
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1- 6 //2008.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008. évi április hó 30-án, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról

Jelen vannak: Kiss Ferenc polgármester

Beri Aladár képviselő
Berzi István képviselő
Csathó László képviselő

Igazoltan távol maradt: Kiss Ferencné alpolgármester
Szabó Árpád Zoltán képviselő

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

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető
Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző

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 4 fő
jelen van.

Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőnapirendet fogadta el:

1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, rendelet-



tervezet elfogadása (zárszámadás)
Előterjesztő: polgármester

2./ Indítványok, javaslatok

3./ Szociális segélykérelmek elbírálása

A napirend tárgyalása:

1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, rendelet-tervezet
elfogadása (zárszámadás)
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintézőnek, fűzzön
néhány gondolatot az előzetesen írásban kiküldött anyaghoz.

Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: Az adófizetési kötelezettséget érintően a morál jelentősen
javult az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy az adófizetési kötelezettségüknek az állampolgárok
időben eleget tesznek.

A kiadások csökkentése érdekében mindent megteszünk, de az tovább már nem fokozható, mert az
már a működést veszélyeztetné.

A múlt évben nem volt fejlesztési kiadás, áthúzódó kiadásként az útfejlesztés miatt mutatkozó
kiadásunk jelenik meg a beszámolóban.

Kiss Ferenc polgármester: Egy kivételével (a Szabadság utcán) minden közkútra felszerelt saját
költségén egy-egy vízórát a szolgáltató, sőt arra a két helyre, ahol még akna sem volt még aknát is
kiépített.
Jövőbeni feladatunk, hogy ki kell vetnünk a közkutak meghatározott körzetében lakókra a közkutakon
mért fogyasztás díját.

Beri Aladár képviselő: Én átnéztem az anyagot, és ezt egy nagyon jól összeállított anyagnak látom.

dr. Takács András körjegyző: Az előzetesen írásban megküldött - az ellenőrzések tapasztalatairól
összeállított - beszámolóval kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
(Beszámoló egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

39/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a 2007. évi ellenőrzések tapasztalatait tudomásul veszi, s egyúttal elrendeli, hogy
az Önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében a jogszabályi előírásokat
szigorúan be kell tartani és tartatni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatosan



A jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következőrendeletet alkotta:

Balajt község Önkormányzatának

4/2008. (V.1.) számú rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Bódvai Mihályné ügyintéző13:30-kor távozik az ülésteremből.

Beri Aladár képviselő: Nem tartom elfogadhatónak, elviselhetőnek a Bódvai Mihályné ügyintéző
viselkedését, modorát.
Olyan hangosan ordít bent az irodában, hogy kintre lehet hallani.
Hallom, ahogy ordítja, lehülyézi a képviselőket mondván, minek ezeknek számszaki kimutatás, mikor
hülyék hozzá, egy sem tud kérdezni.

2./ Indítványok, javaslatok

2.1. Kiss Ferenc polgármester: Az alsó Ady E. utca (197. hrsz-ú) aszfaltozása érdekében benyújtjuk
az idei évben is pályázatunkat. Az önerőbiztosításáról szükséges a testület határozatát csatolni a
pályázati anyaghoz.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

40/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF-
CÉDE támogatásra pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: Ady E. utca (197. hrsz.) útburkolat felújítása

A fejlesztés megvalósulási helye: 197. hrsz-ú terület

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés: 2008. év
Saját forrás 1.431.975,-
Hitel
Igényelt támogatás 5.727.897,-
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen: 7.159.872,-



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.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 15.

dr. Takács András körjegyző: Amennyiben megnyeri az Önkormányzat a támogatást, úgy a tárgy
évi költségvetési rendeletet módosítani kell.
A beruházáshoz a pályázati kiírásban megadott részt önrészként kell biztosítani.
Önerőtámogatására külön lehet pályázatot benyújtani.

Kiss Ferenc polgármester: A falugondnoki gépjármű beszerzésének támogatása érdekében
összeállított pályázati anyagunk kész van, hétfőn kell mennünk a jegyzőúrral azt aláírni.
A MITSHUBISHI árából tudjuk majd az ÁFÁT fedezni.
Amit vállaltunk az eddigiekben, gondolok itt az LTP. támogatásra, annak eleget is teszünk,
rendszeresen fizetjük.

Beri Aladár képviselő: A szennyvízhálózat kiépítése mikor fog folytatódni?

Kiss Ferenc polgármester: Előre nem tudok mit mondani, nem tudom mikor lesz az
önkormányzatnak arra pénze, hogy a beruházást folytassa.

2.2. Kiss Ferenc polgármester: Edelény város jegyzője megkeresett bennünket, hogy a szociális
alapszolgáltatás és intézményi ellátások közös működtetése érdekében az előterjesztésként csatolt
Intézményfenntartói Társulási Megállapodást hagyjuk jóvá.
(Megkeresés 470/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

41/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
egyetért
 a települési önkormányzatok kötelezőszociális alapszolgáltatási és

intézményi ellátási feladatainak hatékony és eredményes teljesítése érdeké-
ben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI., továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális in-
tézmények szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I.07.) SzCsM rendeletben meghatározott közös feladatainak ellátása
céljából a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján – Edelény és környéke szociális
szolgáltató és intézményt működtető– Intézményfenntartó Társulás
létrehozásával,
 az Edelény város Önkormányzata által fenntartott „Szociális

Szolgáltató Központ” intézmény útján Edelény és környéke szociális
alapszolgáltatásokat és intézményi ellátásokat működtetőintézményfenntartói
társulási feladatainak 2008. június 1. napjától határozatlan időtartamra szólóan
történőellátásával.

A társulás neve:



„Edelény és környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
működtetőIntézményfenntartó Társulás”

A társulás székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.

A Képviselőtestület a szociális alapszolgáltatás és intézményi ellátások
közös működtetésére az „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás”-t
jóváhagyja .

A Képviselőtestület hozzájárul a 2005. szeptember 7. napján kelt és
jóváhagyott kistérségi családgondozás működtetése, valamint kistérségi
gyermekjóléti szolgálat intézményi társulásának működtetése érdekében
létrejött „Intézményfenntartói Társulási Megállapodások” 2008. május 31.
Napjával közös megegyezéssel történőmegszüntetésével.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.3. Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás megkeresését.
(Megkeresés 471/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

42/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
e l f o g a d t a Balaton, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva és
Monosbél településeknek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társuláshoz történőcsatlakozását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

43/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
e l f o g a d j a a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának 5. pontjában felsorolt alaptevékenységek módosítását
a következők szerint:
„38.11. Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32. Hulladék újrahasznosítása”

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

44/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
e l f o g a d j a , hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 7.4. pontjában megnevezett
Szakmai Tanácsadó Testületben az ózdi „KOMSZOLG KFT.” helyett az ózdi
„ÓHG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.” kerüljön feltüntetésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.4. Berzi István képviselő: Mi az oka annak, hogy a mai napra összehívott közmeghallgatással
egybekötött ülés (az egyszerűemberek nyelvén: falugyűlés) elmarad?

Kiss Ferenc polgármester: Amikor ennek összehívásáról döntöttünk még nem láttuk előre az
eseményeket, fejleményeket.
Gondolok itt például arra, hogy a mai napon már középiskolai ballagások vannak, a nevelési
intézmények az anyák napja alkalmából ünnepségeket tartanak, az edelényi képviselőtestület ma de.
10 órától rendkívüli ülést tart, melynek tartama – tekintettel a meghívott személyre – előre nem
látható, ezen kívül megszületett az unokám, a feleségem most is a menyem és az unokám mellett van a
kórházban, ezért marad el a falugyűlés.

Kiss Ferencné alpolgármester 14:15-kor elfoglalja a helyét az ülésteremben.

2.5. Kiss Ferenc polgármester: Az idősek napjának megszervezéséről kellene döntenünk a következő
ülés alkalmával.

Beri Aladár képviselő: A falunap helyett az idén is javasolja inkább kirándulás szervezését, és az
utazási költség viselését.

2.6. Beri Aladár képviselő: Szabó Oszkárné helyi lakos elolvasta az április 10-ei nyílt ülés
jegyzőkönyvét. Sérelmezi, hogy személyét érintően valótlan állítás került a jegyzőkönyvbe.

Ezen a hivatkozott ülésen a polgármester úr arról tájékoztatott bennünket, hogy Szabóné még a tanév
vége előtt beíratta a Borsodi Általános Iskolába a gyermekeit, s azok már oda is járnak.

Kiss Ferenc polgármester: Valóban ezt mondtam. Nekem erről volt információm. Egyébként pedig
aki nem lát bele az önkormányzati ügyekbe, az ne szítson tüzet.
A saját problémájával foglalkozzon mindenki, s ne az uszítással.

Csathó László képviselő14:30-kor távozik az ülésteremből.

2.7. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az Általános Iskola bezárásával összefüggésben
- a megszüntetőokirat elfogadásáról, valamint
- a képviselőtestület által kinevezett közalkalmazott tekintetében a felmentési idejének a felére a

munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéséről kell döntenie a testületnek.



(Előterjesztéshez kapcsolódik a 198/2008. ügyirat)

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

45/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete,
mint fenntartó a helyi ÁLTALÁNOS ISKOLA megszüntetésére vonatkozó Okiratot
elfogadja.

Az Okirat egy-egy példánya e határozat és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:

46/2008. (IV.30.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
- mint a helyi Általános Iskola fenntartója és a munkáltatói jogkör gyakorlója - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1990:XXXIII. tv. 30. §-ának (1) bekezdése
alapján Veres Ferencné (adóazonosító jele: 8364841866) munkavállaló
közalkalmazotti jogviszonyát 2008. augusztus 31. napjával FELMENTÉSSEL
megszünteti, mivel ezen időponttól megszűnik a munkáltatónak az a
tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatják.

A közalkalmazott – a korábbi végkielégítés óta - közalkalmazotti jogviszonyban
eltöltött ideje: 5 év
Végkielégítésének mértéke, a korábbi végkielégítés óta közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött időalapján: 2 havi átlagkeresete

A felmentési idő megállapításához figyelembe vett közalkalmazotti
jogviszonyban elöltött időtartam: 22 év
A felmentési idő: 60 nap + 4 hónap
A felmentési időkezdete: 2008. március 3-tól
A felmentési időalatt a munkavégzési kötelezettség alól mentesítve:
2008. június 1-től 2008. augusztus 31-ig.

A közalkalmazottat szabadság megváltása címén 46 napra járó kereset illeti meg.

A közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időtartam alapján Veres Ferencné
jubileumi jutalomra nem jogosult.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Szociális segélykérelmek elbírálása



(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


