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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 
 

6-9/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján  

               (szerda) de. 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám)  

               hivatali helyiségében megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,  

 Ádám Ferenc Györgyné  képviselő és Berzi István képviselő   

 

Igazoltan van távol: Kovács Márta képviselő          

        

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

1./ Napirendi pont tárgyalásánál: 

 

Horváthné Ipacs Katalin Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a munkaterv szerinti nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 4 fő jelen van. 

 

Ismerteti a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról.  

Előadó: intézményvezető 

 

2. Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előadó: jegyző 

 

3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. 

Előadó: polgármester 

 

4. Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról. 

Előadó: polgármester 

 

      5.   Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

             Előadó: jegyző 

 

6. Indítványok, javaslatok 
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Zárt ülés: 

 

1. Települési támogatás kérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a 

Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjaival 

kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontok elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével 

- 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról. 

Előadó: intézményvezető 

 

2. Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előadó: jegyző 

 

3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. 

Előadó: polgármester 

 

4. Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról. 

Előadó: polgármester 

 

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.) önkormányzati     

rendelet módosításáról. 

             Előadó: jegyző 

 

6. Indítványok, javaslatok. 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Települési támogatás kérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról.  

Előadó: intézményvezető 

 

2. Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előadó: jegyző 

 

3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. 

Előadó: polgármester. 

 

4. Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról. 

Előadó: polgármester 

 

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.) önkormányzati     

rendelet módosításáról. 

             Előadó: jegyző 

 

6. Indítványok, javaslatok 

 

Zárt ülés: 

 

1. Települési támogatás kérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

      

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja jegyzőkönyv hitelesítőinek Berzi István és Ádám 

Ferenc Györgyné települési képviselőket. 

 

Berzi István települési képviselő nyilatkozik, hogy nem vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Berzi István települési 

képviselő helyett Csathó László alpolgármestert. 

 

Szabó Zoltán polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot 4 fő döntéshozatalban való részvételével - jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőt és Csathó László alpolgármestert - 

3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. ( Ádám Ferenc Györgyné települési 

képviselő és Csathó László alpolgármester a szavazásban nem vett részt.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülésre várja Orosz 

Ferencet az Új Esély Oktatási Központ fenntartójának képviselőjét, aki a Balajton ősszel 

induló óvodával kapcsolatban kívánja tájékoztatni a testületet. Mivel Orosz Ferenc távolról 

érkezik, érkezése nem kiszámítható, amikor megérkezik szót fog adni neki. 
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1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról. 

Előadó: intézményvezető 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti az ülésen megjelent Horváthné Ipacs Katalint az 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetőjét. Megkapták a részletes 

beszámolót. Megkérdezi intézményvezető asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a 

beszámolóhoz. 

 

Horváthné Ipacs Katalin az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője 

elmondja, hogy az írásbeli beszámoló az intézmény munkájáról elég részletes, de szívesen 

válaszol a felmerülő kérdésekre. Kiemeli, hogy nagyon jónak mondható a kapcsolat az 

intézmény, illetve munkatársai és az önkormányzat között. Kéri a jó kapcsolat, 

együttműködés fenntartását, illetve ha lehet, akkor a jelzőrendszer még szorosabbá fűzését. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati    

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem   

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

50/2015. (V.27.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés  

      munkájáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a gyermekjóléti 

szolgáltatás és családsegítés munkájáról beszámolót és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

Intézményvezetőjének a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 

munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a beszámolót elfogadja. 

 

2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya részére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2015. június 15. 
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2./ Napirendi pont tárgya: 

 

Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előadó: jegyző 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést kell 

készítenie. Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. számú melléklete előír az 

önkormányzatok számára. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyott éves munkatervében „Beszámoló a gyermekjóléti 

szolgáltatás és családsegítés munkájáról” szóló beszámoló szerepel. Ezt követően 2./ 

napirendi pontként a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámoló megtárgyalása is szükséges, mivel a két beszámoló megtárgyalásával teszünk 

eleget a jogszabály által előírt kötelezettség teljesítésének. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati    

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem  

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

51/2015. (V.27.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi  

             feladatok ellátásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján - a jegyzői hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a - 

határozat mellékleteként - elfogadja. 
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2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya részére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2015. június 15. 

 

 

 

3./ Napirendi pont tárgya: 

 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Képviselő-

testület 2015. április 22. napján tartott ülésén tárgyalta az előterjesztést és a döntés 

meghozatalát a 39/2015.(IV.22.) határozattal elnapolta.  

 

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása rendészeti szerv felállítását tervezi 2015. július 1-

jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.)  17. § (1) bekezdése alapján a Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja 

szerinti közfeladat ellátása céljából Edelény városban. 

 

A rendészeti szerv működtetése a Társulás feladatai között szerepel majd, az ezzel járó összes 

költséget Edelény Város Önkormányzata a Társulási Megállapodásban leírtak, valamint külön 

feladat ellátásra vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint megtéríti. 

 

A feladat ellátásához szükséges a Társulási Megállapodás módosítása, amelyet a tag 

önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel kell, hogy elfogadjanak. 

 

Mellékelték a Társulási Megállapodás módosítását, az egységes szerkezetű Társulási 

megállapodást. 

A megkeresés elektronikus úton 2015. április 20. napján érkezett, kérik a Képviselő-testülettel 

a Társulási Megállapodás módosítását elfogadtatni és az erről szóló kivonatot a Kistérségi 

Hivatal részére megküldeni. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati    

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 
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Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

52/2015. (V.27.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási  

             Megállapodásának módosításáról 

             

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést, és minősített többséggel, nyílt szavazással az alábbi 

döntést hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. mellékleteként 

j ó v á h a g y j a . 

 

2.) A képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodását egységes szerkezetben a határozat 2. 

mellékleteként j ó v á h a g y j a . 

 

3.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Megállapodás 

módosítása, és az egységes szerkezetű módosított megállapodás  

aláírására 

 

Határidő: azonnal                                         

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 

 

Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról 

Előadó: polgármester 

 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 

 

   Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

  

  Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy megjelent a 

pályázati kiírás, mely szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelősminiszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok 

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

1. A pályázat célja: A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe 

és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az 

egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös 

önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység 

biztosítása érdekében. 
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Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az 

önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének megvalósulása. 

 

Pályázati alcélok: 

 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

(továbbiakban: intézményfejlesztés) 

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó teleépüléseken lévő bölcsődei nevelést 

végző intézmény-infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása 

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

 

Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy 

pályázat az aa)-ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja. 

 

Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, 

egészségügyi alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az 

épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető 

támogatás. 

 

2. Pályázók köre: települési önkormányzat 

 

3. Támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

igényelhető 

 

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 

millió forint 

 

5. A támogatás mértéke: A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó 

alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. 

 

A támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján a fejlesztési alcél 1. a) 

pontja alapján a fejlesztési költség 95 %-a. 

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem 

igényelhető vissza. 

A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 9. 16.00 óra. 

Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy több alcél is felvetődött a pályázat kapcsán, 

úgymint a Szabadság-Névtelen út felújítása. Ez a gondolat azért került elvetésre, mert a 

pályázható összeg nem elegendő ezeknek az utaknak a teljes felújítására, illetve erre az 

útszakaszra van beadva pályázatunk, aminek még nincs eredménye. Felmerült még a Fő út 90. 

felé eső szakaszának a felújítása. Ezt az útszakaszt úgy lenne érdemes felújítani, hogy a 

temetőig vezető úttal együtt, így azonban a kb. 700 méter hosszú útszakaszra nem elegendő a 
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maximálisan pályázható 15 millió forint és erre még építési engedélyt is be kellene szerezni 

szeptember 30-áig. 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem  

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

53/2015. (V.27.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról 

     

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az egészségügyi 

alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló pályázat benyújtásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

    

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelősminiszterrel közösen meghirdetett pályázati kiírásra a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II.4. pont ac) pont szerinti „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat 

benyújtását támogatja - egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, 

házi gyermekorvosi ellátás) épület  felújítása tárgyában. 

 

Képviselő-testület a maximálisan igényelhető támogatás összegére  

nyújtja be a pályázatát. 

 

Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt az 

önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 

  

Képviselő-testület elrendeli a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok beszerzését és a pályázat határidőben történő 

benyújtását. 

           

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2015. június 09. 

 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: jegyző 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
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Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az eltelt 

időszak tapasztalatai bizonyítják, hogy a jelenleg biztosított űrméretű edényzetek nem elégítik 

ki teljes körűen a lakossági igényeket. Az eddig használt 110 literes gyűjtőedények mellett 

lehetőség lesz kisebb űrtalmú edények használatára. A rendeletmódosítással az önkormányzat 

az új lehetőséggel élő lakosokat a jelenlegihez képest előnyösebb helyzetbe hozza, hiszen 

díjfizetési kötelezettségeik így csökkenthetőek. Bizonyos esetekben indokolt kisebb űrméretű 

edények alkalmazása, a javaslat ezt a bejelentett lakosok számához igazítja. Azon családi 

házas ingatlanok tulajdonosai, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett lakosok 

száma legfeljebb 2 fő, igényelhetik 60 literes edényzet használatát. Ezekben maximum 15 kg 

szilárd hulladék helyezhető el. A 2 főt meghaladó létszámú háztartások számára nincs 

lehetőség ilyen űrméretű edényzet használatára. Mivel a szolgáltató ilyen űrméretű 

edényekkel nem rendelkezik, azt az érintett lakosoknak kell beszerezniük, s azok saját 

tulajdonukat fogják képezni. Természetesen, aki jogosulatlanul kívánja a kisebb űrméretű 

szemétszállító edényt igénybe venni annak a szabvány szerinti 110-120 literes edény után 

kerül sor a számla kiállítására. 

Mindezek alapján javaslom a rendelet 6. §-ának a módosítását. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet  

elfogadását 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 rendeletét: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2014.(XII.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6./ Napirendi pont tárgya: 

 

Indítványok, javaslatok 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti Orosz Ferencet és felkéri, hogy mondja el jövetelének 

okát. 

 

Orosz Ferenc az Új Esély Oktatási Központ fenntartójának (Gondoskodó Szeretet 

Szociális- Oktatási Szolgáltatató Központ) képviselője a következőkről tájékoztatja a 

képviselő-testületet, illetve kéri a testület együttműködését. Az Új Esély Oktatási Központ 

balajti óvodája biztos, hogy nem fogja elkezdeni szeptemberben a működését, mivel az 

építkezés még el sem kezdődött. A tervek szerint október 31.-re az építkezés befejeződik és 

november 30. napjáig beszerzik a működési engedélyt, hogy decemberben már ebben az 

épületben működjön az óvoda. Az állami támogatást azonban csak akkor kapják meg, ha 

szeptember 1-jével elkezdődik a nevelés, ezért 3 hónapra kér a településen egy épületet 
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használatra, mely alkalmas az óvoda működtetésére. A polgármester úrral történt egyeztetés 

alapján a Fő út 26. szám alatt található, orvosi rendelőnek használt épületet találták 

alkalmasnak erre a célra, kisebb átalakítással, a szükséges engedélyek beszerzése után. Az 

átalakítás költségeit, illetve az épület óvodaként való működésének ideje alatt a rezsi költségét 

és az esetleges engedélyezési költségeket ők vállalják. 

 

Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy mind a településnek (a nagyszámú óvodást 

szeptembertől a falubusz már nem tudná Edelénybe szállítani), mind pedig a fenntartónak 

érdeke, hogy az óvodai nevelés elinduljon szeptember 1. napjával. Az épületben működő 

(hetente) orvosi rendelő átmenetileg átköltözik a Fő út 28. szám alatti épület egyik 

helyiségébe. 

Kéri a képviselő-testület, hogy az ismertetett információk alapján adják hozzájárulásukat, 

hogy a Balajt, Fő út 26. szám alatti épületet az Új Esély Oktatási Központ fenntartója 2015. 

szeptember 1. napjától 2015. november 30. napjáig óvodaként használhassa, mely használat 

részleteit a későbbiek során megállapodásba foglalnak. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

54/2015. (V.27.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező Balajt, Fő út 26. szám alatti  

 épület használatba adásáról 

     

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat 

tulajdonát képező Balajt, Fő út 26. szám alatti épület használatba 

adásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

    

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező Balajt, Fő út 26. szám alatti épületet 

használatba adja az Új Esély Oktatási Központ (3780 Edelény, 

Bányász út 27/a.) fenntartójának (Gondoskodó Szeretet Szociális- 

Oktatási Szolgáltató Központ 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 49.) 

2015. szeptember 1. napjától 2015. november 30. napjáig - óvoda 

működtetése céljából. 

 

Képviselő-testület az ingatlan használatba adás feltételeiről (rezsi 

költségek viselése, átalakítás, finanszírozása, stb.) külön 

megállapodást köt. 

  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2015. szeptember 1. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kialakult a július 20.-án 

megrendezésre kerülő Kulturális Nap programja. A program összeállításánál szempont volt a 

szerény anyagi lehetőség, illetve hogy minden korosztály találjon magának szórakozási, 

kikapcsolódási lehetőséget. Kéri a képviselők segítségét a program megszervezéséhez, illetve 

a lebonyolításhoz. Kialakult a meghívott vendégek köre: országgyűlési képviselő, járási 
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hivatal vezetője, munkaügyi központ vezetője, Edelény város polgármestere, mint a Kistérségi 

Társulás elnöke is, az egyházak képviselői, a Közös Hivatal társult településeinek 

polgármesterei. Amennyiben van még olyan személy, akit meg kellene hívni, azt jelezzék 

felé. 

 

Ádám Ferenc Györgyné képviselő felteszi a kérdés a képviselő-testületnek, hogy az lett 

mondva az embereknek, hogy az idei farsangi bál bevételét, kb. 23.000- forintot a gyerekekre, 

gyereknapra fognak felhasználni. Gyereknap nem lesz, de a Kulturális Napot a gyerekek 

számára is rendezik. Mire használják fel ezt az összeget? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Jegy ellenében minden gyerek kapjon egy nagyobb kiszerelésű 

üdítőt, illetve csokoládét, és akkor az ígéret is be van tartva és a gyerekek sem maradnak 

szomjan ezen a napon. 

 

Szabó Zoltán polgármester szót ad Beri Aladárnénak, a település lakójának.  

 

Beri Aladárné elmondja többek nevében, hogy gondot okoz még a 6.000,- forint kommunális 

adó befizetése is, de sokakat terhel még az adóval kapcsolatos pótlék is.  

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző felteszi a kérdést, hogy sokaknak miért is van ilyen nagy 

összegű adóelőírása. Azért, mert évekig nem fizettek kommunális adót. 

 

Beri Aladárné megkérdezi, hogy miért megy rá pótlék? 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy késedelmi kamat számítását jogszabály írja 

elő. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Két részletben van lehetőség a 6.000,- forint megfizetésére is, 

az nem az önkormányzat hibája, hogy van, aki évekig nem fizetett kommunális adót és 

közben a pótlék is növelte az összeget. 

 

Beri Aladárné: Nem kellett volna a lakásfenntartási támogatást lecsökkenteni és akkor 

tudnánk fizetni a szemétszállítási díjat, és a kommunális adót is.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Van, aki évekig 8-9.000,- forint lakásfenntartási támogatást 

kapott és még sem fizetett kommunális adót. Ha minden évben befizették volna rendesen, 

akkor nem kellene pótlékot fizetni. 

 

Berzi István képviselő elmondja, hogy régebben a 2006-2007-es években a testület már 

döntött úgy, hogy eltekintetett a pótlékok megfizetésétől. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy sokan kértek és kaptak korrekt összegben és 

időtartamban részletfizetési engedélyt. Közfoglalkoztatásban voltak, az első részletet 

kifizették. Világosan benne van az engedélyező határozatban, hogy egy részlet elmaradása 

esetén az egész összeg esedékessé válik. Ehhez képest ezután nem fizettek semmit, és 

továbbra is dolgoztak, ment a behajtás, a letiltás, akkor meg voltak sértődve. Miről beszélünk? 

Nem csak a Beriné helyzetét ismeri, hanem a település többi lakójának a helyzetét is, de a 

nagy összegek úgy keletkeztek, hogy évekig nem fizettek az illetők. A pótlékot, a késedelmi 

kamatot egy számítógépes program számítja ki. Az azt hiszi elvárható, hogy aki 

közfoglalkoztatásban van, az valami kicsit próbáljon fizetni, ha nem is sokat. A hivatal 
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mindig értékeli azt, - nem csak ebben az eljárásban, hanem minden eljárásban, - ha valami kis 

készséget mutat az ügyfél a kötelezettsége teljesítése tekintetében. 

 

 

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  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

    polgármester jegyző 

 

 

 

 Ádám Ferenc Györgyné Csathó László 

   jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 


