kellene a gyűjtőkocsival tolatni, mivel ott nem tudna
megfordulni.
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Váradi Oszkárné balajti lakos: Az iskolában vagyok takarítónő: az iskola hulladékgyű
jtőedényét nem
ürítik ki teljesen az elszállításkor, pedig abba már külön nejlon zsákot is teszek.
Borsodi László ÉHG Zrt.: Az ürítés alkalmával a gép odacsapja a kukát a kocsihoz, ezt ha a kelleténél
többször ismételné meg, akár össze is törhetné azt, ezért csak párszor próbálja meg kiütögetéssel
eltávolítani belő
le a szemetet. Ha abban folyadék van a téli idő
járás alkalmával belefagyhat a szeméttel
együtt.
Csathó László képviselő
: Megküldik évente az árkalkulációt. Javaslatom, hogy kevesebbe kerüljön az
Önkormányzatnak a szemétszállítás. Tény elé állítanak bennünket, a javaslatukat kötelezőelfogadnunk.
Borsodi László ÉHG Zrt.: KötelezőÖnöknek elfogadni, ez igaz. Betársultak a Társulásba, ezért kötelező
erejűÖnökre is.
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására lehet pályázni.
Rengeteg ilyen van a térségben.
Borsodi László távozik az ülésterembő
l 13:20-kor.
Veres Ferencné általános iskolai igazgató: 8 évfolyamnál kevesebb évfolyammal mű
ködőáltalános
iskolák közé tartozunk, önálló intézményként már csak 2008. augusztus 31-ig működhetünk.
A következőtanévi tankönyvek megrendelése szempontjából tudnunk kellene, hogy szeptember 1-tő
l
hogyan mű
ködik tovább a helyi iskolánk.
Kiss Ferenc polgármester: Edelény jegyző
jével tavaly januárban egyeztettünk ez ügyben, amikor is
elhangzott, nincs akadálya annak, hogy a helyi iskola az edelényi Borsodi Általános Iskola
tagintézményévé váljon.
Sajnálatos módon az utóbbi két tanév alkalmával nagyon sok gyermeket elvittek más iskolába, így
lecsökkent a gyermekek után kapott állami támogatás is, ami már a két közalkalmazott illetményét sem
fedezi az idei tanév hátralévőrészében.
Önkormányzatunk nincs abban a helyzetben, hogy önállóan fenntartsa ezt az intézményt.
A képviselő
testület határozott álláspontja, hogy a helyi iskola ne kerüljön bezárásra.
dr. Takács András körjegyző
: Valamelyik ülés alkalmával az egyik képviselőfelvette, hogy alapítványi
iskolává kellene átváltoztatni a helyi iskolát. Ezt alapítványi szinten mű
ködtetni ugyancsak nem tudnánk.
A tagintézménnyé válás ügyében sürgősen el kell járni.
Veres Ferencné általános iskolai igazgató: Február 15-ig mindenképpen kérjük tájékoztatásukat arról,
hogy mi lesz 2008. szeptember 1-tő
l a helyi iskola sorsa.
Veres Ferencné és Ádám Bálintné közalkalmazott távozik az ülésterembő
l 13:40 órakor.
Kiss Ferenc polgármester: Van-e a jelenlévőérdeklődő
k közül valakinek mondanivalója?
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Váradi Oszkárné balajti lakos: Szíves engedelmükkel szeretnénk a jelenlévő
k közül többen is
hozzászólni.
Váradi Oszkár balajti lakos: A Szabadság utca járhatatlan.
Kiss Ferenc polgármester: A Borsod-Bau 2000. Kft. tulajdonában lévőgépet kölcsönadják pár órára, s
azzal a sár letolatásra kerül mind a Szabadság, mind a Kossuth utca teljes egészén.
Sajnos a Szabadság utca aszfaltozására sem nyertünk támogatást, pedig minden utca aszfaltozásának
megvalósítása érdekében folyamatosan pályázunk.
Ha volna annyi saját pénzünk, minden utca meg lenne csináltatva.
Szabó Árpád Zoltán képviselő
: Ilyen munkát csak reggel 8 óra elő
tt lehet eredményesen végezni, mivel
utána kienged a föld.
Lázár Arzén balajti lakos: Sajnos a Kossuth utca teljes hosszában nem épült ki a szennyvízhálózat.
Mi, akik azon a szakaszon lakunk, szeretnénk tudni, felénk mikor kerül kiépítésre?
Kiss Ferenc polgármester: Te semmit nem fizettél bele annak érdekében, hogy az előttetek is
megépüljön.
Váradi Oszkár balajti lakos: Sebességkorlátozást kellene bevezetni a község belterületén,
versenypályának használják sokan a közutakat.
Sok idegen tartózkodik a községben, be sincsenek jelentkezve.
Kiss Ferenc polgármester: Az még a jobbik eset, ha nincsenek bejelentkezve, mert akkor már jogaikkal
élnének.
Senkit nem lehet elküldeni egy településrő
l, hisz akinél tartózkodik – rokon, barát, ismerős – joga van
tartózkodni.
Szabó Oszkárné balajti lakos: Elő
ttünk miért lett leszereltetve a közkút? Az a személy aki leszerelte, azt
mondta, azt az utasítást kapta magától a polgármester úrtól szerelje le, mert az elő
ttünk van.
dr. Takács András körjegyző
: Jogszabályi rendelkezés, hogy 150 m-en belül elérhetőközkutat kell
biztosítani annak az állampolgárnak, akinek a lakásába nincs a vezetékes víz bevezetve.
A képviselő
testület a közeljövő
ben fel kívánja mérni, hogy mely közkutakat lehet leszereltetni.
Lázár Arzén balajti lakos: Mikor a vezetékes vízrendszer megépült a faluban, az, aki akkor rákötött
40.000,- Ft-ért köttethette be a lakásába. Én két évvel ezelőtt kötöttem rá 150.000,- Ft-ért, miért nem
lehetett nekem is 40.000,- Ft-ért rákötni?
Kiss Ferenc polgármester: Mikor egy önkormányzati beruházás folyik, akkor a beruházáshoz történő
lakossági hozzájárulás mértékét az önkormányzat határozza meg, ezért volt ez akkor 40.000,- Ft.
Miután a rendszer átadásra kerül egy szolgáltatónak üzemeltetésre, attól kezdve a szolgáltató határozza
meg a rácsatlakozás díját, ami az Őbevétele, s nem az önkormányzaté.
Váradi Oszkárné és Váradiné Szamkó Mónika távozik az ülésterembő
l 14:00 órakor.
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Szabó Árpád Zoltán képviselő
: Évek óta nem tudjuk elérni a jelenlegi szolgáltatónál, aki egyben az
egykori kivitelezőis, hogy a közkutakra vízmérőórát szereljen fel.
dr. Takács András körjegyző
: Ennek teljesülése érdekében a polgármester úr a közeli napokban levélben
kívánja megkeresni a Borsod-Bau 2000. Közmű
építőKft. vezetését.
Az érdeklő
dők mindegyike távozik az ülésterembő
l 14:10-kor.
A napirend tárgyalása:
1./ Magyar Állami KözútkezelőKht. edelényi kirendeltségének tájékoztatója az utak állapotáról,
karbantartásáról
Előadó: képviselője
Kiss Ferenc polgármester: Az idei évben a Magyar Állami KözútkezelőKht. részérő
l senki nem tett
eleget meghívásunknak, így a napirendi pont nem tárgyalható.
2./ Indítványok, javaslatok
2.1. Kiss Ferenc polgármester: Holnap fél 9 – fél 10 között megyek a Baranyai Barna féle
autókereskedésbe egy új falugondnoki autó beszerzése érdekében a pályázati lehető
ségrő
l egyeztetni.
Holnap ott fog tartózkodni egy pályázatíró, aki a pályázati lehető
ségről és az anyag elkészítésének
feltételeirő
l nyújt majd nekünk, polgármestereknek tájékoztatást.
2.2. Kiss Ferenc polgármester: A temetőre hordó út pályázati anyaga készülő
ben van a többi útéval
együtt.
Beri Aladár képviselő
: Felénk is kanyarodjon be a tervezett aszfaltos út, mert ott is rossz az út.
dr. Takács András körjegyző: Gúr Nándor képviselőúr segítségét kellene ebben kérni.
Kiss Ferenc polgármester: Gúr Nándor az MSZP színeiben Balajt községben nem nyert.
2.3. Beri Aladár képviselő
: Az Alsó-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulatot fel kellene szólítani a
kezelésében lévővízelvezetőmeder – Balajt patak – kitisztítása, medrének kimélyítése érdekében.
A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egybehangzóan egyetért.
2.4. dr. Takács András körjegyző
: Ismerteti az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
B-A-Z. megyei Kirendeltségének megkeresését. (Megkeresés 5-9/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
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Az ebben foglaltakra tekintettel összeállított rendelet-tervezetet ismerteti, s javaslatot tesz ennek
megfelelő
en a magánszemély kommunális adójáról szóló 14/2006. (XII.28.) rendelet módosítására.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő módosító
rendeletet alkotta:
Balajt községi Önkormányzat Képviselő
testületének
1/2008.(II.1.) számú rendelete
a magánszemély kommunális adójáról szóló 14/2006. (XII.28.) számú rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.5. dr. Takács András körjegyző
: Javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az
előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő módosító
rendeletet alkotta:
Balajt községi Önkormányzat Képviselő
testületének
2/2008.(II.1.) számú rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.1.) számú
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.6. dr. Takács András körjegyző
: Ismerteti az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
B-A-Z. megyei Kirendeltségének 24/2008. számú megkeresésében foglaltakat. (Megkeresés 5-2/2008.
szám alatt irattárban elhelyezve.) Megjegyezni kívánja, hogy a megkeresés a tegnapi nap folyamán
érkezett meg a Hivatalhoz, Ő pedig ma reggel kapta azt kézhez, így nem volt ideje felkészülni az
előterjesztések megtételére.
Kiss Ferenc polgármester: Ezzel az egész koncessziós eljárással kapcsolatosan csak annyit szeretnék
megjegyezni, hogy a Közigazgatási Hivatal részérő
l a mi eljárásunkkal kapcsolatosan több észrevételezés
is érkezett már az elmúlt években, míg Ládbesenyő
, vagy Abod esetében, ahol velünk egyidő
ben szintén
volt szennyvízberuházás (s errő
l a jegyző
könyvek alapján értesültek is a Hivatalnál) a polgármesterek a
beruházás befejezését követő
en testületi határozat és bármilyen eljárás lefolytatása nélkül egyszerű
en
megkötötték a szerződést a szolgáltatóval.
dr. Takács András körjegyző
: Javasolja, hogy a következőülésen a megfelelőfelkészülést követő
en
tű
zze ismételten napirendjére a képviselő
testület a koncessziós eljárást.
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2.7. dr. Takács András körjegyző
: A törvényességi észrevételnek megfelelően javasolja a 136/2007.
(XII.19.) határozat saját hatáskörben történővisszavonását.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
1/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat alapítása tárgyában hozott 136/2007. (XII.19.) határozatát és annak
mellékletét képezőokiratot hatályon kívül helyezi.
Felelő
s: polgármester
Határidő
: azonnal
2.8. dr. Takács András körjegyző
: A törvényességi észrevételnek megfelelően javasolja a 135/2007.
(XII.19.) határozat saját hatáskörben történőmódosítását.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
2/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a135/2007. (XII.19.) sz. határozatának szövegezését a következő
k szerint módosítja:
„2008. január 1-tő
l kezdődő
en az önkormányzat tulajdonában lévőutánfutót napi
1.000,- Ft bérleti díj megfizetése fejében biztosítja a helyi lakosok részére
bérhasználatra.”
Felelő
s: nincs
Határidő
: nincs
2.9. Nagy Zoltánné ügyintéző: A múlt év őszén végrehajtási eljárás keretében megfizettetésre kerültek a
kommunális és gépjármű
adó tartozások, késedelmi pótlékok. Egy pár esetben nem jártunk csak
eredménnyel, vagy a behajtásra váró összegnek csak egy részét sikerült kifizettetnünk.
Javaslata, hogy azok esetében, akik teljesen megfizették a tartozásukat a végzés kibocsátásának
idő
pontjától mind a mai napig, ill. a könyvelés napjáig felszámított késedelmi pótlék elengedésre, törlésre
kerüljön.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
3/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
mindazon adózók esetében, akik a végrehajtási eljárás során teljes egészében
megfizették az önkormányzat felé fennálló adó és késedelmi pótlék tartozásukat
elengedi, ezáltal a nyilvántartásból törölni rendeli a végzés kibocsátásának időpontjától
mind a mai napig, ill. a könyvelés napjáig felszámított késedelmi pótlékot.
Felelő
s: polgármester
Határidő
: azonnal
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2.10. Nagy Zoltánné ügyintéző
: Javasolja, hogy a szociális rendelet – amennyiben szükségesnek látja a
képviselőtestület - módosításra kerüljön a következők tekintetében:
2.10.1. A temetési segély összegét a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség 10 %-ában kell a
testületnek szabályoznia, megfelel-e a 15.000,- Ft-os segély összeg ennek a feltételnek? (Lásd: 1993. évi
III. tv. 46. § (3) bek.)
Minden képviselőazonos véleménye, hogy a jelenleg is folyósított temetési segély összege megfelel a
helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség 10 %-ának.
2.10.2. A közgyógyellátásra méltányossági alapon az a szociális rászorult személy jogosult - a helyi
18/2003. (XI.26.) számú rendelet 23. §-a értelmében -, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri és családjában
az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át, továbbá vagyonnal nem
rendelkezik.
Több ügyfél is kérelmezi, hogy ezt az öregségi nyugdíjhoz viszonyított 25 %-os határt alacsonyabb
mértékben határozza meg a testület.
Minden képviselőegybehangzó véleménye, hogy nem kívánja módosítani
a 18/2003. (XI.26.) számú rendeletét.
2.11. Nagy Zoltánné ügyintéző
: Ismerteti az edelényi polgármester 616-10/2006. számú megkeresését.
(Megkeresés 130-2/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
4/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
figyelembe véve az irattárban 130-2/2007. szám alatt elhelyezett előterjesztésben
foglaltakat a kistérségi családgondozás intézményi társulásának mű
ködtetése
érdekében az „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” 7.3. pontjának
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
„7.3. Edelény város Önkormányzata a társult településeket terhelőköltségek
megtérítése, illetve megtérülése érdekében félévente számlát bocsát ki a
családgondozás alapszolgáltatásban részesülőtársult települések felé.
Ennek érdekében a tárgyidőszakot követőhónap 20. napjáig Edelény Város
Önkormányzat Jegyző
je elkészíti a települések együttmű
ködésével érintett
feladatellátás költségeinek alakulásáról szóló tájékoztatót.
A társult települések vállalják az átutalás határidejét, mely a tárgyidőszakot követő
hónap 30. napja.
Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, Edelény Város Önkormányzata
inkasszó benyújtására jogosult a hozzájárulás összegéig.”
Felelő
s: polgármester
Határidő
: azonnal
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2.12. Nagy Zoltánné ügyintéző
: Ismerteti az edelényi polgármester 616-10/2006. számú megkeresését.
(Megkeresés 877/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
5/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
figyelembe véve az irattárban 877/2007. szám alatt elhelyezett előterjesztésben
foglaltakat a kistérségi gyermekjóléti szolgálat intézményi társulásának mű
ködtetése
érdekében az „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” 7.5. pontjának
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
„7.5. Edelény város Önkormányzata a társult településeket terhelőköltségek
megtérítése, illetve megtérülése érdekében félévente számlát bocsát ki a gyermekjóléti
alapszolgáltatásban részesülőtársult települések felé.
Ennek érdekében a tárgyidőszakot követőhónap 20. napjáig Edelény Város
Önkormányzat Jegyző
je elkészíti a települések együttmű
ködésével érintett
feladatellátás költségeinek alakulásáról szóló tájékoztatót.
A társult települések vállalják az átutalás határidejét, mely a tárgyidőszakot követő
hónap 30. napja.
Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, Edelény Város Önkormányzata
inkasszó benyújtására jogosult a hozzájárulás összegéig.”
Felelő
s: polgármester
Határidő
: azonnal
2.13. Nagy Zoltánné ügyintéző
: Ismerteti az edelényi polgármester 616-10/2006. megkeresését.
(Megkeresés mellékletei külön-külön iktatószám alatt irattárban elhelyezve.)
2.13.1. A megkeresés egyik melléklete értelmében a „Települési Közoktatási Esélyegyenlő
ségi
Programot” a kistérségi társulásban résztvevőönkormányzatoknak is jóvá kell hagyniuk.
(Elő
terjesztés: 894/2007. szám alatt irattárban.)
Megismerésre átadja a program egy-egy példányát.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
6/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
figyelembe véve az irattárban 894/2007. szám alatt elhelyezett előterjesztésben
foglaltakat az Edelény Város Önkormányzatának Képviselő
-testülete által 246/2007.
(XII.13.) ÖK számú határozattal elfogadott - a határozat mellékletét képező–
„Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot” jóváhagyja.
Felelő
s: polgármester
Határidő
: azonnal
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2.13.2. A megkeresés második melléklete értelmében a szociális ellátások szervezeti integrációjával
összefüggésben
-a kistérségi családgondozás mű
ködtetése érdekében a jóváhagyott intézményfenntartói társulási
megállapodás 5.) pontjában szereplőelnevezést Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: Edelény, Árpád
út 29., telephelye: Edelény, Bányász út 2.), valamint a társulási megállapodásban szereplőCsaládsegítőés Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet elnevezést Szociális Szolgáltató Központ elnevezésre
módosítja. (Előterjesztés: 130-3/2007. szám alatt irattárban.)
- a kistérségi gyermekjóléti szolgálat intézményi társulásának működtetése érdekében a jóváhagyott
intézményfenntartói társulási megállapodás 5.) pontjában szereplő elnevezést Szociális Szolgáltató
Központ (székhelye: Edelény, Árpád út 29., telephelye: Edelény, Bányász út 2.), valamint a társulási
megállapodásban szereplőCsaládsegítő- és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet elnevezést
Szociális Szolgáltató Központ elnevezésre módosítja. (Elő
terjesztés: 877-2/2007. szám alatt irattárban.)
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
7/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
figyelembe véve az irattárban 130-3/2007. szám alatt elhelyezett előterjesztésben
foglaltakat – a kistérségi családgondozás működtetése érdekében kötött
Intézményfenntartói Társulási Megállapodás módosítása tekintetében - az Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 247/2007. (XII.13.) szám alatt
hozott határozatának 7.) pontját a következő
k szerint jóváhagyja:
„…a kistérségi családgondozás működtetése érdekében a jóváhagyott „Intézményfenntartó Társulási Megállapodás” 5.) pontjában szereplőelnevezést Szociális
Szolgáltató Központ, Székhelye: Edelény, Árpád út 29., Telephelye: Edelény, Bányász
út 2., valamint a Társulási Megállapodásban szereplőCsaládsegítő
- és Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet elnevezést Szociális Szolgáltató Központ
elnevezésre módosítja…”
Felelő
s: polgármester
Határidő
: azonnal
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:
8/2008. (I.30.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
figyelembe véve az irattárban 877-2/2007. szám alatt elhelyezett előterjesztésben
foglaltakat – a kistérségi gyermekjóléti szolgálat működtetése érdekében kötött
Intézményfenntartói Társulási Megállapodás módosítása tekintetében - az Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 247/2007. (XII.13.) szám alatt
hozott határozatának 8.) pontját a következő
k szerint jóváhagyja:
„…a kistérségi gyermekjóléti szolgálat intézményi társulásának mű
ködtetése érdekében
a jóváhagyott „Intézményfenntartó Társulási Megállapodás” 5.) pontjában szereplő
elnevezést Szociális Szolgáltató Központ, Székhelye: Edelény, Árpád út 29.,
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Telephelye: Edelény, Bányász út 2., valamint a Társulási Megállapodásban szereplő
Családsegítő
- és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet elnevezést Szociális
Szolgáltató Központ elnevezésre módosítja…”
Felelő
s: polgármester
Határidő
: azonnal
2.14. Nagy Zoltánné ügyintéző: Minden bizonnyal nem fog tetszeni a polgármester úrnak az, amit most
kívánok mondani, de ennek ellenére szeretném javasolni, hogy azok a foglalkoztatásra kerülő
munkanélküliek, akik az intézményhez, hivatalhoz, rendelőbe, a kocsira utaskísérő
nek és irányítónak
kerülnek felvételre – élve a közcélú foglalkoztatás nyújtotta lehető
séggel – legalább egy évig kerüljenek
foglalkoztatásra.
A gyakori emberváltás nem szolgálja a jobb munkavégzést, mivel akadhatnak olyanok, akik nem értik,
nem tudják, mit hogyan kellene egy-egy adott munkakörben csinálniuk, részleteiben mit is várnak el tő
lük.
Gondolok itt például a jelenléti ívek vezetésére, a szabadságengedély, vagy a munkanaplók kitöltésére, a
hivatalos küldemények helyi kézbesítőútján történőkézbesítésének eljárási szabályaira.
Mindezeket újra és újra el kell magyarázni, meg kell értetni, hogy miért is úgy kell csinálni, ahogy azt
kell.
Kiss Ferenc polgármester: Nem tetszik a hozzászólás.
Berzi István képviselő
: A képviselő
testület a közmunkások munkáltatója.
Nagy Zoltánné ügyintéző
: Valóban az önkormányzat szervezi a közmunkát, így a közcélú és a közhasznú
foglalkoztatást is.
Kiss Ferenc polgármester: Leveszem a napirendrő
l, és megkérem, hogy a jövőben ismételten ezt ne
hozza fel a testület elő
tt. Én vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlója. (Megvonja a hozzászólást.)
2.15. Beri Aladár képviselő: Nem lehet nálunk is leszabályozni, hogy konkrétan mikor történik a
segélyek kifizetése, utalása?
Kiss Ferenc polgármester: Nem, itt nem lehet leszabályozni!
A múlt ülésen már a jegyzőúr tett erre javaslatot. Akkor is elmondtam, hogy itt nem lehet azt bevezetni,
hogy előre meghatározott napon kerüljön sor az utalásra és a házipénztárból történőkifizetésre.
Ezt én mondom meg, mikor lehet utalni, vagy fizetni.
Szabó Árpád Zoltán képviselő
: A segélyfizetés, vagy utalás napjáról tájékoztatni kellene elő
re az
ügyfeleket, akár egy évre kiterjedően is, ahogy azt már besenyő
ben is megtették.
3./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyrő
l külön jegyző
könyv készül.)
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Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd tájékoztatta a jelenlévő
ket, hogy a napirend
tárgyalása a továbbiakban zárt ülés keretében történik.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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