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Balajt község önkormányzati Képviselő
testületének 2008. évi június hó 25-én, 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:

-----------------

Érdeklő
dőként jelen van:

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./ Indítványok, javaslatok
2./ Az Általános Iskola vezetőjének a 2007/2008. tanévvel kapcsolatos tájékoztatója
Elő
terjesztő
: intézményvezető
3./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
A napirend tárgyalása:
1./ Indítványok, javaslatok
1.1. Kiss Ferenc polgármester: (Telefonon beszél az ÁNTSZ részérő
l Őt felhívó személlyel.)
A Kultúrház elő
tti közkútnak a nyomó karját leszereltettem. A környékén lakók közül páran elmentek
az edelényi ÁNTSZ-hez panaszt tenni az ülés megkezdése elő
tt egy órával.
Állítólag a szivattyúval működtetett kútból nyert víztő
l hasmenést kaptak. Vittek a vízbő
l két
flakonnal mintát is, bevizsgáltatni.
A közkútnál mossák a pelenkát, egyéb holmit, s pocsolnak a gyermekeik.
Az ÁNTSZ fog kijönni és mintát vételezni.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az elmúlt 10 év alatt lett volna lehetősége minden balajti lakosnak
akár részletfizetés mellett is beköttetnie a vezetékes vizet az általa lakott lakásba.
Jó ötlet, hogy a közkúton elfolyó vizet annak környékén lakók fizessék meg.
Kiss Ferenc polgármester: Az ÁNTSZ vizsgálatát fogja kérni arra vonatkozóan, hogy a Horváth
Erika panasztevőtulajdonában lévőingatlanon található kutat az ott lakók törmelékkel, földdel be-, ill.
feltöltötték.
Az én hatáskörömbe tartozik, hogy rendelkezzek a közkutak használatáról, ilyen irányú
intézkedéseimrő
l csak tájékoztatási kötelezettségem van a testület felé.
A helyi védelmi bizottság elnöke én vagyok, a felettesem Molnár Oszkár Edelény város
polgármestere.
Beri Aladár képviselő
: Nem értek egyet azzal, hogy 10 év után le kellene szereltetni a közkutakat.
dr. Takács András körjegyző: A Borsod-Bau 2000. Közmű
építőKft. által az önkormányzathoz
írásban eljuttatott beszámolóhoz lenne hozzáfűzni valóm. 150 m-en belül biztosítani kell az ivóvizet a
hálózatra rá nem kötött ingatlanoknak.
Kérni kell a Kft-tő
l egy listát a vízhálózatra rákötött lakások számának megismerése érdekében.
A közkifolyók használatának rendjét lehet szabályozni.
(A rendelet-tervezetet előzetesen kézhez kapták a képviselő
k.)
Beri Aladár képviselő
: Ha ezt a rendeletet elfogadjuk, s a benne foglalt rendelkezéseket bevezetjük
megint mi leszünk a szemetek a lakosok szemében, hiszen ebben az évben megemeltük a kommunális
adó összegét is.
Nem értek egyet azzal sem, hogy a nyugdíjasok mentesüljenek a rendelet-tervezetben foglaltak szerint
a fizetési kötelezettség alól.
Kiss Ferenc polgármester: A lakosoknak nem kellett hozzájárulniuk ahhoz, hogy itt a vízhálózat
kiépüljön.

dr. Takács András körjegyző
: A szemétszállítás díjának csak a 30 %-át fedezi a kommunális adó.
Kiss Ferenc polgármester: Javasolja adhoc bizottság létrehozását.
Lezárja a napirend további vitáját, a legközelebbi ülésen terjesszék előa képviselők mindazt, amit
szeretnének a többiek elé terjeszteni javaslatként a rendelet módosítása, kiegészítése érdekében.
Kiss Ferenc polgármester: A rendelet-tervezet 2. §-ának (3) bekezdése szerint „a közkifolyókról
nyert víz … nagy ű
rmértékű” mit jelent?
dr. Takács András körjegyző
: 10 literesnél nagyobb.
Kiss Ferencné alpolgármester: Egy tájékoztatót kellene kiküldeni a közkifolyók használatának
rendjérő
l a lakosság részére.
Berzi István képviselő
: A Borsod-Bau 2000. KözműépítőKft. által kiállított számla milyen időszakot
ölel fel? Kérjünk errő
l tájékoztatást.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Lehet olyan variációban is gondolkodni, hogy pl.: 4 m³-t meghaladó
fogyasztás esetén a különbséget kelljen megfizetniük az adott közkút 150 m-es körzetében lakóknak.
A képviselő
testület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül döntésre nem jutott.

Az elő
terjesztést legközelebbi ülésén ismételten napirendjére tű
zi.
1.2. dr. Takács András körjegyző: A június 28-ai Rakacai-tónál megrendezésre kerülőközös
összejövetellel kapcsolatosan egyeztetnünk kellene, hogy akkor kire és mire is lehet számítani.
Abodról 3-an biztos hogy nem jönnek. Ládbesenyőben holnap vitatják meg.
Kiss Ferenc polgármester több egyéni hozzászólást követő
en összegzi, hogy minden testületi tag
részt vesz összejövetelen.
1.3. Berzi István képviselő: A koncessziós pályázati kiírással mi lesz, történik már végre benne
valami?
dr. Takács András körjegyző
: Össze kellene már végre végleges formájába rakni.
Berzi István képviselő
: Az éves koncessziós díj mértékének, összegének a későbbiekben úgy kellene
emelkednie, ahogy a szolgáltató emeli a fogyasztási, szolgáltatási díjakat.
Nagy Zoltánné ügyintéző
: A testület mondja már ki végre, milyen összegben határozza meg a
koncessziós díjat a kiírásban, ennek hiányában nem tudjuk megjelentetni a hirdetményt.
Amennyiben nem értenek egyet a jelenlegi szolgáltató személyével, abban is gondolkodhat az
önkormányzat, hogy saját üzemeltetésében biztosítja ezt a szolgáltatást a lakosság részére.
Ha a szolgáltatónak megéri, valószínű
leg az önkormányzat sem járna rosszul.
Kiss Ferenc polgármester: Három személyt kellene alkalmazni a működtetéshez.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ha a „Hivatalba” elég két ember, akkor ahhoz sem kell több kettő
nél. A
papírmunka nagy része úgyis itt zajlana a „Hivatalban”.

1.4. Nagy Zoltánné ügyintéző
: A legutóbbi ülés óta a Borsod-Torna-Gömör Egyesület által e-mailen
eljuttatták a kért információkat.
Kiss Ferenc polgármester: Nem kívánja most a testülettel tárgyaltatni.
1.5. Nagy Zoltánné ügyintéző
: A képviselőtestület minden tagja részére elő
zetesen ki lett
kézbesíttetve az edelényi Kistérségi Hivatal f. évi június hó 11-én kelt, e-mailen megküldött – a f. évi
június 20-án tartandó kistérségi szakmai napra szóló – meghívója és elő
terjesztése.
Ezen a szakmai napon Balajt község Önkormányzata részérő
l senki nem vett részt, viszont az
előterjesztésben szerepel egy határozati javaslat, melyet el kell fogadnia a balajti testületnek is.
A képviselő
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőtartalmú
határozatot hozta:
73/2008. (VI.25.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó települési önkormányzatként
megtárgyalta a Társulás 2007. évi gazdálkodásáról és feladatellátásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.6. Nagy Zoltánné ügyintéző: A B-A-Z. megyei Közgyűlés főjegyzője az általános iskola
megszűntetésével kapcsolatosan észrevétellel élt az Önkormányzat felé. (Megkeresés 476/2008. szám
alatt irattárban elhelyezve.)
Ennek értelmében a „fenntartónak jogában áll a közoktatási intézményét megszüntetni, átszervezni, de
a feladatellátást megfelelőfeltételekkel szükséges továbbra is megszervezni.”
Felhívja ezért a polgármester úr figyelmét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88.§-ának (6)
bekezdésében foglaltakra, amelynek alapján lefolytatott eljárás eredményeként kéri mielő
bb
megküldeni az oktatási hivatal által felkért független szakértőszakvéleményét.
E szakvélemény birtokában a Közgyű
lés főjegyzője egy másik szakvélemény kiállításával igazolja azt,
hogy a tervezett intézkedés összhangban áll-e a B-A-Z. megyei Közgyű
lés által a 158/2007 (XII.20.)
Kgy. számú határozattal jóváhagyott közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervvel.
Ugyancsak ezzel összefüggésben az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-A-Z.
megyei Kirendeltségének Törvényességi Ellenőrzési Osztálya is jogszabálysértésre hivatkozással
észrevétellel élt. (Megkeresés 5-3/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Az Osztály kezdeményezi a jogszabálysértő34. (IV.10.) és 45. (IV.30.) határozat saját hatáskörben
történővisszavonását, valamint az önkormányzat Ötv-ben (1990:LXV. tv. 8. §-ának (4) bekezdése
szerint) meghatározott ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges intézkedések
megtételét.
A tett intézkedésrő
l, valamint a testület döntésérő
l 2008. július 15-ig kell tájékoztatást nyújtani.
Kiss Ferenc polgármester: Gúr Nándor országgyű
lési képviselőúrral ez ügyben rövid időn belül
egyeztetni fogok, a keletkezett iratokat megmutatom neki.
Az iskola ügyében hozott döntés visszavonása a lényegen már nem változtat, a szülők gyermekeiket
idő
ben beíratták a választásuk szerinti iskolába.

2./ Az Általános Iskola vezető
jének a 2007/2008. tanévvel kapcsolatos tájékoztatója
Elő
terjesztő
: intézményvezető
2.1. Kiss Ferenc polgármester: Az összeállított beszámoló a jegyző
könyv mellékletét képezi, akit
érdekel, az áttanulmányozhatja.
E napirendhez kapcsolódóan a meghívott pedagógust – tekintettel az időrövidségére – meghallgatni
nem kívánja.
A jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következőhatározatot hozta:
74/2008. (VI.25.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a helyi Általános Iskola vezető
je által a 2007/2008-as tanévről írásban összeállított
tájékoztatóban, beszámolóban foglaltakat elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő
: azonnal
2.2. Nagy Zoltánné ügyintéző: A helyi önkormányzat 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 egyszeri költségvetési hozzájárulás elnyerésére benyújtott igényünkkel
összefüggésben az önkormányzati létszámadatokat határozatba foglaltan is rögzíteni, majd megküldeni
kell a Magyar Államkincstárnak.
A jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következőhatározatot hozta:
75/2008. (VI.25.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a helyi önkormányzat 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 egyszeri költségvetési hozzájárulás
elnyerésére
benyújtott
igényével
összefüggésben
az
önkormányzati
létszámadatokat az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmény

Álláshelyek
száma
(nyitó adat:
2008.01.01.)

Megszüntetésre
kerülő
álláshelyek
száma

Létszámcsökkentést
követő
en
kialakult
létszámadatok

Általános Iskola

2

2

0

Önkormányzati
közalkalmazott

2

0

2

Intézményi szintű
összesített létszámadat:

4

2

2

Összesített létszámadat:

4

2

2

Felelős: polgármester
Határidő
: azonnal
3./ 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

