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BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1- 4 //2008.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008. évi április hó 10-én, csütörtökön 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak: Kiss Ferenc polgármester
Kiss Ferencné alpolgármester
Beri Aladár képviselő
Berzi István képviselő
Szabó Árpád Zoltán képviselő

Igazoltan távol maradt: Csathó László képviselő

Igazolatlanul távol maradt: ---------------

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van: ---------------

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 5 fő
jelen van.

Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőnapirendet fogadta el:

1./ Indítványok, javaslatok
Előterjesztő: polgármester
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1.1 Kiss Ferenc polgármester: Az ÖNHIKI pályázat benyújtásához szükséges testületi határozat
meghozatala.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőtartalmú
határozatot hozta:

32/2008. (IV.10.) számú határozat:

Tárgy: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévőtelepülési önkormányzatok
2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. §

(1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévőtelepülési
önkormányzatok támogatására.

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok

támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következőnyilatkozatot teszi:

I. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 főalatti és a
Ládbesenyőszékhelyűkörjegyzőséghez tartozik.

II. 1. Az önkormányzat - a körjegyzőségen kívül - 2008. szeptember 1-től kezdődően
intézményt nem tart fenn.

2. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1500 főalatti és
2.1. 2007. évben nem részesült kiegészítő támogatásban és a többcélú
kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait
2008. szeptember 1. után társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi
társulás keretében) látja el, ezen intézményét (intézményeit) társulásban tartja
fenn.
2.2. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az
alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi
társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban)
tartja fenn 2008. május 1. után:

- szociális alapszolgáltatási feladat:
 családsegítés;

- gyermekjóléti alapellátási feladat:
 gyermekjóléti szolgáltatás

- belsőellenőrzési feladat.

IV. Az önkormányzat magánszemélyeket terhelő kommunális helyi adó
bevezetéséről döntött, költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során
realizál.

V. Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett és a zárszámadásának hitelesítésével
könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

Felelős: polgármester
Határidő: április 15.
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1.2. Kiss Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását egyebek mellett az is
indokolta, hogy Ládbesenyőközség Önkormányzatának polgármestere megkereste annak érdekében,
hogy a részükre határozott időtartamra – f. évi szeptember 30-ig - adjunk kölcsön 1.500.000,- Ft-ot a
kamatterhek megfizetésének általuk történővállalásával.

A jegyzőúr elkészített erre kiterjedően egy megállapodást.

Javasolja a kölcsön biztosítását.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőtartalmú
határozatot hozta:

33/2008. (IV.10.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
Ládbesenyőközség Önkormányzata részére 1.500.000,- Ft, azaz egymillió ötszázezer
forint összegűkölcsönt nyújt a külön megállapodásban foglaltak szerint (f. évi
szeptember hó 30-ig kamattal emelten történővisszafizetéssel).

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. szeptember 30.

1.3. Kiss Ferenc polgármester: A helyi Általános Iskola f. évi szeptember 1-től történő
továbbműködtetése ügyében is szükséges döntenie a testületnek.

Csathó László képviselőa testület döntését támogatja bármilyen tartalmú legyen is.

Molnár Oszkárt megkerestem, én és az alpolgármester is beszéltünk vele.
Az edelényi nevelési, oktatási intézmények vezetőit a tegnapi napon 2 órára összehívta Molnár Oszkár
polgármester társam.
Ezt követően magához hívott engem és az alpolgármestert is, amikor is tájékoztatott arról, hogy
tagiskolaként nem tudja fogadni a mi iskolánkat, mivel akkor nem tudna az ÖNHIKI keretében
eredményesen pályázni.

A balajti gyermekeket a Borsodi Általános Iskolába be lehet íratni, a bérletet biztosítják részükre.
Az edelényi intézmények 20 %-os létszámemeléséről döntött az edelényi képviselőtestület a március
5-ei ülésén.

Az Alapítványi Iskola által tett javaslat tekintetében eredményre nem jutottunk. Telephelyként
egyébként sem működhet itt az iskolánk. A pedagógusaink sem akarnak az Alapítvány kötelékében
tovább dolgozni.

A helyi iskolát be kell zárni, nincs és jövőben sem lesz arra pénzünk, hogy felújítsuk, ill. fejlesszük.

Beri Aladár képviselő: Hülyén érzem magamat, hogy végig jártam a szülőket annak érdekében, hogy
az Alapítványi Általános Iskola telephelyeként megmaradjon a helyi iskolánk.
Belme Csaba igazgató úr hozzám eljutott véleménye szerint, hülye a testület, a képviselők. Azt
mondta, soha szó sem volt arról, hogy a Borsodi iskola nem fogadja a balajti gyermekeket szeptember
1-től.
Honnan jött az az információ korábban, hogy a Borsodi iskolába nem fér el több gyerek?

Kiss Ferencné alpolgármester: Akkor azt így tudtuk, mi is csak azt tudtuk továbbadni.
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Berzi István képviselő: Amikor a két pedagógus mellett több helyi érdeklődőlakos is jelen volt a
testületi ülésen, akkor miért nem ejtett szót arról a polgármester úr, hogy bezárásra kerül az iskola?

Kiss Ferenc polgármester: Szabó Oszkárné szülőmár most leíratta a Borsodi iskolába a gyermekét
és két hónappal a tanév vége előtt el is vitte oda.
Senki nem biztosít arról, hogy holnap nem követi-e az Őpéldáját minden szülő.
Ha elviszik az alsós gyerekeket innen, akkor kit lehet majd itt tanítani?

A Borsodi iskola várja és fogadja a balajti gyermekeket.

dr. Takács András körjegyző: Szabad iskolaválasztás van. A beiratkozási időszak most van, ezért
kell döntenie most a testületnek és a döntés tartalmáról tájékoztatni az érintett szülőket.

A testület döntéséről tájékoztatni kell az Alapítványi Általános Iskola vezetőjét.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következőtartalmú
határozatot hozta:

34/2008. (IV.10.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal (1054 Budapest, Báthori u. 10.) 46074-
10/2007. számú határozatával a helyi Általános Iskola 2008. szeptember 1-től önálló
intézménykénti további működtetéséhez nem járult hozzá, valamint a
tagintézményként történőtovábbműködtetése tárgyában folytatott egyeztetések nem
jártak eredménnyel és annak önálló intézménykénti fenntartásához a Magyar
Köztársaság állami költségvetéséből normatívát, hozzájárulást nem biztosít, ezért
annak működtetését 2008. évi augusztus 31-vel megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Zoltánné ügyintéző: A testület következő ülésén dönteni kell a megszüntető okirat
elfogadásáról, a pedagógusok felmentéséről, jogosultságaikról.

Kiss Ferenc polgármester: Azért költöznek ide más településekről, mert itt mindig hamarabb, időben
megtörténnek a segélyek kifizetései, itt nem volt még olyan, hogy ne tudtunk volna fizetni.

Beri Aladár képviselő: A mozgáskorlátozottság tekintettében több esetben is megkérdőjelezhetőaz
orvosi szakvélemény valóságtartalma.

dr. Takács András körjegyző: Szakmai tudás, ismeret hiányában nem lehet véleményt alkotni egy-
egy orvosi szakvéleményről.

1.4. Kiss Ferenc polgármester: A belterületi földutak – Kossuth és Petőfi utcák - szilárdburkolatú
úttá való fejlesztése érdekében folyamatban lévőpályázati anyag elkészítésével összefüggésben
szükséges az önrész vállalásáról önkormányzati döntés meghozatala.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőtartalmú
határozatot hozta:

35/2008. (IV.10.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
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a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett ÉMOP-2007-3.1.3.
Vidékfejlesztési Programot kiegészítőtelepülés-fejlesztés támogatására pályázatot
nyújt be.

A pályázat célja: Belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése

A fejlesztés megvalósulási helye: Petőfi u. ( 47 hrsz.)
Kossuth u. (283 hrsz.)

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés: 2008. évi adatok
Ft-ban

Saját forrás: 3.859.002
Hitel: 0
Támogatásból igényelt összeg: 34.731.010
Egyéb támogatás (nevesítve) 0
Egyéb forrás 0
Összesen 38.590.012

A képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 3/2008. (III.1.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a sikeres pályázat esetén a
pályázati kiírásnak megfelelően a beruházás lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 5.

1.5 Kiss Ferenc polgármester: A falugondnoki gépjárműbeszerzésével összefüggésben összeállításra
kerülőpályázati anyaghoz szükséges a testület határozatának csatolása.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőtartalmú
határozatot hozta:

36/2008. (IV.10.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetőtámogatások részletes feltételeiről szóló
9/2008. I.24.) FVM rendeletben foglaltak figyelembe vételével a már működő
falugondnoki szolgáltatás kapcsán - tekintettel a szolgáltatásfejlesztés
szükségességére - új gépjárműbeszerzéséhez vissza nem térítendőtámogatás iránt
pályázatot nyújt be a területileg illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felé.

A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy
- a támogatott célt szolgáló gépjárműbeszerzési értékeként elszámolható kiadásként a
nettó érték számolható el, mivel az Európai Unió előírásának megfelelően az
önkormányzat a támogatás alkalmával nem tudja érvényesíteni az ÁFA összegét.

- a pályázati eljárás alkalmával beszerzendőgépjárműnek legalább 8 + 1 férőhelyes,
egyterű, legalább 100 LE motorteljesítményű, hátulnyíló ajtós, a Gépjárműkatalógus a
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kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez című, az Irányító Hatóság által
hivatalos közlemény formájában kiadandó, legkésőbb a támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző munkanapig bővíthető
gépjárműkatalógusban meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie.

- a beszerzendőgépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit
megteremtő, kötelezően beépítendő, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott
kiegészítőeszközökkel.

A képviselőtestület vállalja, hogy
- a rendelet alapján beszerzendőgépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig – CASCO és kötelezőfelelősségbiztosítást köt és azt az üzemeltetési
kötelezettségének időszaka alatt fenntartja,
- biztosítja az e rendelet alapján beszerzendőgépjárműzárt helyen történőtárolását az
üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt,
- a rendelet alapján beszerzett gépjárművel a szolgáltatást ingyenesen látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: április 30.

Több hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, majd ezt követően a testület
ülését 15:00 órakor befejezetté nyilvánította.

K.m.f.

Kiss Ferenc dr. Takács András
polgármester körjegyző


