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      BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                        KÉPVISELŐTESTÜLETE 

        

                 

 

 

 

1-16//2006. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi október hó 25-én, szerdán 13 óra 00 perces 

kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén 

elhangzottakról 

 

 
Jelen vannak:                    Kiss Ferenc               polgármester 

                                                        Kiss Ferencné           alpolgármester 

 

                                                        Beri Aladár               képviselő 

                                                        Berzi István              képviselő 

                                                        Csathó László           képviselő 

        Szabó Árpád Zoltán  képviselő  

                                                              

 

Igazoltan távol maradt:      --------------- 

 

Igazolatlanul távol maradt:         --------------- 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   Nagy Zoltánné          körjegyzői megbízott, jkv.vezető 

                                                

 

Meghívottként jelen van:             ---------------  

                                                           

 

Érdeklődőként jelen van:             --------------- 

                                                     

 

 

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel minden megválasztott képviselő jelen van. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a körjegyző nő felmentési idejének letöltését megkezdte f. hó 21-vel.  

Ezt megelőzően több település jegyzője is meg lett keresve a helyettesítés ellátása érdekében, volt, aki 

havi 150.000,- Ft illetményért és az utazási költség megfizetését kérve eleget tett volna e felkérésnek. 
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Többszöri egyeztetést követően az előbbiekben megnevezett időponttól kezdődően f. évi december 31-ig a 

három község jóváhagyásával a körjegyző nő személyének helyettesítésével a körjegyzőség hivatalának 

ügyintézője, Nagy Zoltánné lett megbízva. 

A helyettesítésért havi bruttó 80.000,- Ft megbízási díjat folyósít részére a körjegyzőség. 

E feladatot heti hat órában köteles ellátni. 

 

Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy a körjegyzői álláshely meghirdetéséről szóló pályázati kiírás a 

Belügyi Közlöny f. hó 16-ai számában megjelent. Pályázatot benyújtani a ládbesenyői polgármesterhez f. 

hó 31-ig lehet. 

 

Ezt követően az írásbeli meghívóban szereplő és hirdetményként is közzétett napirendet ismerteti. 

Javasolja a napirend elfogadását. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el: 

 

 

                   1./ Alpolgármester tiszteletdíjazásának megtárgyalása 

      Előterjesztő: polgármester 

 

                   2./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

    Előterjesztő: ügyintéző 

 

                   3./ Indítványok, javaslatok 

 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1./ Alpolgármester tiszteletdíjazásának megtárgyalása 

     Előterjesztő: polgármester 

 

 

Kiss Ferenc polgármester:  Javasolja az alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 50.000,- Ft-ban 

megállapítani. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános 

tárgyalásához és egyidejűleg bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  156/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a személyét érintő döntéshozatalból – azaz, hogy Kiss 

Ferencné képviselő társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja milyen  

 

 



 3 

összegben kerüljön megállapításra - Kiss Ferencné alpolgármestert nem zárja ki a 

szavazásból. 

 

  Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

Kiss Ferenc polgármester bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  157/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a hozzátartozóját érintő döntéshozatalból - azaz hogy Kiss 

Ferencné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja milyen összegben 

kerüljön megállapításra - Kiss Ferenc polgármestert nem zárja ki a szavazásból. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: A tiszteletdíj megállapításával kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy 

megállapítása esetén annak egy évi összegét nem kívánja felvenni, azt felajánlja KÖZSÉGI játszótér 

megépítéséhez. 

Ennek figyelembe vételével kéri döntsön a testület a javaslatot illetően. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  158/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

Kiss Ferencné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 

50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban állapítja meg. 

 

Figyelembe véve az alpolgármester beadványában foglaltakat, miszerint a megállapítás 

hónapjától számítottan egy éven át a tiszteletdíjat nem kéri számfejteni az 

alpolgármester havi tiszteletdíjának részére készpénzben történő kifizetésére 

leghamarabb 2007. október 1-től jogosult. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

  

 

Beri Aladár képviselő: A képviselőként részére is megállapított havi tiszteletdíjnak a bruttó 18.500- Ft-ot 

meghaladó részéről 2006. október 2-tól kezdődően lemond. Kéri a megbízási szerződés ilyen jellegű 

módosítását. 
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Beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános tárgyalásához és egyidejűleg 

bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

  159/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 - figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a személyét érintő döntéshozatalból – azaz, hogy 

beadványában foglaltaknak megfelelően egyéni tiszteletdíja milyen összegben kerüljön 

jóváhagyásra Beri Aladár képviselőt nem zárja ki a szavazásból. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  160/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

jóváhagyólag tudomásul veszi Beri Aladár képviselő és  ÜB (Ügyrendi Bizottsági) 

elnök azon beadványában foglaltakat, miszerint 2006. október 2-tól kezdődően 

meghatározatlan ideig lemond havi bruttó tiszteletdíjának 18.500,- Ft-ot meghaladó 

részéről.  

 

Ennek figyelembevételével a megbízási szerződés módosításra kerül. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Berzi István képviselő: A képviselőtestület ülésén való részvétel miatt kiesett, ill. kieső  jövedelmének 

megtérítését kéri.  

Beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános tárgyalásához és egyidejűleg 

bejelenti személyes érintettségét. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Csathó László sem kérte az elmúlt négy év során ezt a térítést. 

 

Több jelenlévő képviselő is az ilyen jellegű igény benyújtását ellenzi, annál is inkább, mivel a képviselők 

magasabb összegű tiszteletdíjat kapnak a környező hasonló lélekszámú települések képviselőihez képest. 

A hozzászólók egyhangú véleménye: Tekintettel kell lenni a község anyagi helyzetére is, nemcsak a 

személyes érdekekre. 

 

Berzi István képviselő: Akkor csak a közös testületi ülés és a helyi rendkívüli ülés alkalmával kérem ezt 

a költségtérítést. 
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Több képviselő és a polgármester ismételt hozzászólását követően Berzi István képviselő visszavonja a 

képviselőtestületi ülésen való részvétele miatt kiesett, ill. kieső jövedelmének megtérítésével 

kapcsolatosan előterjesztett igényét. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A meghívót a mai napon kézbesítették részemre. 

 

Nagy Zoltánné jkv.vezető: Az előző testület utolsó hónapokban megtartott egyik ülésén az egyik akkori 

képviselő sérelmezte, hogy a meghívó és egyéb anyagok nem az Ő részére lettek kézbesítve, azt helyette a 

vele egy házban lakó családtagja vette át a kézbesítőtől. Ennek következményeként a hivatalsegéd utasítva 

lett, hogy csakis a képviselő részére adhatja át mind a meghívót, mind az ahhoz tartozó ülésanyagot. 

Amennyiben a hivatalsegéd az érintettet nem tudja utolérni, abban az esetben egy értesítőt kell hagynia a 

címzettnek a postaládájában (már ha az van az adott címen), hogy küldeménye van, melyet átvehet 

munkaidőben a Hivatalban. 

Adjanak írásbeli meghatalmazást a tisztelt képviselő urak arra az esetre, hogy ki veheti át – a 

meghatalmazás visszavonásáig - helyettük a részükre kiküldésre kerülő anyagot. 

Az ehhez szükséges nyomtatvány minden képviselőnek a következő héten kiküldésre kerül. 

 

Nagy Zoltánné jkv.vezető: Az alakuló ülés alkalmával el lett napolva a polgármester költségtérítésének 

megállapítása.  

 

Kiss Ferenc polgármester: Beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános 

tárgyalásához. 

 

Nagy Zoltánné jkv.vezető: A polgármesteri költségtérítés összege a polgármester illetményének 20-30%-

a közötti mértékben, s összegszerűen kell, hogy megállapításra kerüljön. 

 

Az előző ciklusban  illetménye 25 %-nak megfelelő mértékű költségtérítésben részesítette a 

képviselőtestület a polgármestert. 

A költségtérítést azért kapja egy-egy polgármester, hogy a tisztsége betöltése során felmerülő kiadásait 

(pl.: saját gépjármű igénybevételével hivatalos kiküldetés során felmerülő útiköltség) fedezze. 

 

Kéri tegyenek a testület tagjai az összegre javaslatot. 

 

Beri Aladár képviselő: A havi költségtérítést bruttó 80.000,-Ft-ban, azaz a polgármester illetményének 

30 %-ában  javasolja megállapítani. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Köszöni a javaslatot, de nem szeretné, ha emelnének a régi összegen. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Javasolja a polgármester illetményét figyelembe véve 25 %-os 

mértékben, azaz havi bruttó 74.250,- Ft összegben megállapítani a havi költségtérítést. 

 

Kiss Ferenc polgármester bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  161/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 - figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a személyét érintő döntéshozatalból – azaz, hogy havi 
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költségtérítése milyen összegben kerüljön megállapításra Kiss Ferenc polgármestert 

nem zárja ki a szavazásból. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  162/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 Kiss Ferenc polgármester részére (szül.: Kisújszálláson, 1957. szeptember 14-én, 

an.: Süveges Julianna, lakóhelye: Balajt, Fő u. 21.) 2006. október 2-tól a havi brutó 

illetménye 25 %-ának megfelelő összegű (havi bruttó 74.250,- Ft-ban, azaz 

Hetvennégyezer-kettőszázötven forint) költségátalányt állapít meg. 

 

 Felelős: végrehajtásért körjegyző 

 Határidő: október 30., ill. folyamatosan 

 

 

2./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

3./ Indítványok, javaslatok 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti az Allianz Hungária Biztosító Rt. ajánlatát. Az ajánlat értelmében az 

önkormányzat biztosítást köthet arra az esetre, ha a most megválasztott polgármester a legközelebbi 

választás alkalmával nem kerülne megválasztásra, akkor is tudjon a testület részére végkielégítést fizetni 

akár a törvényben meghatározott mértéken felüli összegben is. 

Ahhoz, hogy a három havi illetmény biztosított legyen havonta 28.475,- Ft-ot kellene befizetni. 

Javasolja, az ajánlatot ne fogadja el a testület. 

 

A képviselőtestület 6  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 

 

  163/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

  az Allianz Hungária Biztosító Rt. ajánlatában biztosított lehetőséggel nem kíván élni. 

 

  Felelős: -------- 

  Határidő: ------- 
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Kiss Ferenc polgármester: Többen megkerestek már az elmúlt napokban amiatt, hogy itt élő családokhoz 

bejelentkezhessenek. 

Szerezzenek tulajdonjogot, s akkor semmi akadálya nem lesz, hogy balajti lakosokká válhassanak. 

 

Nagy Zoltánné jkv.vezető: Igen okosan kigondolták az ide költöző független fiatalemberek, ha itteni 

fiatal – 17-20 éves - lányokkal élettársi kapcsolatot létesítenek magasabb összegű szociális segélyre 

lesznek jogosultak. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A falu elején kihelyezett üdvözlő táblát szétrúgták.  

A kijavítása iránt intézkedem. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Azt a táblát nem lehetne lemosatni a közhasznú munkásokkal? 

 

Csathó László képviselő (falugondnok): Több alkalommal előfordult már, hogy a közmunkások nem 

tetszésüket fejezték ki, ha megítélésük szerint alja munka elvégzésére lettek utasítva (pl.: ravatalozó 

kitakarítása, vagy az árkokban lévő szemét összeszedése). A szükséges védőfelszerelés minden ellátandó 

feladathoz biztosítva van részükre. 

 

Beri Aladár képviselő: Nem lehet kiküldeni egy nőt a temetőbe egyedül. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Minden alkalmazott részesül balesetvédelmi és egyéb oktatásban. 

 

Beri Aladár képviselő: Szabó Roland napszemüvegben napozott valamelyik nap is munkaidőben a lábát 

a furikon keresztbe téve. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Jobban felügyelet alá vonom majd a nevezett személyt. 

 

A pap egy temetésért elkér 15.000,- Ft-ot, mivel a temető területe az önkormányzat tulajdonában van, el 

kellene gondolkodni annak további sorsáról, a költségek állásáról. 

Esetleg lehetne a jövőben a sírhelyeket úm. idegeneknek értékesíteni. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: A temetőben parkolóhelyet kellene kialakítani. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A temető alatti terület rendezetlen, annak a tulajdonosát fel kellene 

szólítani, tegye rendbe. 

 

A műhelypart melletti járdát meg kellene csináltatni. Mennyibe kerülne? 

 

A sírhelyek akár ide temettető idegenek, akár helyiek részére történő értékesítésével nem ért egyet. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Járdaépítés támogatása iránt kiírt pályázati lehetőség után kellene már 

nézni. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Lakatos Rudolf, Szabó Gyula és Farkas Ottó kérdezik, miért nincs az 

előttük lévő terület rendbe téve, lekaszálva. 

Nem lehet belemenni szárzúzóval, mivel a szennyvízhálózatot építő társaság oda rakta le a kitermelt 

földet. 

Az első buszmegálló melletti területre is lerakták a zúzott követ, ezért azt a területet, területrészt sem lehet 

úm. művelés alá venni. 
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Beri Aladár képviselő: A Fő utca azon részén, ahol én is lakom – a domb alsó részén – a vízelvezető 

árkok többségén átvezető bejárók, hidak elavultak, eltömődtek. Ki kellene alakítani azon a részen 

mindenki előtt a bejárókat annak érdekében, hogy a víz ne az úton folyjék. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az útpadka van magasabban az útnál, azért nem folyik bele az árokba a víz. 

Le fogom szedettetni a közmunkásokkal a napokban. Minden más pénz kérdése, telik-e rá az 

önkormányzatnak? 

A mosókút előtt lévő padkát le kell szedni, az árkot ki kell ásni, megvan a feladat a közmunkásoknak a 

jövő hétre. 

 

Csathó László képviselő: Bármelyiküket utasítani lehet ennek a feladatnak az elvégzésére? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Bármelyiküket, akár nőt is. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Örökös probléma, hogy a közmunkások (közcélú-, ill. közhasznú 

munkások) nem akarnak dolgozni, vagy nem megfelelő színvonalon teljesítik feladatukat. 

Szigorúbban kellene velük szemben fellépni, ha nem akarnak dolgozni. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Ha Ők nem hajlandóak az üdvözlő táblát lemosni, lemosom én, de a 

megjavítását nem vállalom. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A körzeti földhivatal 20438/2006. számú megkeresésével a tulajdoni lap 

másolat kiadásához kapcsolódó költségek elszámolásáról szóló tájékoztatót és a költségek elszámolására 

vonatkozó együttműködési megállapodás 2 példányát elfogadásra és aláírásra megküldte. 

Ismerteti a megállapodás tartalmát. (Megkeresés 617-2/2006. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

A képviselőtestület 6  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 

 

  164/2006. (X.25.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 az edelényi Körzeti Földhivatallal együttműködési megállapodást köt - az ingatlan- 

 nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény figyelembe vétele mellett – a 

Földhivatalban nyilvántartott tulajdoni adatok (hiteles és nem hiteles, teljes és 

részleges tulajdoni lap másolat, szemle) Önkormányzat részére papíron, vagy 

számítógépes adathordozón történő szolgáltatásával összefüggésben felmerülő 

költségek (igazgatási szolgáltatási díj) elszámolására kiterjedően. 

(Megkeresés 617-2/2006. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő. azonnal 

  

Több hozzászólás nem lévén polgármester tájékoztatja  a jelenlévőket, hogy a továbbiakban a napirend 

tárgyalása zárt ülés keretében történik. 

                    

 

K.m.f. 

 

 

Kiss Ferenc                                                                                                                      Nagy Zoltánné 

polgármester                                                                                                                körjegyzői megbízott 



K I V O N A T 

 
 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi október hó 25-én, szerdán 13 óra 00 perces 

kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén 

elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből: 

 

 

  

 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                                                  Nagy Zoltánné sk. 

polgármester                                                                                                                  körjegyzői megbízott 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Balajt, 2006. november 7. 

 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 

 

 

 

 

 


