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      BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                        KÉPVISELŐTESTÜLETE 

        

                 

 

 

 

 

1-2//2007. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi január hó 24-én, szerdán 10 óra 00 perces 

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

elhangzottakról 

 

 
Jelen vannak:                    Kiss Ferenc               polgármester 

            Kiss Ferencné           alpolgármester 

                                                        Csathó László           képviselő 

                                                        Beri Aladár               képviselő 

                                                        Berzi István              képviselő 

        Szabó Árpád Zoltán  képviselő  

                                                              

 

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

 

 

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

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:    Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 

                                                

 

Meghívottként jelen van:             a Magyar Állami Közútkezelő Kht. edelényi kirendeltségének 

                                                        képviselője 

                                                           

 

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

 

 

 

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 

megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a települési képviselők 

mindegyike jelen van. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el: 
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           1./ Magyar Állami Közútkezelő Kht. edelényi  kirendeltségének tájékoztatója az utak  

                          állapotáról, karbantartásáról 

                          Előadó: Közútkezelő képviselője 

 

         2./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

                         Előterjesztő: ügyintéző 

 

 3./ Indítványok, javaslatok 

 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1./ Magyar Állami Közútkezelő Kht. edelényi  kirendeltségének tájékoztatója az utak  

     állapotáról, karbantartásáról 

     Előadó: Közútkezelő képviselője 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót a Magyar Állami Közútkezelő edelényi kirendeltségének 

képviseletében megjelent Nyíri György részére. 

 

Nyíri György: Várja a képviselők kérdéseit. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Lefelé a Fő utcán nem tolják el a havat a téli időszakban. 

Nem kellene végig sózni, elég lenne ha letolnák róla a havat. 

A Fő utca lefelé vezető szakasza nem tartozik a KPM-hez? Anyámék előtt van a gomba letéve, az pedig 

ismereteim szerint azt jelzi, hogy a KPM kezelése alá tartozó út vége ott van. 

 

Beri Aladár képviselő: Kátyúk vannak a Balajtra vezető úton az Isten-hegytől kezdődően. Van vagy 6-7 

nagyobb kátyú, így pl.: a kanyarban is. 

 

Nyíri György: A főnökkel kötött megállapodás kérdése az egész hóeltolás kérdése. 

A Balajti Fő u. ún. kavicsos szakasz, azaz sózás helyett kavicsozni kell. 

A Magyar Állami Közútkezelő is átszervezés alatt áll, állítólag f. évi április 1-tól régióba leszünk 

tömörítve. Arról is hallani, hogy esetleg önkormányzati fenntartás alá kerül a cég, ill. hogy 

részvénytársasággá alakulunk. 

A bevételeket kell növelnünk bérmunkák végzésével. 

Továbbítom a cég vezetősége felé az Önök által tett észrevételeket, ígéretet tenni egyebekre nem áll 

módomban. 

Össze kell írni a gondokat, problémákat, jelzéseket. 

 

Homrogdon övárok került kiépítésre, azóta nincs gond az esővízzel. 

 

A panaszokat a Magyar Közútkezelő Kht. Forgalomtechnikai Osztály részére Miskolc, Soltész Nagy 

Kálmán u. címre kell küldeni. 

 

Kátyúzni mart aszfalttal esős időben nem ér semmit. 

 

Maga  a Fő utca ún. finn aszfalt. 
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A képviselőtestület a Magyar Állami Közútkezelő Kht. képviselője által elmondottakat egybehangzóan 

jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

2./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

    Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Javasolja a napirendet elhalasztani a következő ülésre. 

 

 

A képviselőtestület a polgármester javaslatát egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

3./ Indítványok, javaslatok 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A falugondnoki pályázati kiírásra egy pályázat érkezett. 

 

Javasolja, hogy zárt ülés keretében bírálja el a testület a benyújtott pályázatot, mivel maga az érintett nincs 

jelen és hozzájárulását sem adta ahhoz, hogy nyílt ülés keretében lehessen ügyét megtárgyalni. 

 

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

 

 

      4/2007. (I.24.) sz. határozat: 

 

 

     Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

   zárt ülés keretében dönt a falugondnoki álláshelyre benyújtott pályázatról. 

 

 

   Felelős: ---- 

   Határidő: --- 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A szennyvízhálózat bérüzemeltetésével határozott ideig meg kellene bízni a 

ládbesenyői székhelyű Borsod-Bau 2000. Kft-t, mivel az Önkormányzat maga a szolgáltatást nem tudja 

biztosítani. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 5/2007. (I.24.) határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

figyelembe véve a koncessziós eljárásról szóló 1991. évi  XVI. törvényben foglaltakat 

az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő  helyi közmű (szennyvízhálózat) 

működtetésének, a tevékenység gyakorlásának (a közbeszerzési törvény szerinti 

szolgáltatási koncesszió) időleges jogának „pályázati kiírás” útján az önkormányzat 

számára a kiírásnak megfelelő legkedvezőbb ajánlatot tett nyertesnek koncessziós 
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szerződés keretében történő átengedésének megtörténtéig megbízza átmeneti jelleggel 

(határozott időtartamig legkésőbb május 31-ig) a ládbesenyői székhelyű Borsod-Bau 

2000. Kft-t az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szennyvízhálózat 

bérüzemeltetés keretében való üzemeltetésével.   

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás megkeresését ismerteti. 

Aggtelek település szeretne csatlakozni a Kistérséghez, ehhez szükséges minden tag jóváhagyása. 

 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 

 6/2007. (I.24.) határozat: 

 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

jóváhagyja Aggtelek település csatlakozását  az edelényi Kistérségi Többcélú 

Társuláshoz. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás kérte, hogy a polgármester 

akadályoztatásának esetére Balajt község Önkormányzatának képviseletében eljáró személy kerüljön 

megbízásra. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 7/2007. (I.24.) határozat: 

 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az edelényi Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsa által összehívásra kerülő ülés megtartásával összefüggésben - a polgármester 

akadályoztatásának esetére - az önkormányzat képviseletében eljáró települési 

képviselőt alkalmanként megbízza.   

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



 5 

Kiss Ferenc polgármester: A helyi nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő önálló általános 

iskola továbbműködtetésének engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani az Országos Közoktatási 

Értékelési és Vizsgaközpont Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága (3525 Miskolc, Széchenyi u. 

103.) továbbiakban: OKÉV felé legkésőbb f. évi január 31-ig. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 8/2007. (I.24.) határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete, 

  mint fenntartó kérelmet nyújt be – legkésőbb f. évi január hó 31. napjáig az Országos 

      Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Észak-magyarországi Regionális  

  Igazgatósága (3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.sz.)  felé a helyi 8 évfolyamnál 

kevesebb évfolyammal működő önálló általános iskola „önálló intézménykénti 

továbbműködtetésének” engedélyezése érdekében. 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal, ill. január 31. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A Mátyás óvoda vezetője megkeresett bennünket az óvodások szállítása 

ügyében. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 9/2007. (I.24.) határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

a balajti óvodás korú gyermekek szállíttatását a nevelési intézmény (óvoda) és a 

lakóhely között  – hasonlóan a 2005/2006-os tanévhez - a 2006/2007-es tanév, 

nevelési év folyamán is a falugondnoki szolgáltatás keretében biztosítja. 

 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal, ill. január 31. 

 

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

tárgyalása zárt ülés keretében történik. 

                    

K.m.f. 

 

 

 

Kiss Ferenc                                                                                                                      Kalász Tiborné 

polgármester                                                                                                             körjegyző megbízásából 
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K I V O N A T 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi január hó 24-én, szerdán 10 óra 00 perces 

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

elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből: 

 

 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                                            Kalász Tiborné sk.            

polgármester                                                                                                           körjegyző megbízásából 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Balajt, 2007. január 31. 

 

 

Nagy Zoltánné  

jkv.vezető 

 

 

 

 

 


