Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
82-6/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30.
napján (szerda) 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)
hivatali helyiségében megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Szabó Zoltán
Csathó László
Berzi István
Szabó László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol van: Kiss Ferencné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző
Cserged Marianna
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető
2./ napirendi pont tárgyalásánál: Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző
Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület munkaterv szerinti nyílt ülése határozatképes, mivel a testület 5
tagja 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. Javaslat az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalására.
Előadó: polgármester
3. 2013. évi elfogadott belső ellenőrzési jelentés.
Előadó: jegyző
4. Helyi rendeltek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
5. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése.
Előadó: polgármester
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6. Indítványok, javaslatok.
7. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Szabó Zoltán polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - fogadta el az alábbiak szerint:
Elfogadott napirendi pontok:
1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi
ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalására.
Előadó: polgármester
3. 2013. évi elfogadott belső ellenőrzési jelentés.
Előadó: jegyző
4. Helyi rendeltek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
5. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése.
Előadó: polgármester
6. Indítványok, javaslatok.
7. 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. Javaslat az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalására.
Előadó: polgármester
3. 2013. évi elfogadott belső ellenőrzési jelentés.
Előadó: jegyző
4. Helyi rendeltek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
5. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése.
Előadó: polgármester
6. Indítványok, javaslatok.
7. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
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A napirend tárgyalása:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
Szabó Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
közfoglalkoztatással kapcsolatban volt probléma. Az önkormányzat nagy létszámra
pályázott, országosan a tavalyi létszámot vették alapul, ami 24 főt jelent. 24 fővel
lehet megkezdeni a munkát 2014. május 15. napjától 2014. október 14-ig, 5 hónapi
időtartamra. A pályázatot át kell dolgozni.
Az óvoda támogatási szerződése alá van írva, most van folyamatban az építési,
műszaki engedélyeztetési eljárás, 1-2 héten belül lehet közbeszereztetni, reméljük,
hogy hamar lezajlik és május-június hónapban kezdődhet az óvoda építése.
2014. június 28. napján kerül megrendezésre a Kistérségi Nap, melyre a hivatal
dolgozóit, a képviselőket is meghívták, vegyünk részt a rendezvényen.
2. Napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalására, elfogadására
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitára
bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a rendeletet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi
rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3. Napirendi pont:
2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra
bocsátja.
A Képviselő-testület – a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével – 4
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014. (IV.30.) határozata
Tárgy: 2013. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó éves
belső ellenőrzési jelentését és azt e l f o g a d j a .
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont:
Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló
2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet vitára
bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével
– 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az
alábbi rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

4

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló
2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Szabó Zoltán polgármester a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi
adatszolgáltatási eljárási szabályokról szóló 8/62006. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő döntéshozatalban való részvételével
– 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az
alábbi rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási eljárási
szabályokról szóló 8/2006.(X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Szabó Zoltán polgármester az avar és kerti hulladékégetés, valamint szabadtéri
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével –
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi
rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
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5. Napirendi pont:
Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Javasolja a Képviselő-testületnek 44 munkanapra, a létszám pontosítása után 148 fő
figyelembe vételével megszervezni a szociális gyermekétkeztetést – Edelényből
történő kiszállítással, melynek költségét az önkormányzat 2014. évi költségvetése
terhére tudják biztosítani.
Kéri a döntés meghozatalát.
Szabó Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati
javaslatát.
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő döntéshozatalban való részvételével – 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2014.(IV.30.) határozata
Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe
véve a 20/2014.(III.20.) EMMI rendeletben foglaltakat – úgy döntött,
hogy Balajt településen 44 munkanapra 148 fő figyelembevételével
megszervezi a szociális gyermekétkeztetést.
A testület felhatalmazza a polgármester a pályázat fenti feltétekkel
történő benyújtására, továbbá az étel Edelényből történő
kiszállításának költségét a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2014. május 07.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont:
II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Edelényben működő II. számú
fogorvosi körzet orvosa Dr. Nagy Endre nyugdíjba vonulása miatt értékesítette a
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praxisát Dr. Kiss Judit részére. Az új doktornővel való szerződés megkötéséhez
szükséges a körzethez tartozó önkormányzatok jóváhagyása.
Ahhoz, hogy a szerződés szerint az új doktornő június 1. napjától el tudja kezdeni a
munkát az engedélyezéshez szükséges iratokat május 5. napjáig be kell nyújtani az
OEP-hez. Későbbi benyújtás esetén a praxisváltásra egy hónappal később kerülhet
sor.
Kéri, hogy a Képviselő-testület hozza meg a döntést.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra
bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő döntéshozatalban való részvételével – 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2014.(IV.30.) határozata
Tárgy: II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti, Edelény Város
Önkormányzat 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében meghatározott II. számú fogorvosi körzet feladatainak
ellátására szóló feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
szerződés aláírására azzal, hogy annak aláírását megelőzően a
feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének időpontját szükség
esetén 2014. június 1. napját követő időpontra módosíthatja és a
rendelési idővel kiegészítsem továbbá arra, hogy a nem érdemi
módosításokat a feladat-ellátási szerződés szövegében elvégezze.
3. Képviselő-testület hozzájárul a Nagy Endre és Társa Egészségügyi
Szolgáltató Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés – az ellátás
folyamatosságának biztosításával – közös megegyezéssel történő
felbontásához.
Határidő: 1. pont: azonnal,
2-3. pont: 2014. 05.31.
Felelős: polgármester
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a
Kormányhivatal ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést kell kötni 2014. július 1. napjától. A közszolgáltatást
majdan elvégző társaság még mindig nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel
a szolgáltatás megkezdéséhez. A hulladék elszállítása rendben megtörténik, a
katasztrófavédelem kirendeltsége hetente ellenőrzi ennek megtörténtét.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet továbbá arról, hogy a választás lezárult,
megfelelően elő volt készítve, jól sikerült annak lebonyolítása.
Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek
tárgyalására zárt ülésen kerül sor -, megköszönte a képviselők megjelenését és a
Képviselő-testület nyílt ülését bezárta.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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