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Balajt község önkormányzati Képviselő
testületének 2008. évi május hó 28-án, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról
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Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

dr. Antal István r.alezredes, rendő
rkapitány

Érdeklő
dőként jelen van:

Csikó Lászlóné balajti lakos
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok

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 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./ Az edelényi Rendő
rkapitányság tájékoztatója a községet érintően végzett
tevékenységérő
l
Előadó: a Rendőrkapitányság képviselője
2./ Közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatásról tájékoztató
Előadó: üzemeltetőképviselője
3./ Indítványok, javaslatok
4./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő
: ügyintéző

A napirend tárgyalása:
1./ Az edelényi Rendőrkapitányság tájékoztatója a községet érintően végzett tevékenységéről
Elő
adó: a Rendőrkapitányság képviselő
je
Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót dr. Antal István alezredes úrnak, az edelényi
Rendő
rkapitányság vezetőjének.
dr. Antal István r.alezredes: A 2007. évi közrend és közbiztonság értékelésérő
l összeállítottunk egy
írásos anyagot, amit az ülés időpontját megelő
zőnapokban eljuttattunk Önöknek.
(Jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Engem a Rendő
rkapitányságon is felkereshetnek az állampolgárok, akár fogadási napon, akár elő
zetes
egyeztetést követőidőpontban.
Beri Aladár képviselő: A lakosság felháborodásának adott hangot, mivel túl sok idegen személy
tartózkodik a községben.
Aki ide be lett jelentkezve, az rendben is van, de aki nincs ide bejelentkezve, az azonnal hagyja el a
települést.
dr. Antal István r.alezredes: Ha valaki bejelentett lakos, s hozzá jönnek a rokonai úm. látogatóba,
nem teheti meg egy rendőr sem, hogy hazaküldjön bárkit is a látogatók közül.
A rendő
rségnek erre kiterjedőhatásköre nincs. Bű
ncselekmények és szabálysértési ügyek esetén járhat
el egy-egy állampolgárral szemben a rendő
r. Mi is csak a törvényi keretek között járhatunk el.
A lakcímbejelentés, az itt tartózkodás első
sorban a jegyzőhatáskörét érinti.
Amennyiben a lakhatási körülmények nincsenek meg, gyermekvédelmi, gyámügyi szempontból a
feltételek nem biztosítottak úgy a jegyzőintézkedéseket tehet a gyermekekre kiterjedő
en.
A rendő
rség részérő
l én azt tudom ígérni, hogy gyakrabban fognak a településen járőrözni a rendőrök,
valamint szorosabb együttműködést tudok felajánlani Önökkel, s a jegyzőúrral.
El kellene gondolkodni a földek tulajdonosainak arról, hogy hozzanak létre egy mezőő
ri szolgálatot,
vagy polgárő
rséget. Lakossági összefogással csökkenthető
, vagy meg is szüntethetőlenne a tulajdon
elleni cselekmények elkövetése.
Az erdő
terület tulajdonosainak is jogszabályi kötelezettsége tulajdonuk védelme, akár
erdőbirtokossági ő
rszolgálat útján. A magánember válasza erre a kötelezettségre történőemlékeztetése
alkalmával: nincs pénze rá.

A rendő
rséggel nem lehet minden őrzési, védelmi feladatot elláttatni.
Mondhatnám, hogy nekünk is szű
kös anyagi keretek között kell a ránk kirótt feladatainkat ellátnunk.
Nem fogok egyik környékbeli önkormányzattól sem pénzt, anyagi támogatást kérni, kunyerálni, mivel
tudom, hogy az önkormányzatok is igen rossz anyagi helyzetben vannak.
Véleményem szerint koldus ne kérjen koldustól.
dr. Takács András körjegyző
: Sajátos ellentmondással állunk szemben: az állampolgárnak nemcsak
joga, de kötelessége is lakóhelyet létesíteni.
Rendő
ri jelenlét mellett vállalom, hogy felkeresem az olyan családokat, ahol több ún. idegen, nem
balajti lakóhellyel rendelkezőszemély lakik és a rendőrkapitány úr által javasoltak tekintetében
megvizsgálom az ott élők életkörülményeit.
Beri Aladár képviselő
: A júniusban megtartásra kerülőfalugyűlésen egy rendő
r az Ön által
elmondottakat lenne szíves megismételni?
dr. Antal István r.alezredes: Ha küldenek meghívót mi a meghívásnak eleget fogunk tenni.
Kiss Ferenc polgármester: Megköszönöm kapitány úrnak a szóbeli tájékoztatást.
A képviselő
testület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
dr. Antal István r. alezredes távozik az ülésterembő
l 14:00 órakor,
ugyanakkor Tóbiás László és Orbán József a Borsod-Bau 2000. Kft. képviseletében
elfoglalja helyét az ülésteremben.
2./ Közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatásról tájékoztató
Elő
adó: üzemeltetőképviselő
je
Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót a Borsod-Bau 2000. Kft. képviseletében megjelentek
személyeknek.
Orbán József: Várjuk az Önök kérdéseit. Mi a használati díjjal kapcsolatos beszámoló megtartására
vonatkozóan kaptunk meghívást, s nem az Önök által elfogadott napirendi pont tekintetében.
Erre kiterjedő
en tájékoztatót mi nem állítottunk össze.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Tavaly is elmaradt a tájékoztató, akkor is a meghívó nem megfelelő
kézbesítésére hivatkozva nem készültek.
Tóbiás László ügyvezetőigazgató: Mi másik tartalmú meghívót kaptunk.
Nagy Zoltánné ügyintéző
: A külön Önöknek megküldött - május 8-án kelt és az Önök
munkavállalója, Tóbiás Attila által 2008. május 13-án átvett - 1-7/2008. számú meghívó tartalma
szerint a „.. Kft. által a község területén végzett munkáját és szolgáltatási tevékenységét érintően
kívánta meghallgatni”a Kft. vezető
jét a képviselőtestület.
Más, vagy másik tartalmú meghívót Önöknek nem küldtünk.
Tóbiás László ügyvezetőigazgató: Máris felhívom a kolléganőket, és még most ide le is faxoltatom a
nekünk eljuttatott meghívót.
Nagy Zoltánné ügyintéző
: A lefaxolt iratból egyértelműen megállapítható, hogy az ugyanaz a
meghívó, amibő
l az elő
bbiekben idéztem, s nincs másik tartalmú. Egy levelet kapott március 26-ai

keltezéssel 230/2008. szám alatt a Kft., melyben kezdeményezte a település képviselő
testülete
nevében a polgármester úr, hogy a levél kézhezvételét követő60 napon belül a községben kiépített
közkutak vízórával való ellátásának a Kft. saját költségén tegyen eleget, valamint az elő
ző5 év
tekintetében érvényesített amortizációval önkormányzatunk felé számoljon el.
Más tartalmú megkeresésről én nem tudok.
Tóbiás László ügyvezetőigazgató: De van, máris megkerestetem s ugyancsak még most le is
faxoltatom ide.
Szabó Árpád Zoltán képviselő
: Tehát ismételten az amortizációval sem számolnak el, s a
szolgáltatásról sem hallunk tájékoztatást.
dr. Takács András körjegyző
: Ha a Kft. vezetésének nincs arra vonatkozó elképzelése, milyen
szempontok szerint kell tájékoztatóját összeállítani, szívesen segítünk azok megadásával.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A lefaxolt levél tartalma egyező azzal, amelyet az előbbiekben
felolvastam.
Mivel Önök elmondásuk szerint azzal készültek, hát beszéljünk akkor a 126/2008. számú (irattárban
230-3/2008. szám alatt elhelyezett) levelükben foglaltakról, bár ezt nem kívánta polgármester úr a
testület elé terjeszteni addig, amíg Önökkel nem egyeztetett annak tartalmának helytállóságáról.
E hivatkozott levélben azt írják, hogy Önkormányzatunk felé 4.143 e Ft túlfizetésük van bérleti,
használati díj címén. Az általunk kiállított számla fénymásolatát mellékelték is a levélhez.
Milyen bizonylattal bizonyítják a 4.700.000,- Ft összegűhasználati díj részünkre - 2007. évi április 20án - történőmegfizetését?
Tóbiás László ügyvezetőigazgató: Létrejött a Kft. és az Önkormányzat között egy „megállapodás”,
melynek értelmében az Önök részéről felénk fennálló 3.181.140,- Ft összegűtartozás beszámításra
került a bérleti, használati díjba és mi csak a különbözetet (1.518 e Ft-ot) utaltuk át az önkormányzat
számlájára. Ezt e hivatkozott levelünkben nem írhattuk le, mivel maga az eljárás nem szabályos.
Az elmúlt két évben – a levelünkhöz is mellékelt kimutatás szerint – amortizáció tekintetében
fejlesztésre, felújításra a csatornahálózatra kiterjedően 185.600,- Ft-ot, az ivóvízhálózatra kiterjedően
1.287.559,- Ft-ot, összesen 1.473 e Ft-ot terveztünk, míg ezzel szemben a csatornahálózatra 90.200,Ft-ot, a vízhálózatra 825.918,- Ft-ot fordítottunk.
Fel nem használt összeg összesen: 557.041,- Ft (csatornahálózat: 95.400,- ivóvízhálózat: 461.641,- Ft)
Nagy Zoltánné ügyintéző: A polgármester úr majd megmondja, mi legyen az Önkormányzat válasza
ez utóbbi „túlfizetést kimutató” levelükre.
Tóbiás László, Orbán József, Csikó Lászlóné és Ádám Ferenc Györgyné
15:00 órakor távozik az ülésteremből.
3./ Indítványok, javaslatok
3.1. Nagy Zoltánné ügyintéző
: Az Ady E. utca (197. hrsz-ú) I. szakaszának aszfaltozására irányuló
pályázattal összefüggésben a képviselő
testületnek nyilatkoznia kell a saját forrás biztosításáról.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőtartalmú
határozatot hozta:

49/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
HÖF-CÉDE támogatás iránt „Ady E. utca (197. hrsz.) útburkolat felújítása”
tárgyában benyújtásra kerülőpályázatával összefüggésben kinyilatkozza,
hogy e cél megvalósításához a 2008. évi költségvetésérő
l szóló 3/2008. (III.1.) sz.
helyi rendeletében „utak felújítása, fejlesztése” címén elkülönített önerőalapból
1.432 e Ft-ot saját forrásként biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 15.
Nagy Zoltánné ügyintéző
: Ezzel összefüggésben szükséges az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 3/2008. (IIIl.1.) számú rendelet módosítása.
Az erre vonatkozó tervezetet minden képviselőtestületi tag előzetesen kézhez kapta.
3.2. dr. Takács András körjegyző: Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-AZ. megyei Kirendeltségének Törvényességi Ellenő
rzési Osztálya által szóban tett észrevételezésnek
megfelelő
en javasolja
- a tárgy évi költségvetési rendelet (15. §-ának),
- a 3/2008. (I.30.) sz. határozat és
- a 33/2008. (IV.10.) sz. határozat módosítását,
- a következő(„2008.”) évi ellenőrzési terv jóváhagyását (ez utóbbiról a 2007. évi ülések egyikén
beszélgettünk, de nem került a testület által elfogadásra).
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
50/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
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 javasolja a végzés kibocsátásának
idő
pontjától mind a mai napig, ill. a könyvelés napjáig felszámított késedelmi
pótlékot.
A Képviselőtestület a 3/2008. (I.30.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
51/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
Ládbesenyőközség Önkormányzata részére 1.500.000,- Ft, azaz egymillió ötszázezer
forint összegűkölcsönt nyújt a külön megállapodásban foglaltak szerint.

A Képviselőtestület a 33/2008. (IV.10.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. szeptember 30.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
52/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának
(6) bekezdésében leírtakat az önkormányzatra vonatkozó 2008. évi belsőellenőrzési
tervet jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minő
sített többséggel a következőrendeletet alkotta:
Balajt község Önkormányzatának
5/2008. (VI.1.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (III.1.) számú rendelete
módosításáról
(Rendelet a jegyző
könyv mellékleteként csatolva.)
3.3. Nagy Zoltánné ügyintéző
: A Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságához (Miskolc) benyújtott ÖNHIKI pályázathoz előírt tartalmú határozat-javaslatot
ismerteti.
(Iratanyag 449/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
53/2008. (V.28.) számú határozat:
Tárgy: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévőtelepülési önkormányzatok
2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő
testülete
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérő
l 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 lévő
települési önkormányzatok támogatására.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő
testülete

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a hivatkozott törvény alapján a következőnyilatkozatot
teszi:
Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 főalatti és a
Ládbesenyőszékhelyűkörjegyző
séghez tartozik.

I.

II. 1. Az önkormányzat - a körjegyzőségen kívül - 2008. szeptember 1-től
kezdődő
en intézményt nem tart fenn.
2.

Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1500 főalatti és

2.1. 2007. évben nem részesült kiegészítőtámogatásban 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.
III. 1. önállóan tartja fenn 1-4. évfolyamos oktatási intézményét,
2. az 5-8. évfolyamos balajti lakóhelyűtanulók oktatása intézményfenntartói
társulási megállapodás alapján a 2007/2008. tanévben Edelény város
Önkormányzata által fenntartott oktatási intézményben folyik,
3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete 1.
Létszámhatárok cím alatti 1-4. évfolyam szerinti átlaglétszám (21 fő
)
figyelembe vételével megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. sz. mellékletének 1.2.
pontja szerinti kapacitás-kihasználtsági feltételek tekintetében (utalva a 2007.
évi költségvetési törvény 6. sz. melléklete 1.2.2. pontjában meghatározottakra)
a 2007/2008. tanévben indított 1-2. évfolyamokon az osztályok átlaglétszáma
együttesen (az 5-6. évfolyamok nélkül) az átlaglétszám 75 %-át nem éri el,
míg a 3-4. évfolyamokon az osztályok átlaglétszáma együttesen (a 7-8.
évfolyamok nélkül) az átlaglétszám 50 %-át eléri.
4.

Az önkormányzat
4.1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi
társulás közoktatási feladatellátásában, és az általa fenntartott nevelési,
oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitáskihasználtsága az óvodában az 1-3. nevelési években együttesen legalább a
75 %-át, az általános iskolában az 1-4. évfolyamokon, és az 5-8.
évfolyamokon együttesen legalább a 75 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon
legalább az 50 %-át - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.
számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály
átlaglétszámának - nem éri el, de a támogatás teljes igénybevételéhez vállalja,
hogy külön intézkedéssel a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévre elő
írt

feltételeket teljesíti.
a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt –
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítőszabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott –
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felel meg, de a támogatás teljes igénybevételéhez vállalja,
hogy külön intézkedéssel a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
IV.

Az önkormányzat magánszemélyeket terhelőkommunális 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: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
54/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévőtelepülési önkormányzatok
2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása tárgyában elfogadott 32/2008.
(IV.10.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: ----Határidő: ---3.4. Nagy Zoltánné ügyintéző: A 2004-2010. évi települési környezetvédelmi program átdolgozásra
került annak készítője által.
A képviselő
testületnek jóvá kell hagynia a módosításokat.
(Iratanyag 507/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
55/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
a 2004-2010. évi települési környezetvédelmi program „1.4. Jogszabályi környezet”
címűfejezetét törli és helyette „Jogszabályok és rendeletek” című1. sz. Függelékkel egészíti ki.
A környezetvédelmi program és a település aktuális feladatainak időarányos
megvalósítására a Képviselő
testület elfogadja a 2004-2013. évek környezetvédelmi
feladatait tartalmazó „Környezetvédelmi program aktualizálása” tárgyában
összeállított elő
terjesztést, melynek végrehajtásával a polgármestert bízza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
3.5. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az edelényi Kistérség Többcélú Társulása megkeresését ismerteti.
(Iratanyag a jegyző
könyv melléklete.)
A megkeresésben foglaltak szerint Balajt községnek nyolc határozathozatali „tartozása” van a
kistérség felé. (A határozatok tartalmát egyenként felolvassa.)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
56/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta az edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának tervezetét a Társulási Tanács által 2008. február 14. napján elfogadott
formában.
A Képviselő
testület az edelényi Kistérség települési önkormányzatainak
képviselő
testületei által 2004. május 26. napján megkötött és jóváhagyott edelényi
Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítását a Társulási Tanács
által 2008. február 14. napján elfogadott formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
57/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta az edelényi Kistérség Többcélú Társulása belsőellenő
rzési feladatellátásra vonatkozó KiegészítőMegállapodás módosítását a Társulási Tanács által
2007. november 7. napján elfogadott formában.
A képviselő
testület az edelényi Kistérség Többcélú Társulás belsőellenő
rzési
feladatellátásra vonatkozó KiegészítőMegállapodás módosítását a Társulási Tanács
által 2007. november 7. napján elfogadott formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
58/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta az edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi belsőellenő
rzési
Munkatervét a Társulási Tanács által 2007. november 7. napján elfogadott formában.

A Képviselőtestület az edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi belső
ellenőrzési munkatervének módosítását a Társulási Tanács által 2007. november 7.
napján elfogadott formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
59/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta Borsodszirák, Ládbesenyő-Abod-Balajt, Irota-Szakácsi, SzalonnaMeszes-Martonyi, Szuhogy, Szendrőlád községek szabálysértési feladatellátására
vonatkozó – a községek önkormányzatainak jegyző
i, körjegyzői, valamint a Kistérségi
Hivatal vezető
je között 2004. szeptember 29. napján létrejött – Kiegészítő
Megállapodás 2007. december 31. napjával történőhatályon kívül helyezésének
tervezetét a Társulási tanács által 2007. november 28. napján elfogadott formában.
A Képviselőtestület Borsodszirák, Ládbesenyő-Abod-Balajt, Irota-Szakácsi,
Szalonna-Meszes-Martonyi, Szuhogy, Szendrő
lád községek szabálysértési
feladatellátására vonatkozó – a községek önkormányzatainak jegyzői, körjegyző
i,
valamint a Kistérségi Hivatal vezető
je között 2004. szeptember 29. napján létrejött –
KiegészítőMegállapodás 2007. december 31. napjával történőhatályon kívül
helyezését jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
60/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta az edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Mű
ködési
Szabályzat módosításának tervezetét a Társulási Tanács által 2007. november 28.
napján elfogadott formában.
A Képviselőtestület az edelényi Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását a Társulási Tanács által 2007. november 28.
napján elfogadott formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
61/2008. (V.28.) számú határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta az edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Mű
ködési
Szabályzat módosításának tervezetét a Társulási Tanács által 2007. december 28.
napján elfogadott formában.
A Képviselőtestület az edelényi Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását a Társulási Tanács által 2007. december 28.
napján elfogadott formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
62/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta az edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Mű
ködési
Szabályzat módosításának tervezetét a Társulási Tanács által 2008. április 29.
napján elfogadott formában.
A Képviselőtestület az edelényi Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását a Társulási Tanács által 2008. április 29.
napján elfogadott formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
63/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
megtárgyalta Abod, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas,
Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Égerszög, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hídvégardó, Irota, Jósvafő
, Komjáti, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Nyomár,
Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, Szalonna, Szendrőlád, Szin, Szinpetri,
Szögliget, Szőlő
sardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna,
Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló, Ziliz község nem
kiemelt építéshatósági, birtokvédelmi és környezetvédelmi feladatellátásra vonatkozó
– a községi önkormányzatok jegyzői, körjegyző
i valamint a Kistérségi hivatal vezető
je
között 2005. január 12. napján létrejött – KiegészítőMegállapodás 2007. december 31.
napjával történőhatályon kívül helyezésének tervezetét a Társulási Tanács által 2007.
november 28. napján elfogadott formában.
A Képviselőtestület Abod, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas,
Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Égerszög, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hídvégardó, Irota, Jósvafő
, Komjáti, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Nyomár,
Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, Szalonna, Szendrőlád, Szin, Szinpetri,
Szögliget, Szőlő
sardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna,

Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló, Ziliz község nem
kiemelt építéshatósági, birtokvédelmi és környezetvédelmi feladatellátásra
vonatkozó – a községi önkormányzatok jegyző
i, körjegyző
i valamint a Kistérségi
hivatal vezetője között 2005. január 12. napján létrejött – KiegészítőMegállapodás
2007. december 31. napjával történőhatályon kívül helyezését jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.6. Nagy Zoltánné ügyintéző: A képviselő
testület elő
zetesen kézhez kapta a felső
zsolcai Perfekt
Books Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaságtól megvásárolt 2008. évi költségvetési
szabályzatminták között szereplőGépjárműÜzemeltetési Szabályzat-tervezetet.
(Szabályzat egy példánya a jegyző
könyv mellékletét képezi.)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
64/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
a GépjárműÜzemeltetési Szabályzatot elfogadja és azt 2008. június 1-től hatályba
lépteti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.7. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
szerint 2008. július 1-tő
l minden önkormányzatnak elektronikusan meg kell jelenítenie honlapján (ha
nincs, gyűjtő
portálon) a szervezetére, a szervezet tevékenységére, valamint gazdálkodására vonatkozó,
a jogszabály mellékletét képezőközzétételi listán szereplőadatokat.
Az adatvédelmi törvény értelmében a közérdekűadatok eltitkolása bűncselekménynek számít, az
eljárás pedig akkor indul meg, ha valaki feljelenti az önkormányzatot.
A szegedi székhelyűSZINAPSZIS egyéni vállalkozással kötött megállapodás értelmében, számla
alapján évente regisztrációs díjat fizet az önkormányzat a www.balajt.hu honlap szolgáltatásért. A
honlap annak elkészítése óta frissítve nem lett, a település történetén és néhány a községet ábrázoló
fotón kívül más rajta nincs. (Lásd az U.116/2002. iktatószámú ügyiratban foglaltakat)
Az idei évben az éves regisztrációs díj 48.000,- Ft, ami igencsak borsor ár a szinte semmiért. Ezen
kötelezettségünkre sem hívták fel figyelmünket, ill. nem tettek ajánlatot a jogszabályban előírtak
tekintetében mind a mai napig.
Az Önkormányzat részére havonta küldi az Önkormányzati Információs Központ szerkesztő
sége az
ún. LOCALINFO lapot. Ebben olvastam az Önkormányzat ilyen irányú kötelezettségéről. A lapban
szabványportál megrendelésére is ajánlatot tettek közzé. Az ajánlat értelmében a portál minden
menüpontot tartalmaz, amit a törvény előír, többféle arculatterv választható, mindössze 40.000,- Ft +
áfa egyszeri beruházással, s a menürendszer igény szerint módosítható. Megegyezés szerint vállalják a
portál egyszeri, valamint folyamatos feltöltését is, valamint továbbítják az adatokat, leíró adatokat a
KÖZADATKERESŐrészére.
Amennyiben egy önkormányzatnak nincs honlapja, a www.localinfo.hu/településneve domainnév alatt
is megjeleníthetőek a kötelezőadatok. Segítséget nyújtanak továbbá a belső adatkezelési és
információtovábbítási szabályzat kialakításában is.
A szerkesztő
ségben dolgozó Énekes Zoltánt a közzétett telefonszámon felhívtam, s ez utóbbi esettel
összefüggésben az iránt érdeklődtem nála, hogy ez mennyibe kerülne önkormányzatunknak.

A válasza értelmében – amelyet e-mail címünkre is megküldött – ugyanannyi, mint a saját honlappal,
DOMAINNÉVVEL rendelkezőönkormányzatok esetében.
Ezt követő
en megkerestem az önkormányzatunk rendszergazdáját, akivel ez ügyben egyeztettem.
Elmondta, hogy a jogszabályban elő
írt tartalommal bíró honlap attól az összegtő
l kevesebbért is
elkészíthetőés egy évig 5 domainnévvel közzétehetőés fenntartható egy saját honlap, mint ami az
ajánlatban szerepel.
Megkértem tegyen árajánlatot egy új tartalmú honlap elkészítésére, ill. készítse el azt, még a határnap
beköszönte elő
tt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
65/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvénynek megfelelőtartalommal bíró új önkormányzati honlap
elkészíttetése és közzététele ügyében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: június 30.
3.8. Nagy Zoltánné ügyintéző
: A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirő
l szóló 15/2008. (III.27.) ÖTM
rendelet alapján pályázni kívánunk a pedagógusok felmentésével kapcsolatosan állami támogatás iránt.
A pályázat benyújtásához szükséges a képviselőtestület határozata arról, hogy a pályázó fenntartói
körén belül – költségvetési szerveinél, polgármesteri hivatalánál – a meglévőüres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedőálláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, ill. szervezeti változás,
feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehető
ség.
Ismerteti a határozat-tervezetet.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
66/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirő
l szóló 15/2008.
(III.27.) ÖTM rendelet alapján igénylést nyújt be - tényleges létszámcsökkentést
megvalósító – jogviszony megszüntetése miatt jogszabályban előírt kötelezőmérték
szerint megállapított és kifizetendőfelmentési időre járó illetmény felének, valamint a
végkielégítés jogszabály szerinti teljes összegének, valamint mindezek járulékainak
támogatása iránt.
A Képviselőtestület igényével összefüggésben kinyilatkozza, hogy

1.) költségvetési szervénél fő
foglalkozásban, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban álló 2 főpedagógus jogviszonyának 2008. augusztus 31-vel –
felmentéssel - történőmegszüntetéséről döntött.
2.) Az érintett közalkalmazottak nem minő
sülnek nyugdíjasnak.
3.) 2007. szeptember 30. napját követő– a hivatkozott ÖTM rendelet 4. §-ában
foglaltakra figyelemmel hozott – döntése következményeként fizetési kötelezettsége
keletkezik.
4.) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
Törvény 5. sz. mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében e foglalkoztatottak
után támogatásban nem részesült.
5.) A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban
töltött idejük folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévőüres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedőálláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A képviselő
testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: július 15.
3.9. Nagy Zoltánné ügyintéző
: A Borsod-Torna-Gömör Egyesület telefonon kereste meg
Önkormányzatunkat azzal kapcsolatosan, hogy az áprilisi ülésükön a jelenlévők által elfogadott
határozatot a balajti Képviselő
testület is erő
sítse meg annak elfogadásával. A telefonon történő
beszélgetés alkalmával annyit mondott még a hölgy, hogy az egyesület tagjaként évi 2500,- Ft tagdíj
megfizetését kell felvállalni.
A határozat-minta és az egyesület alapszabálya le lett töltve a honlapjukról.
(Felolvassa a határozati javaslatot.)
Kiss Ferenc polgármester: A határozati javaslat hiányos adatokkal került a testület elé, ezért
javasolja megkeresni az egyesületet, szíveskedjenek írásban részletes tartalmú határozat-tervezetet a
testület elé terjeszteni.
A képviselőtestület a javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
3.10. Nagy Zoltánné ügyintéző
: A szociális rendelet módosítására elkészített elő
terjesztést a
képviselőtestület tagjai előzetesen kézhez kapták.
Az elő
terjesztésben lényegében a szociális segély megszüntetésének esetei kerültek részletezésre.
Berzi István képviselő
: Javaslatot tesz a szociális rendelet átmeneti segélyezésre vonatkozó
rendelkezéseinek módosítására. Elő
terjesztésének egy-egy példányát átadja a képviselő
testület
tagjainak.
(Elő
terjesztés egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kiss Ferencné alpolgármester: Mindannyian szeretnénk több anyagi segítséget adni átmeneti
segélyezés címén a lakosoknak, de sajnos végesek az Önkormányzat anyagi lehető
ségei.

Berzi István képviselő: Júliustól már nem kell az önkormányzatnak a helyi iskolások részére tízórait
biztosítania, ebbő
l a megtakarításból is lehetne fedezni az átmeneti segély összegét.
Az elmúlt évben a betervezett kiadási keret 13 %-a került csak kiosztásra.
Kiss Ferenc polgármester: Az ötletet én sem tartom rossznak. Az önkormányzat sok mindent kifizet
a lakosok helyett. Az is egyfajta segély, segítség, hogy embereket foglalkoztatunk, s az állami
támogatáson felüli részt saját költségvetésünkből álljuk.
Ösztönözzük az embereket arra, hogy még ennyit se dolgozzanak, ha még többet segélyezünk?!
Berzi István képviselő: Már régóta nem került megemelésre a segély egyszeri összege.
Kiss Ferenc polgármester: A gazdálkodásért egyrészről én felelek, másrészről a testület.
Én nem támogatásom az indítványt.
Nem írom alá a papírt, ha elfogadja a testület.
Ha volna annyi pénzünk, én is támogatnám a segély összegének egységes emelését.
Kiss Ferencné alpolgármester: Amennyiben megemelnénk a segély adható összegét, akkor sem
nálam vásárolnák le, mivel inkább készpénzben kérik a segélyt.
Nem mindenki értékeli a segítséget.
Beri Aladár képviselő
: Ne abból induljunk ki, hogy Kiss Ferencné boltjában fogja-e a segélyezett a
segélyt levásárolni!
dr. Takács András körjegyző
: Az átmeneti segély a testület mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az átmeneti segélyezésnek fedezete nem volt, csak előirányzat volt betervezve. A tavalyi évben már
az önkormányzatnak hitelt kellett felvennie.
A képviselőtestület a képviselői elő
terjesztést 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elvetette.
A jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minő
sített többséggel a következőrendeletet alkotta:
Balajt község Önkormányzatának
6/2008. (VI.1.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2003.
(XI.26.) számú rendelete m ó d o s í t á s á r ó l
(Rendelet a jegyző
könyv mellékleteként csatolva.)
3.11. Beri Aladár képviselő: Minden képviselőkézhez kapta Fodor Ferenc levelét. Bérbe szeretné
venni az iskola épületét ingyenesen 50 évre.
Berzi István képviselő: Meghívhatnánk a testületi ülésre, hogy bővebben is fejtse ki álláspontját,
szándékát.
Kiss Ferenc polgármester: A testület ülése nyilvános, eljöhetett volna ide most a levél írója is.
Az önkormányzat is tudja a jövő
ben hasznosítani az épületet, nem értek egyet azzal, hogy 50 évre
szólóan ingyen odaadjuk bárkinek is.

Rajtunk kívül is nagyon sok település kényszerült, ill. kényszerül arra, hogy iskolát zárjon be.
Fodor Ferenc szándékának fenntartása esetén konkrétumokat tárjon a testület elé.
3.12. Beri Aladár képviselő
: Úgy kellene fizetni az orvosokat, ahogy itt helyben rendelnek.
Ne kapjanak arra pénzt, amikor nem rendelnek itt helyben.
Kiss Ferenc polgármester: dr. Nagy Endre fogorvossal, dr. Balogh Enikőgyermekorvossal és dr.
Gyurjács Dénes háziorvossal kötöttünk szolgáltatási szerző
dést az egészségügyi feladatok ellátására.
A megállapodásban foglaltak szerint fizetjük ki díjazásukat, azzal szemben szankcionálni nem áll
módunkban.
3.13. Berzi István képviselő: A Szabadság utcán történő égetéssel kapcsolatosan kérem a
polgármester úr tájékoztatását.
Tudomásom szerint kerti hulladék nem égethetőáprilistól szeptemberig.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Valóban tű
zgyújtási tilalom van.
Kiss Ferenc polgármester: Én vagyok a polgármester, s én mondom meg, hogy az alkalmazottak
mikor és hol mit csinálnak.
3.14. Kiss Ferenc polgármester: Javasolja, hogy az idő
sek napja június 6-án, pénteken a
Kultúrházban 17 órától kerüljön megrendezésre.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
67/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
az idősek (50 éven felüliek) köszöntésére június 6-án, pénteken du. 5:00 órai kezdettel
a helyi Kultúrházban – személyre szóló meghívással - összejövetelt tart.
A költségek fedezésére a szükséges pénzügyi keretet tárgy évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.15. Kiss Ferenc polgármester: Június 25-én szerdán testületi ülés. Az ülés befejezését követő
idő
ponttal, 17 órai kezdettel javasolja összehívni a falugyűlést.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta:
68/2008. (V.28.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő
testülete
folyó évi június hó 25-én, szerdán du. 5:00 órai kezdettel a Kultúrházban történő
megtartással – közmeghallgatással egybekötötten – falugyű
lést hív össze.

Napirend:
1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló
Elő
adó: Kiss Ferenc polgármester
2./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről tájékoztató
Elő
adó: Kiss Ferenc polgármester
3./ Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: ---3.16. Csathó László képviselő
: A Főu. melletti árkot rendbe kellene tenni, nagyon rossz állapotban
van.
dr. Takács András körjegyző
: Kérünk rá árajánlatot, s a legközelebbi ülésen tájékoztatjuk Önöket.
A képviselőtestület a javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
3.17. Kiss Ferenc polgármester: Az utánfutó rugója eltört, így az nem kölcsönözhető
.
4./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Elő
terjesztő
: ügyintéző
(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyrő
l külön jegyző
könyv készül.)
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

