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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján,
szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a Községháza (Balajt, Fő út 55.) hivatalos helyiségében,
nyílt körben megtartott soron következő ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Berzi István
Szabó László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna
Távol van:

Kiss Ferencné

jegyző
aljegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető
képviselő

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-ában
foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a
testület tagjai közül 4 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Javasolt napirendi pontok:
1) Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról.
Előadó: falugondnok
3) Indítványok, javaslatok.
4) Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett – a következő napirendet fogadta el:

Elfogadott napirendi pontok:

1) Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról.
Előadó: falugondnok
3) Indítványok, javaslatok.
4) Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó

Tárgyalt napirendi pontok:
1) Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról.
Előadó: falugondnok
3) Indítványok, javaslatok.
4) Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta
végzett munkáról.
Szabó Zoltán polgármester: Olyan sok minden nem történt az elmúlt testületi ülés óta. Ami
nagy probléma és már régebb óta probléma, a Startmunka-program pályázata. Most ott
tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Mindenkinek adtam egy tájékoztatót, amit a
Munkaügyi Központ küldött ki péntek délután. Ez alapján lehet tervezni a Startmunkát. Ez
már a sokadik tervezés. Ebben leírták, hogy mi nem támogatható a programon belül, azt
viszont nem írják le konkrétan, hogy mi támogatható.
Berzi István képviselő: Legalább egy példát említhettek volna.
Szabó Zoltán polgármester: A legutolsó állapotú pályázatunk a tegnapi nap vissza lett
küldve a Munkaügyi Központba kiegészítve egy nyilatkozattal, ami azt tartalmazta, hogy az
eredi formában fenntartjuk a programot. Nem tudunk mit csinálni, próbáltam telefonálni a
Minisztériumba, a Megyei Munkaügyi Központba, az Edelényi Munkaügyi Központba. A
Minisztérium egyik kapcsolattartójával beszéltem, akivel a korábbiak során is kapcsolatba
voltunk, ő sem tudott semmi konkrétumot mondani, hogy mi az, amit biztos, hogy támogatni
fognak. Ha valaki elolvassa a tájékoztatót, véleményem szerint azt fogja leszűrni, hogy semmi
sem támogatható. Valószínűleg áprilisban lesz döntés ebben az ügyben, és akkor elválik, hogy
május közepétől hány embert fogunk tudni foglalkoztatni.
Két héttel ezelőtt, illetve ma is beszéltem Banka úrral az óvoda ügyében. Ha minden jól
megy, akkor felgyorsulnak az események. Egy-két héten belül az Új Esély Oktatási Központ

számára át lesz írva a támogatási szerződés, utána elindulhat a közbeszerzés, illetve az építési
munkálatok. Új határidők vannak megadva, 2015. április 30.-ra át kell adni az óvoda épületét.
Azért április 30., hogy még a szükséges engedélyek beszerezhetők legyen és szeptemberben
megkezdődhessen az óvodai oktatás.
Megkeresett a Konica Minolta azzal kapcsolatban, hogy az egyik fénymásoló gépünknek lejár
a bérleti szerződése. Hoznának egy másik gépet, aminek a bérleti szerződése, illetve a lapok
után fizetendő összeg is kedvezőbb a mostaninál. Erről kellene döntenünk most.
Csathó László képviselő: Mennyivel kedvezőbb a mostani ajánlat?
Szabó Zoltán polgármester: 5000-6000 forint megtakarítást jelentene havonta. Itt van a
bérleti szerződés tervezete, ha valaki el akarja olvasni.
Berzi István képviselő: A mostani gépre milyen ajánlatod tennének, ha kérnénk?
Szabó Zoltán polgármester: Ugyan olyan feltételekkel lehetne tovább üzemeltetni, mint
eddig.
Csathó László képviselő: Akkor ez plusz még egy gép lenne? Tud annyit az a gép, mint a
mostani?
Szabó Zoltán polgármester: Nem plusz gép, hanem a helyébe kerülne, többet tud, és még
gyorsabb. Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a fénymásoló gép bérleti
szerződésének aláírása ügyében!
A képviselő-testület – 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (III.26.) határozata
Tárgy: Konica Minolta bérleti, szerviz szolgáltatási és kellékanyag szállításáról szóló
szerződés tervezetének megtárgyalása
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező szerződés – tervezetének tartalmát megismerte, majd
megtárgyalta, s egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő:

15 nap

Felelős:

polgármester

2. Napirendi pont
Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Az írásbeli beszámolómat megkaptátok, szeretném
tájékoztatnia Képviselő-testületet a múlt év márciusa óta végzett munkámról. A gyerekek
óvodába szállítása, illetve onnan haza szállítása a tavalyi évhez hasonlóan történik. Talán
annyi a különbség, hogy a három fordulóban történő szállítás csaknem maximális létszámmal
történik. Akkor van lehetőség kevesebb fordulóra, ha valamilyen okból több gyerek nem

megy óvodába. Egy közfoglalkoztatott kocsikísérővel oldjuk meg a gyerekek szállítását. Ha
nincs teljes gyereklétszám, akkor van lehetőség egyéb felnőtt utas szállítására is. 9 órára
helyezzük el a gyerekeket az óvodákban, utána történik az aznapi feladatok elvégzése,
úgymint hétfőn terményszállítás, kedden gyógyszeríratás, kiváltás, szerdán bevásárlás,
csütörtökön leletek kiváltása, időpontok kérése, pénteken gyógyszeríratás, kiváltás. Ezek a
feladatok nagyvonalakban. A faluban két házi segítségnyújtó tevékenykedik, akikkel
együttműködöm, együtt oldjuk meg a problémákat. A gépjárművel kapcsolatban mindig
vannak kisebb-nagyobb problémák. Most az elektromos ablakemelőt kellett kicserélni, a téli
gumikat kellett lecseréltetni, illetve még mindig gond a kocsi fűtése. Havonta 2 alkalommal
tankolok kb. 70.000 forintért, napi 100 km fut a kocsi. Az előző évhez képest kisebb részben
vettem részt a Falugondoki Egyesület vezetőségének munkájában. A nyár nagy feladata volt a
szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolítása 2013. június 18.-tól augusztus 15.-ig.
Szabó Zoltán polgármester: Azzal egészíteném ki, hogy tavaly kapott új nyári gumikat az
autó, amit a múlt héten raktak fel. Illetve a tél elején téli gumikat is kapott az autó. Több mint
200 ezer forintot költöttünk csak a gumikra. Az előbb említett elektromos ablakemelőt 30.000
forintért javították. A falugondnoki szolgálat normatívája csak a falugondnok bérét és
járulékait fedezi, az egyéb költségek fedezetét nekünk kell megoldanunk, biztosítani.
Reméljük, hogy a gumikra egy ideig nem kell költeni.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Sajnos a falugondnoki gépjármű pályázatáról
lecsúsztunk, mert kb. három hónap múlva lenne 5 éves az autó, ami feltétel volt a
pályázathoz.
Szabó Zoltán polgármester: Köszönöm a falugondnok beszámolóját, én látom napi szinte az
ő munkáját, az kell, hogy mondjam, hogy lehet rá bármikor számítani. Csak így tovább!
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el!
A képviselő-testület – 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2014. (III.26.) határozata
Tárgy: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat
2013. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 15 nap
Felelős:

polgármester

3. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Berzi István képviselő: Engem megkerestek azzal, hogy zsalukövek tűntek el.
Szabó Zoltán polgármester: Ki keresett meg, és honnan tűntek el zsalukövek?

Berzi István képviselő: Csatóék elől tűntek el.
Szabó Zoltán polgármester: Azok nem tűntek el, hanem mind itt van a hivatal udvarán.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte
a képviselők megjelenését és az ülést bezárta.
K. m. f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

