
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-3//2008.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008 évi MÁRCIUS 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
Bódvai Mihályné ügyintéző

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.

dr. Takács András körjegyző: Indítványa, hogy ne tárgyalja a mai ülésén a képviselőtestület a 2007.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, mivel annak minden kötelezőmelléklete még nem
készült el.



Kiss Ferenc polgármester: A jegyzőúr javaslatának megfelelően az áprilisi ülés alkalmával kerüljön
napirendre.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az elhangzott javaslatot jóváhagyólag tudomásul veszi.

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./ Indítványok, javaslatok

2./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása:

1./ Indítványok, javaslatok

1.1 Kiss Ferenc polgármester: Azért került hamarabbi időpontban összehívásra a testület soron
következőülése, mivel a szolgáltató tájékoztatása szerint a víz-, ill. szennyvíz díjának állami
támogatása iránt f. hó 26-ig lehet pályázatot benyújtani.

Ezzel összefüggésben elengedhetetlen alapfeltételként Ládbesenyőközség polgármestere egy gesztori
megállapodás-tervezetet juttatott el hozzánk. Ennek a tervezetnek az elfogadását javasolja.

dr. Takács András körjegyző: Ismerteti a tervezetet.

Kiss Ferenc polgármester: A benyújtásra kerülőpályázati anyagból egy példányt juttasson el az
Önkormányzatnak a pályázati anyagot összeállító és benyújtó szolgáltató.

dr. Takács András körjegyző: Amennyiben a gesztor településnek egy példányt eljuttat a szolgáltató,
úgy azt fénymásolás után továbbítani tudjuk az Önök részére.

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

24/2008. (III.19.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Balajt települést ellátó víziközmű, illetve csatornaműtekintetében - a 2008. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának
részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelet
figyelembe vétele mellett - Ládbesenyőközség Önkormányzatával határozott
időre szóló gesztori megállapodást köt a 2008. évi lakossági víz- és



csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló állami támogatás
igényléséhez.

Megegyezés alapján Balajt község Önkormányzata Ládbesenyőközség
Önkormányzatát jelöli ki gesztornak.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

25/2008. (III.19.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a lakossági közműves ivóvíz- és szennyvízellátással összefüggésben a 2008. évi
m³–kénti közüzemi díj árkiegészítése érdekében támogatási igénnyel él a Magyar
Államkincstár területi Igazgatóságán keresztül a KvVM (Környezetvédelmi és
Vidékfejlesztési Minisztérium) Tárcaközi Bizottsága felé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. március 26.

Kiss Ferenc polgármester: A Borsod-Bau 2000. Kft-vel folytatott levelezések tartalma ismeretes a
testület előtt.

dr. Takács András körjegyző: A korábbiakban a Borsod-Bau 2000. Kft. képviseletében eljáró
személyek által tett ígéretek igazak, ezért kéri az Önkormányzat a szolgáltatót, ill. egykori kivitelezőt,
hogy tartsa magát az ígéreteihez, azokat teljesítse 30 napon belül. Az ígéretek jegyzőkönyvekben is
rögzítésre kerültek.
Az Önkormányzat továbbá utána jár az egykori kivitelezőáltal a Raiffeisen Bank felé tett azon írásba
foglalt ígéretének is, hogy a szennyvíz I. ütem megvalósítása során az Önkormányzat által felvett
banki hitel kamatát átvállalja, illetve megtéríti.

Nagy Zoltánné ügyintéző: Az előzőévek amortizációjával a felkérés ellenére mind a mai napig nem
számolt el az önkormányzat felé a szolgáltató. Erre is tett ígéretet.

Kiss Ferenc polgármester: Az elszámolásnak két hónapon belül tegyen eleget. A képviselőtestület
nevében ismételten levélben megkeresi a szolgáltatót az előzőekben felvázoltak teljesülése érdekében.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

1.2. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás 2007. évi november 28-ai, a
Társulási Megállapodás módosításának elfogadását tartalmazó határozat jóváhagyása tekintetében
telefonon érdeklődtek. Ezúttal ilyen irányú önkormányzati kötelezettségünkről írásbeli megkeresés
nem érkezett hozzánk.
Mint ahogy az már több alkalommal is elhangzott, Önkormányzatunk részéről senki nem vesz részt a
Társulás ülésein, annak jegyzőkönyvét viszont utólag megküldik a mi önkormányzatunk részére is.
Már megint mi vagyunk azok, akik ilyen irányú határozatukat nem hozzák meg és nem küldik meg
részükre időben.
Ismerteti a hivatkozott határozat tartalmát.

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



26/2008. (III.19.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása
módosításának tervezetét megtárgyalta.

A Képviselőtestület a 2004. május 26. napján megkötött és
jóváhagyott Edelény Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás
módosítását j ó v á h a g y j a.
A módosított megállapodás 2008. január 1. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1.3. dr. Takács András körjegyző: A koncessziós eljárással összefüggésben a 106/2007. határozatot
életbe kell léptetni, míg a 123 és 124/2007. határozatot hatályon kívül kell helyezni.

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

27/2008. (III.19.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az önkormányzati törzsvagyon részét képezőhelyi közművek (szennyvízhálózat és
tisztító telep üzemeltetésére irányuló időleges jognak koncessziós szerződés
keretében történőátengedésére kiírt pályázati felhívásra az edelényi Borsod-Bau
2000. Kft. által benyújtott pályázati anyagot érvénytelennek nyilvánító 106/2007.
(IX.19.) sz. határozatát életbe lépteti .

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

28/2008. (III.19.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az önkormányzati törzsvagyon részét képezőhelyi közművek (szennyvízhálózat és
tisztító telep) üzemeltetésére irányuló időleges jognak koncessziós szerződés
keretében történőátengedésére kiírt pályázati felhívásra az edelényi Borsod-Bau
2000. Kft. által benyújtott pályázati anyag érvénytelennek nyilvánításáról szóló
106/2007. (IX.19.) számú határozatát hatályon kívül helyező123/2007. (XI.28.)
számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

29/2008. (III.19.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az önkormányzati törzsvagyon részét képezőhelyi közművek (szennyvízhálózat
és tisztító telep) üzemeltetésére irányuló időleges jognak koncessziós szerződés
keretében történőátengedésével összefüggésben 10 évre - 2008. január 1-től 2017.
december 31-ig – szólóan – a testület által kezdeményezett módosítások átvezetését



követően - a testület elé terjesztett szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően
a ládbesenyői székhelyűBorsod-Bau 2000. KözműépítőKft-vel koncessziós
szerződés kötéséről rendelkező124/2007. (XI.28.) sz. határozatát hatályon kívül
helyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

dr. Takács András körjegyző: A szolgáltatót értesítenie kell a polgármester úrnak, hogy a
koncessziós szerződés a törvény erejénél fogva semmis.

A szolgáltatás értékének kiszámítása a következőképlet szerint történik:
a fogyasztott mennyiség (2500 m³) szolgáltatás díja (1090 Ft) 3

Nagy Zoltánné ügyintéző: Tavaly szeptember 19-én megtartott ülésén a képviselőtestület úgy foglalt
állást, hogy a koncessziós eljárást az Észak-magyarországi Napilapban, a Népszabadságban és a
Magyar Nemzetben meghirdeti.
Azóta viszont döntés nem született a kiírás módosításáról és annak meghirdetéséről.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy foglalt állást, hogy a
következőülésén napirendjére tűzi ez utóbbi javaslat megvitatását.

1.4. Kiss Ferenc polgármester: A Borsod-Volán májusi menetrend változtatásával kapcsolatos
megkeresésének tartalmát ismerteti. 15-ig lehetett ellenvetéssel élni, de teljesen felesleges lett volna,
mert ha Ők így akarják, akkor az így is lesz.
(Megkeresés 321/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

Több képviselő kifogásának ad hangot, mivel a hétköznapokon az iskolából hazafelé tartó
gyermekeknek a jövőben több mint egy órát kell várniuk a következőjáratra.

A képviselőtestület az elhangzottakat tudomásul vette.

1.5. Kiss Ferenc polgármester: A pedagógusok szeptember 1-től való foglalkoztatását vállalja az
edelényi Alapítványi Iskola.
A pedagógusok viszont nyilatkozatuk értelmében nem kívánnak az alapítvánnyal munkaszerződést
kötni szeptember 1-től.

Beri Aladár képviselő: Lehetne a munkájukról beszélni, különösen az egyikéről. Ha Ők nem akarnak
dolgozni, hát van rajtuk kívül más pedagógus is, aki örömmel elfogadja a felajánlott lehetőséget.

Közös megegyezéssel meg kell szüntetni a munkaviszonyukat arra való tekintettel, hogy nem kívánják
további foglalkoztatásukat.

Nagy Zoltánné ügyintéző: Félreértések elkerülése végett: a két pedagógusnak az önkormányzatnál
fennálló közalkalmazotti jogviszonya jogutód nélküli továbbfoglalkoztatás hiányában 2008. augusztus
31-vel megszűnik, a jogosultságaikat ki kell fizetni a részükre a megadott időpontban és szó sem lehet
itt közös megegyezéssel történőjogviszony megszüntetésről.
Nem kötelesek a közalkalmazott pedagógusok elfogadni az alapítvány által tett munkaszerződésben
foglaltakat.



Beri Aladár képviselő: Valamit félreértett az ügyintézőaz általam elmondottakban.

Kiss Ferenc polgármester: Az Alapítványi Általános Iskola vezetőinek, valamint a helyi Általános
Iskola pedagógusainak és az érintett szülők részvételével április 2-ai időponttal, 15 órai kezdettel a
helyi Kultúrházban egy megbeszélés összehívásáról és megtartásáról döntöttek az intézmények vezetői
a legutóbbi egyeztetés alkalmával.
Nagyné lesz szíves külön meghívó kiküldésével időben értesíteni az összejövetel helyéről és
időpontjáról az érintett gyermekek szüleit (gondolok itt a jövőbeni elsősök szüleire is).

Beri Aladár képviselő: Az Alapítványnak minden bizonnyal megéri, hogy átveszi a mi iskolásainkat.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

1.6. Kiss Ferenc polgármester: Áprilisban közmeghallgatással egybekötve falugyűlést kellene
összehívnunk.
Javaslom, hogy április 30-án, a képviselőtestület ülését követően 17 órai kezdettel kerüljön
megtartásra a falugyűlés.
Napirendi pontként javasolja a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2008. évi költségvetésről
szóló tájékoztatást az egyebek mellett meghirdetni.

Több képviselőis javasolja, hogy az országgyűlési képviselőurak is kerüljenek meghívásra.

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

30/2008. (III.19.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
folyó évi április hó 30-án, szerdán du. 5:00 órai kezdettel a Kultúrházban történő
megtartással – közmeghallgatással egybekötötten – falugyűlést hív össze.

Napirend:
1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

2./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésről tájékoztató
Előadó: Kiss Ferenc polgármester

3./ Egyebek

Felelős: polgármester
Határidő: ----

1.7. Kiss Ferenc polgármester: A falugondnoki gépjárműbeszerzésének támogatására irányuló
pályázattal összefüggésben körbe adja a képviselőknek megtekintésre a gépjárműre tett ajánlatot.

1.8. Beri Aladár képviselő: A mellékutakkal lesz-e kezdve valami a közeljövőben?
A temetőre vivőutat is meg kellene csináltatni, teljesen járhatatlan.

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A temetőalatti terület több éve gazos, ha szerkesztek egy
levéltervezetet a tulajdonosának az önkormányzat azt eljuttatja neki?



Kiss Ferenc polgármester: Természetesen, az a gondozatlan terület a község szégyene.

1.9. dr. Takács András körjegyző: Körbeadja a legutóbbi ülés alkalmával a különbözőrendszeres
szociális támogatások, segélyek kifizetési napjainak tárgyában megfogalmazottaknak megfelelően
összeállított körlevelet a képviselők és a polgármester által történőaláírásra.

Berzi István, Csathó László és Szabó Árpád Zoltán képviselők aláírásukkal ellátják a körlevelet.

Beri Aladár képviselő: Visszautasítja annak aláírását, eddig is megvolt a kifizetés, nincs a jövőben
sem szükség ilyen tartalmú rendelkezésre.

Kiss Ferencné alpolgármester: Nem látja el kézjegyével a körlevelet.

Kiss Ferenc polgármester: Amennyiben a képviselők mindegyike a körlevelet nem írja alá, úgy Ő
sem.

dr. Takács András körjegyző: Amennyiben így gondolják, akkor saját hatáskörben a testület
döntésének megfelelőtartalommal a körlevelet elkészítem, azt aláírásommal látom el és kiküldöm az
érintetteknek.

Kiss Ferenc polgármester: Nem fogom utalványozni a kifizetést.

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


