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Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2010. évi november hó 19. napján, 

pénteken 11 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Csathó László    alpolgármester 

 Berzi István     képviselő 

 

Távol maradt: Dánielné Tóth Beáta   képviselő  

  Kiss Ferencné    képviselő 

Tanácskozási joggal jelen van:  

               Cserged Marianna    jkv.vezető 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megnyitja a képviselőtestület ülését, köszönti a képviselőket, a 

tanácskozási joggal jelen levőt. 

Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község 

képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület öt tagjából három tag jelen van. 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

1) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálása. 

2) Tájékoztatás, indítványok, javaslatok. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A képviselőtestület ugyan az október 27. napi ülésén már 

elbírált két pályázatot, de október 28. napján még érkezett egy pályázat, és a pályázatok 

elbírálásának határideje november 23. napja, így a november 24. napjára összehívott testületi 

ülés már késő a pályázat elbírálására. Elsősorban ezért is került sor a rendkívüli testületi ülés 

összehívására. 

Stanik Alexandra Balajt, Fő út 47. szám alatti bejelentett lakóhellyel rendelkező fiatal nyújtott 

be „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. Mint a képviselőtársaim előtt is ismert a 
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pályázó Balajt településen rendelkezik állandó lakóhellyel, de a család már évek óta 

ténylegesen Edelényben lakik. El kívánom mondani, hogy a „B” típusú pályázat azt jelenti, 

hogy a fiatal még középiskolába jár, és 2011. őszén fogja esetleg megkezdeni felsőoktatási 

tanulmányait. Továbbá ez a típusú pályázat azt is jelenti, hogy az önkormányzat hat 

tanulmányi féléven át elkötelezi magát a pályázó támogatására. Az igazsághoz hozzá tartozik, 

hogy valóban az anya egyedül nevel két gyermeket és a családban az egy főre eső jövedelem 

24.375- forint, tehát esetleg szociális szempontból rá lenne szorulva a pályázó. A Balajt, Fő út 

47. szám alatti ház az anya tulajdonát képezi, de a család albérletben lakik Edelényben.  Az 

önkormányzat ismert rossz anyagi körülményei miatt nem javaslom, hogy három évre előre 

elkötelezze magát, illetve, hogy Stanik Alexandra pályázatát támogassa. 

 

A képviselőtestület igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

elutasító határozatot hozta:  

 

 163/2010. (XI.19.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

a 2011. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra 

Stanik Alexandra (Miskolc, 1991., anyja neve: Nagy Gizella) Balajt, Fő út 47. 

szám alatti pályázó által beadott „B” típusú pályázatát nem támogatja. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Javaslom, hogy a pályázó értesítésével együtt tájékoztassuk 

arról, hogy amennyiben 2011. évben felvételt nyer a felsőoktatásba, nyújtson be „A” típusú 

pályázatot. 

 

2. Napirendi pont 

 

Tájékoztatás, indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Tájékoztatni kívánom képviselőtársaimat arról, mint a Kiss 

Ferenc volt polgármester ellen indult büntető ügy sértettje, hogy az ügyészség értesített arról, 

hogy vádemelés történt az ügyben. Ezt a hírt nem kívánom kommentálni, akit érdekel az 

értesítés, annak Cserged Marianna igazgatási előadó megmutatja, illetve megtekintheti.  

Mint már a képviselőtársaim előtt is ismert 2011. évtől megszűnik a közcélú foglalkoztatás. A 

már alkalmazott emberek bérét 2010. december 31. napjáig fedezik. Van két emberünk, 

akiknek a munkaszerződése januárban, illetve márciusban jár le, az ő bérüknek a 

finanszírozását külön kellesz igényelni. István neked is ígértem, hogy közcélúként 

foglalkoztatunk, illetve, hogy csoportvezető leszel, de türelmet kérek tőled, hogy december 1. 

napjától fel tudunk-e venni, illetve, hogy valamilyen formában kapunk-e támogatást. Vagy 

csak később, márciusban tudunk alkalmazni, amikor az új rendszerű támogatás beindul. Meg 

kívánom jegyezni, hogy amennyiben esetleg december 1. napjától tudunk alkalmazni, akkor 

sem csoportvezetőként, mert már van egy csoportvezető, akinek december 31. napjáig van 

szerződése. Türelmedet kérem, láthatod, hogy előre nem látott akadály jött közbe! 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak a közfoglalkoztatási rendszer átalakításáról szóló 

tájékoztatóját átadom a képviselőtársaknak tanulmányozásra, és hogy tájékozódjanak. 

Mint ismert, - ugyanis a képviselőtestület döntött az önrész vállalásáról – vis maior pályázatot 

nyújtott be az önkormányzat, aminek kapcsán hiánypótlásra szólítottak fel minket. A 

Képviselőtestületnek határozatban kell rögzítenie, hogy a vis maior tartalék címen támogatási 

igényt nyújt be az Önkormányzat Minisztériumhoz. Ehhez kérem képviselőtársaim döntését. 

 



 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 164/2010. (XI.19.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

döntött arról, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az 

Önkormányzati Minisztériumhoz. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A délelőtt folyamán megkeresett Galambos Gyuláné és az 

önkormányzat segítségét kérte. Elmondta, hogy Galambos Anita nevű lányának a nyáron 

született gyermeke operációra szorul. Az operációt Budapesten végzik, melynek tétje, hogy a 

gyermek fog-e látni, vagy sem. Szerdán (november 24.) kell felutazniuk. Ehhez a rendkívüli, 

előre nem látott eseményhez kéri az önkormányzat támogatását.  

Javaslom egyszeri, 15.000- forint összegű átmeneti segéllyel támogassuk a családot. 

 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 165/2010. (XI.19.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

- mérlegelési jogkörében – Galambos Anita (szül.: 19., állampolgársága: 

magyar) Balajt,  szám alatti lakos (továbbiakban kérelmező) pénzbeli 

átmeneti segély megállapítása iránti (C./2010. szám alatt nyilvántartott) 

kérelmében foglaltakat figyelembe véve 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer 

forint egyszeri átmeneti segélyt állapít meg. 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mivel több észrevétel, javaslat és hozzászólás nem volt, 

megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és a Képviselőtestület ülését befejezettnek 

nyilvánította. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Cserged Marianna 

 polgármester  jegyzőkönyvvezető 

 

 


