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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.
Beri Aladár képviselő: Miért lett a munkatervben elfogadott időpontnál egy héttel hamarabb összehívva
az ülés?

Berzi István képviselő: Lehet, hogy különben rendkívüli ülést kellett volna összehívni.
Kiss Ferenc polgármester: A játszótér pályázat benyújtása miatt volt szükség a korábbi időpontban való
összehívásra.
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Elmondja, hogy a meghívóban napirendi pontként feltüntetett 2009. évi költségvetési tervezet (koncepció)
testület elé történő terjesztése összegszerűen kidolgozva nem lehetséges, mivel az országgyűlés a jövő évi
állami költségvetést még nem fogadta el, jelenleg is tárgyalja az ide vonatkozó előterjesztéseket,
javaslatokat, így az még elég képlékeny.
Ennek eredményeként előre mi sem tudunk tervezni.
Annyit hallunk nap, mint nap, hogy megszorítások várhatóak minden szinten, s ezzel együtt az árak is
emelkedni fognak a következő évben.
dr. Takács András körjegyző: Minden önkormányzat jövőbeni feladata, hogy saját költségvetési
bevételeit és kiadásait megpróbálja szinten tartani, s hogy a jövő évet minél kisebb veszteséggel,
adósággal zárja. Ezt nagymértékben fogja befolyásolni az állami támogatások mértéke.
Csathó László képviselő: Kéri a kieső munkabére megtérítését, mivel egy-egy ülésen való részvétele
érdekében a saját évi szabadságát áldozza fel.
dr. Takács András körjegyző: A képviselők részére megállapított tiszteletdíj ezt a célt szolgálná.
Kiss Ferenc polgármester: Képviselő társunk nyújtsa be kérelmét írásban, s a jegyző úr majd
megválaszolja.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:

1./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról beszámoló
Előterjesztő: polgármester
2./ A képviselőtestület 2009. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3./ Indítványok, javaslatok
4./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról beszámoló
Előterjesztő: polgármester
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Kiss Ferenc polgármester: A képviselőtestület minden tagja előzetesen írásban kézhez kapta a beszámoló
egy-egy példányát. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
(A beszámoló egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
dr. Takács András körjegyző: Én is és a kolléganő is várjuk kérdéseiket.
Csathó László képviselő: A tartozások között látom a Borsod-Baunak meg nem fizetett vízdíjat, hány havi
számla nincs rendezve, valamint a doktornő felé fennálló tartozást.
Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: A Borsod-Baunak a június havi számlától kezdve nem
egyenlítettük ki a víz és szennyvízdíjat.
Jelenleg is folyik velük írásban az egyeztetés. A túlszámlázással kapcsolatos levelünkre választ még nem
kaptunk, viszont kezdeményezték, hogy ismerjük el a feléjük fennálló tartozásállományt.
A doktornő önhatalmúlag megemelte a vizsgálat díját, s e szerint is állította ki számláját.
Azt azonban a megállapodásban foglaltakra hivatkozással nem fogadtuk be, visszaküldtük részére, s
egyúttal jeleztük, hogy módosítási szándékát szíveskedjen írásban kezdeményezni a testület felé.
Időközben elnézést kért, és kiállította a jó adatokkal a számlát, amelyet rendeztünk is.
Beri Aladár képviselő: A jegyző úr feljegyzésében foglaltakkal összefüggésben azt szeretném kérdezni,
hogy a pénzügyi ügyintéző a számlákat nem tudná a jegyző úr által kifogásoltaknak megfelelően úm.
leellenőrizni (minden fel van-e rajtuk tüntetve, szakmailag igazolva van-e) és a számlát leadónak jelezni a
hiányosságok pótlását, mielőtt azokat befogadná?
Berzi István képviselő: Ha nem fogadná be, azaz nem venné el a számlákat, úgy ahogy azok ki vannak
töltve, állítva az nem tetszene annak, ill. azoknak a személyeknek, akik a legtöbb számlát nyújtják be az
önkormányzat felé.
Beri Aladár képviselő: Kannában a fűnyíróba szoktunk üzemanyagot hozatni: egy 10 literes (fém) és egy
15 literes (műanyag) kannában.
dr. Takács András körjegyző: Ezeket a gazdálkodási szabályokat mindenkinek be kellene tartania.
Erről beszéltünk már korábban a polgármester úrral négyszemközt is, valamint említést tettem már erről
a képviselők előtt is, sőt le is írtam.
(Jegyzői feljegyzés egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csathó László képviselő: A Kiss Ferencnének elszámolásra kiadott 170 e Ft milyen célra lett kifizetve,
elszámolt-e már vele?
Kiss Ferencné alpolgármester: Vagy három hónapja vettem fel elszámolásra, de még nem sikerült vele
elszámolnom, mivel Annuska hol szabadságon van, hol nem ér rá egyéb elfoglaltsága miatt. Holnap
elszámolok az előleggel.
Hogyan tovább a jövőben, ha egy hypót, vagy egy szappant, vagy egy tekercs WC-papírt, vagy egy
szódavizet hoznak el – fizetés nélkül - a boltomból az önkormányzathoz, akkor azt azonnal számlázzam?
Másra nem is lesz időm, csak számlázni fogok!
Csathó László képviselő: Vásárlási előleg címén felvehető keretként 100.000,- Ft-ra emlékszem.
dr. Takács András körjegyző: A helyi pénzkezelési szabályzatban nincs maximalizálva a vásárlási
előlegként felvehető keret.
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Csathó László képviselő: Legyen akármennyi is, el kellett volna vele számolni a felvételt követő 30 napon
belül.
Berzi István képviselő: 2008. május 4-én hol járt az OPEL VIVARÓ, hogy autópálya díjat kellett fizetni?
Kiss Ferenc polgármester: Hivatalos ügyben jártam Budapesten.
Berzi István képviselő: Május 4. vasárnap volt. Milyen hivatalos ügyet lehet ilyenkor intézni?
Kiss Ferenc polgármester: Nem publikus, hogy kinél jártam.
Csathó László képviselő: Egy napon ugyanaz a vállalkozó – következő sorszámozással – több egyező
tétel tekintetében is számlát állított ki és nyújtott be felénk. Hová kellett ennyit beszerezni egy-egy
tételből? Ennyi damilfej, ami a két hivatkozott számlán szerepel egy évre is elég.
Kiss Ferenc polgármester: Összegyűjti, hogy időközben mit szereztünk be nála, s csak időközönként
számlázza le azokat.
Csathó László képviselő: Egy vállalkozó sem fog hónapokig árút saját zsebére, előre meghitelezni.
Kiss Ferencné alpolgármester: Szólhatott volna jegyző úr, hogy mire kell odafigyelni, s nem így
hátbatámadni, leírja, s kiküldi a képviselőknek. Tudja, hogy mi lesz ebből jegyző úr? Sokszorosítani
fogják, amit leírt, s fel fogják ellenünk használni a következő választás alkalmával, mondván: mennyit
lopott a Kis házaspár! Hát tolvajok vagyunk mi?
Kiss Ferenc polgármester: Nem írta alá a nevét, így ezt bárki írhatta az Ön nevében.
Beri Aladár képviselő: Én nem tekintem hivatalosnak azt, amit a jegyző úr leírt feljegyzésként.
Bódvai Mihályné ügyintéző: Azért nincs tollal aláírva a feljegyzés, mert a jegyző úr e-mailben küldte meg
csütörtökön sokszorosításra, s pénteken reggel hordta ki a hivatalsegéd.
dr. Takács András körjegyző: Tavasszal én már leírtam a szabályokat.
Nem tudom, miért kellene a szabályok betartására minden nap mindenki figyelmet újra és újra, különkülön felhívni?
Ez az általam összeállított feljegyzés csak pár olyan esetet tartalmaz, amely nem volt szabályszerű.
Berzi István képviselő: Ezek szerint van még több ilyen hasonló eset?
Kiss Ferenc polgármester: Azért vagy ennyire felbátorodva, mert még nem nyúltam jól alád.
dr. Takács András körjegyző: Ha betartanánk az ide vonatkozó jogszabályi előírásokat, Annuska semmit
nem fizethetne ki utalványozás és ellenjegyzés nélkül.
Sajnos máshol is hasonlóan történik a pénzkezelés.
Berzi István képviselő: Kit vonnának felelősségre egy külsős szakértők által végzett vizsgálat után?
dr. Takács András körjegyző: Több személyt érintene a számonkérés: a szabályszerűségért a
polgármester, a gazdálkodásért a képviselőtestület felel, míg a fegyelmit a jegyző és a pénzügyi ügyintéző
kapná.
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A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
tartalmú határozatot hozta:
100/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról
beszámoló

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról szóló
beszámolót jóváhagyja, az abban foglaltakat helybenhagyja.
(Beszámoló egy példánya a határozat mellékletét képezi.)
Felelős: ---Határidő: ----

Bódvai Mihályné 13 óra 30 perckor távozik az ülésteremből

2./ A Képviselőtestület 2009. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Kiss Ferenc polgármester: A 2009. évi munkaterv-tervezetet ismerteti.
Van-e valamelyik képviselőnek módosító, vagy kiegészítő javaslata?
(Munkaterv egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Zoltánné ügyintéző: Kapcsolódik a munkaterv a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatosan
elkészített rendelethez és szakmai programhoz.
Ennek eredményeként szükséges a márciusi ülés napirendjébe beépíteni a falugondnoki beszámoló
megtartását, míg a szeptemberi ülés napirendjéből törölni kell.
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
tartalmú határozatot hozta:
101/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: A Képviselőtestület 2009. évi munkaterve
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2009. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: ----Határidő: ----3./ Indítványok, javaslatok
3.1. Kiss Ferenc polgármester: A korábbiakban is beszéltünk már a játszótér terveztetéséről és a pályázati
anyag készíttetéséről.
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Elérkeztünk a végső stádiumba, rövid időn belül be kell nyújtanunk.
A szükséges döntést most még meg kell hoznunk.
Ismerteti az időközben e tárgyban érkezett e-mail küldemények tartalmát, majd a határozat-tervezetet.
Önrészt nem kell vállalni, 100 %-os támogatást nyújtanak a megvalósításához.
Beri Aladár képviselő: Nem értek egyet azzal, hogy ott, a zárt területen lévő háziorvosi rendelőnél
kerüljön kiépítésre a játszótér. Minek, ha nem használhatják, mert zárva lesz.
Kiss Ferencné alpolgármester: Hát persze, estére be lesz zárva, de napközben játszhatnak majd ott a
gyerekek.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A pályázatkészítő cég november 11-én e-mailben megkereste az
önkormányzatot, s egy válasz e-mailben való nyilatkozat megtételét kérte arra vonatkozóan, hogy a 90.
hrsz.-ú ingatlan területén EMVA pályázati forrásból létesíteni szánt játszótér szabadon látogatható,
rendeltetésszerű használata nincs korlátozva. A válasz teljesítve.
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
tartalmú határozatot hozta:
102/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Európai Uniós EMVA pályázat elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú
feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek
megfelelően
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és falufejlesztésre
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” szóló rendeletnek megfelelően
pályázatot nyújt be a Balajt belterületi 90. helyrajzi számú ingatlanon az EU
szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására.
A gumi ütéscsillapítással és parkosítással megvalósítandó – utófinanszírozású - projekt
költségvetésének végösszege: 11.066.987,- Ft.
A testület felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos szerződések
megkötésére és felkéri a fejlesztés előrehaladásáról való beszámolásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatosan
3.2. Kiss Ferenc polgármester : Javasolja a jövő évre kidolgozott koncepció elfogadását.
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
tartalmú határozatot hozta:
103/2008. (XI.19.) sz. határozat:
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Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, melyben
feladatként határozza meg
 az önkormányzat fenntartását,
 az utak fejlesztését,
 a saját bevételek növelését és
 a munkanélküliek foglalkoztatását.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
3.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a Kistérségi Hivatal e-mailben – október 13-án - érkezett
megkeresését, mely a 2008. szeptember 11-én és október 8-án megtartott kistérségi ülésen elfogadott
határozatok jóváhagyására vonatkozik.
A belső ellenőrzési munkatervet már a szeptember 24-ei ülésén a 97. számú határozatával jóváhagyta a
testület.
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
tartalmú határozatot hozta:
104/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Edelényi kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának jóváhagyása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításának tervezetét a Társulási Tanács által 2008. október 8.
napján jóváhagyott formában.
A Képviselőtestület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
105/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulás „Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és terve” jóváhagyása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
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megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás „Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve” tervezetét a Társulási Tanács által 2008.
szeptember 11. napján elfogadott formában.
A Képviselőtestület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
106/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulás „Közoktatási Intézkedési Terv”
felülvizsgálatának jóváhagyása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési
Terve felülvizsgálatának tervezetét a Társulási Tanács által 2008. szeptember 11.
napján elfogadott formában.
A Képviselőtestület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási
Intézkedési Terv felülvizsgálatát jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.4 Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti az Edelény város polgármesterétől érkezett megkeresések
tartalmát. Az iskolai feladatokat ellátó Társulási Megállapodás jóváhagyásához összeállított
előterjesztésben szerepel, hogy „a megállapodás nem tartalmazza a bejáró gyermekek után az utazási
költségek lefedezését, mivel nincs ilyen normatív támogatás. Edelény város önkormányzata a
költségvetésében ezt az összeget felvállalni nem tudja.” Hogy hogyan lesz a továbbiakban a
gyermekeknek az utazás biztosítva, még nem tudni. November 4-én telefonon keresték meg a borsodi
Iskolából az Önkormányzatot, hogy a balajti bejáró gyermekeknek vegyük meg, ill. megvesszük-e a
bérletet, mivel edelény város képviselőtestülete október 29-ei ülésén úgy döntött, hogy a továbbiakban ezt
a kiadást nem állja.
A polgármester úr – feleségével együtt - épp Debrecenben töltötte megérdemelt szabadságát, így felhívtuk
Őt, hogy most – tekintettel az idő szűkére – mit tegyünk. Egy hirdetmény közzétételéről döntött, melyet
másnap reggel a hivatalsegéd ki is függesztett. Ebben tájékoztattuk a szülőket, hogy gyermeküknek
vegyék meg a bérletet.
A mai napon beszéltem az egyik érintett szülővel, aki elmondta, hogy a hirdetmény elolvasása után
gyermekének megvette a bérletet, majd ugyanaznap (november 5-én) a gyermeke az iskolából hazajött, s
közölte vele, hogy az iskolában – úgy, mint az eddigiekben - kézhez kapta a havi tanulóbérletét.
(Megkeresések irattárban elhelyezve.)
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Kiss Ferenc polgármester: Meglátjuk, hogy ezzel összefüggésben a későbbiekben szükség lesz-e egy
testületi döntés meghozatalára. A tanulóbérlet nem drága, a szülők azért kapják gyermekeikre tekintettel
a támogatásokat, hogy azokat gyermekeik javára is fordítsák.
Tekintettel önkormányzatunk ugyancsak szűkös anyagi lehetőségeire továbbra is az az álláspontom, hogy
a szülők biztosítsák gyermekeik részére az iskolába járáshoz szükséges feltételeket.
dr. Takács András körjegyző: Méhész Katalin edelényi aljegyző nő elmondta, hogy a bejáró gyermekekre
külön normatívát nem fognak kapni a jövő évben. Az is igaz, hogy a pontos állami költségvetés még
előttük sem ismeretes.
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
107/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Az óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és
működési szabályairól szóló – egységes szerkezetbe foglalt - Társulási
Megállapodás jóváhagyása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
módosítja a 88/2007. (VIII.29.) számú határozattal Edelény és Szuhogy települések
vonatkozásában óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról
és működési szabályairól szóló, módosított és jóváhagyott „Közoktatási
Intézményfenntartó Társulási MegálLapodás” 6.) pontjában szereplő a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelésének szövegrészeit, valamint a 12.) c. pontjának azt a
részét, melyben „…másik társult képviselőtestület” szövegrész szerepel és helyébe „…
valamennyi társult képviselőtestület” szövegrész lép, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
108/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és
működési szabályairól szóló Társulási Megállapodás jóváhagyása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és
működési szabályairól szóló Társulási Megállapodást a 6.) pontjában szereplő
a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskola neveléseoktatása részeinek módosításával együtt jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3.5. Berzi István képviselő: Javasolja, hogy minden balajti 0-14 éves korú gyermek személyenként 400,- Ft
értékű mikulás-csomagot kapjon az idei évben is.
Beszerzési áron adhatná a vállalkozó Kiss Ferencné képviselő asszony a csomagba kerülő édességeket.
Kiss Ferencné alpolgármester: Hát persze, vagy miért ne ingyen?
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
109/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Gyermekek karácsonyi ajándékozása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
t. évi költségvetése terhére a balajti, 0-14 éves korcsoportba tartozó gyermekek
karácsonyi támogatása címén személyenként 400,- Ft értékű ajándékcsomag
összeállításáról és kiosztásáról határoz.
Felelős: polgármester
Határidő: december 6.
3.6. Berzi István képviselő, Kiss Ferencné alpolgármester: Javasolja, hogy minden balajti 50 éven felüli
személy karácsonyi támogatásként személyenként 2500,- Ft értékű ajándékcsomagot kapjon.
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
110/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Idősek karácsonyi támogatása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
t. évi költségvetése terhére a balajti, 50 évesnél idősebb lakosok karácsonyi
támogatása címén személyenként 2.500,- Ft értékű ajándékcsomag összeállításáról és
kiosztásáról határoz.
Felelős: polgármester
Határidő: december 20.

3.7. Kiss Ferenc polgármester: Az edelényi Kistérségi Hivatal alkalmazottja lefolytatta a belső ellenőrzést
önkormányzatunknál a falugondnoki szolgáltatásra kiterjedően.
A feltárt hiányosságokat egy 17 oldalból álló jegyzőkönyvbe (jelentésbe) foglalta. Akit érdekel, az bejöhet
és elolvashatja.
dr. Takács András körjegyző: A szolgáltatás működtetésére kiadott ideiglenes engedély december 31-ig
szól.
A jelentés még csak tervezet, nem végleges, így annak tartalmáról a későbbiekben kellene beszélni.
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A működési engedély meghosszabbításához szükséges a falugondnoki szolgáltatás biztosítására
vonatkozóan összeállított - rendelet-tervezet és a hozzá kapcsolódó - szakmai program elfogadása.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A tegnapi napon kapta kézhez minden képviselő a rendelet és a szakmaiprogram tervezetet, mivel azok szövegezését hétfőn sikerült befejezni.
A rendeletet és a szakmai programot is érinti a belső ellenőrzésről készült jelentés.
Összegszerű kiegészítésre van még szükség a rendeleten belül egy pontban. Gondolok itt a rendelettervezet 7. §-ának (7) bekezdésére, ahol meg kellene adni a munkaruha juttatás mértékét.
Több képviselő is egyhangúlag javasolja, hogy kétévente 50.000,- Ft összegű munkaruha juttatásban
részesüljön a falugondnoki szolgáltatást ellátó személy.
Szükséges – utalva a jelentés ide vonatkozó részében foglaltakra - a szakmai program III. fejezetének 3.
pontjában megvitatása: azaz a jövőben is szállít-e a lakosság részére terményt, takarmányt, egyebeket a
falugondnok, de immáron térítési díj ellenében.
A képviselőtestület egyhangú véleménye, hogy a rendelet és a szakmai program részét
nem képezheti olyan feladat, amelyért a lakosságnak térítési díjat kell fizetnie.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:

Balajt község Önkormányzatának
7/2008. (XII.1.) számú rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
111/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: A falugondnoki szolgáltatás szakmai programja
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a falugondnoki szolgáltatás szakmai programját jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.8. Nagy Zoltánné ügyintéző: Balajt község honlapja szeptembertől elérhető.
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A közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzatot jóvá kell majd hagynia a testületnek, a következő
ülésre kézhez fogják kapni.

3.9. dr. Takács András körjegyző: A víz- és szennyvízrendszer üzemeltetésére ajánlatot más cégtől,
szolgáltatótól nem kaptam.
Berzi István képviselő: A szolgáltatott vízmennyiség és a vízdíj támogatásáról szóló rendeletben
meghatározott amortizációs összeg szorzatával kapott összegben legyen meghatározva az éves
koncessziós díj mértéke.
dr. Takács András körjegyző: Nem akarom Önöket elkeseríteni, de a jelenleg is szolgáltató cég Önöknek
sem fog ugyanúgy koncessziós díjat fizetni, mint Ládbesenyő községnek.
Egyszerűen különböző kiadások kimutatásával le fogja fedezni, miért is nem kell fizetnie.
Arra lehet kötelezni a szolgáltatót, hogy számoljon el a szükséges beavatkozásokkal megadott időn – pl.:
30 napon - belül.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A koncessziós anyagban ez a kötelezettsége szerepel.
A túlfizetésként kimutatott több mint 4 m Ft-ból eredő véleményeltérést sikerült végre velük tisztázni, s
hosszas levelezés után belátták végre tévedésüket.
Arra a levelünkre viszont még mindig nem válaszoltak, amelyben jeleztük a közkifolyók tekintetében a 88
m³-t kitevő túlszámlázást. A napokban a szolgáltató kezdeményezte a tartozásállomány elismerését, vagy
egyet nem értés esetén annak megindoklását.
Az együttes leolvasást követően ismét számlázták a mért mennyiséget, de a számlázásnál nem vették
figyelembe kifogásunkat.
Valahogy ebben is egyező álláspontra kell jutnunk a szolgáltatóval.
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozatot hozta:
112/2008. (XI.19.) sz. határozat:
Tárgy: Koncessziós pályázati eljárás lefolytatása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a jegyzőkönyv és határozat mellékletét képező pályázati felhívást és kiírást
elfogadja, a felhívást két országos napilapban
 a Népszabadságban,
 a Magyar Nemzetben, valamint
 az Észak-magyarország című napilapban
közzéteszi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 31.
3.10. Kiss Ferenc polgármester: A közkifolyók használatának rendjéről szóló rendelet-tervezetet
ismételten a testület elé terjeszti elfogadásra.
Beri Aladár, Berzi István, Csathó László képviselő nem támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
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A képviselőtestület 2 tartózkodás mellett, 1 ellenszavazattal, 3 igen szavazattal
az előterjesztés elfogadását illetően döntésre nem jutott.

3.11. dr. Takács András körjegyző: A képviselőknek a meghívóval együtt kiküldött egyszerűsített
kommunális adó rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:

Balajt község Önkormányzatának
8/2008. (XII.1.) számú rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.12. Beri Aladár képviselő: Az iskola épület hasznosítása, mi lesz vele?
Kiss Ferenc polgármester: 3 héttel ezelőtt voltam a miskolci Munkaügyi Központban. Biztattak azzal,
hogy lehet majd itt egy tanfolyamot szervezni.
Beri Aladár képviselő: Nem lehetne ott egy óvodát működtetni?
Kiss Ferencné alpolgármester: Az óvoda abban az épületben sokkal szigorúbb feltételeknek való
megfelelés mellett működhetne.

3.13. Berzi István: A Mitsubishi meg van hirdetve eladásra?
Kiss Ferenc polgármester: 50.000,- Ft-ért elviszi a kereskedő, de majd csak ott fog állni a kereskedőnél, s
szidnak bennünket, hogy mit sóztunk rájuk.
Csathó László képviselő: A KIS’ABC neve alatt mozgóbolti tevékenységet ellátó KIA helyett a
Mitsubishivel történt az áruszállítás az elmúlt héten. Ki adott rá engedélyt, hogy azzal menjen árulni?
Kiss Ferenc polgármester: Én engedélyeztem. A tankolást ki fogja fizetni a feleségem.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ha a képviselőtestület bármelyik járművét is átminősíti cégautónak, akkor
havonta cégautó adót kell utána fizetnie.
dr. Takács András körjegyző: Tekintve a Mitsubishi korát és beszerzési árát havi 10.000,- Ft az utána
fizetendő cégautó adó mértéke.
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3.14. dr. Takács András körjegyző: A 2008. évre vonatkozóan banki és pénztári belső ellenőrzés
kezdeményezését, kérését javasolja az edelényi Kistérségi Hivatal felé.

A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egybehangzóan egyetért.

3.15. dr. Takács András körjegyző: Balajt község Önkormányzata is benyújtotta az ún. 6/3-as pályázatát
az Önkormányzati Minisztérium felé. A döntés meghozatala már időszerű. Egy összejövetelen
személyesen beszéltem a Gyenesei miniszter úrral, aki fogékony volt rá, hogy támogassa a községet.
Számomra nagy elismerés, amikor részese lehetek egy olyan közös programnak, mint amilyet most a
Faluszövetség szervez.
A szövetség munkáját aktívan támogató 12 ember – köztük én is – a Strasbourgba szervezett 5 napos
tanulmányúton fog részt venni. December 4-én jövünk haza, így ahhoz kérem szíves hozzájárulásukat,
hogy a 3-ai fogadó nap elmaradhasson Balajton.
A képviselőtestület az elhangzottakat jóváhagyólag tudomásul vette.
3.16. Kiss Ferenc polgármester: December 17-én lesz megtartva a soron következő testületi ülés, de nem
egy órától, hanem korábbi kezdettel. A meghívóban az időpont feltüntetésre kerül.

4./ Szociális segély iránti kérelmek 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
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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K I V O N A T
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008. évi november hó 19-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

P.H.

Kiss Ferenc sk.
polgármester

dr. Takács András sk.
körjegyző

A kiadmány hiteléül:
Balajt, 2008. november 20.

Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
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