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10 óra 
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 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott 

soron következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Csathó László    alpolgármester 

 Berzi István     képviselő 

 Dánielné Tóth Beáta   képviselő  

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 dr. Takács András    körjegyző 

 Szabó Oszkárné     CKÖ elnöke 

   Kisida Gáborné     gazdálkodási ügyintéző 

 Cserged Marianna    jkv.vezető 

 

Távol van: 

   Kiss Ferencné    képviselő 

Meghívottak: 

   Váradi Oszkár    CKÖ elnökhelyettese 

   Lázár Arzén     CKÖ képviselő 

 

Jelen vannak: a község lakóiból 8-10 érdeklődő. 

 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testület ülését, köszönti a képviselőket, a 

jegyző urat, a tanácskozási joggal jelen levőket, a kisebbségi önkormányzat megjelent tagjait 

és mindent érdeklődőt. 

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

testülete határozatképes, mivel a testület öt tagjából három tag jelen van. Dánielné Tóth Beáta 

képviselő jelezte, hogy késik, de jönni fog. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, és a két testületi ülés között 

eltelt időben végzett munkáról. 

2) A 2011. évi ivóvíz- és csatornadíjról döntés. 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


3) Az ÉHG. Zrt. hulladékszállítás díjáról döntés. 

4) Tájékoztatás a játszótér projekt állásáról. 

5) Indítványok, javaslatok. 

6) Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta. 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, és a két testületi ülés között eltelt 

időben végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A játszótérrel kapcsolatban a testület megbízott, hogy vigyem 

tovább ezt az ügyet, hogy Balajton megépüljön a játszótér. Több változat is szóba került, de 

maradt a régi, eredeti megvalósítás az Info-Datax-szal, ugyanis az Info-Datax nem hajlandó 

„kiszállni” ennek megvalósításából. December 9.-én a jegyző úrral tárgyalást folytattunk az 

Info-Datax képviselőivel, aki eljött ide hozzánk. Akkor megígérte, hogy amit megbeszélünk, 

azt írásba is fogja foglalni. Erre vártunk egy hónapot. Amikor írásban megkaptuk, akkor már 

el tudtunk „indulni”. A írásba foglalt szövegnek az a lényege, hogy ígéretet tett arra, hogy 

„szerez” egy olyan támogató céget, aki a játszótér beruházásnak az önerejét meg fogja 

finanszírozni. Így is volt. Elküldtek egy pályázati adatlapot, teljesen kitöltve. Ezt körbe is 

adom, nézzétek át! Ezzel megpályázzuk az önerőt a játszótérhez. Azt mondták, hogy ez fog 

„menni”, még senkit sem utasított el a Horizont Alapítvány, aki fogja adni a pénzt. Nem kis 

összegről van szó, 5 millió 282 ezer forint. Ha megvan az Alapítványtól a pénz, legalább is 

tudunk vele számolni, el kell indítani a közbeszerzést. A közbeszerzéssel kapcsolatban megint 

átküldtek egy anyagot. A közbeszerzést ők fogják lebonyolítani. A megbízási szerződés 

adataiban többször javítottunk, míg végül a végleges állapotot, jegyző úrral átnézve, aláírtuk. 

150 ezer forintos megbízási díj, amiért ők megcsinálják a közbeszerzést. 260 ezer forint a 

közbeszerzési eljárás díja. Nekem nem tetszett ebben, hogy ők nem írták le, hogy ez milyen 

keretből kerül kifizetésre. Készítettem velük egy nyilatkozatot, hogy ez az összeg az egyéb 

költségek között szerepel. Az a lényeg, hogy azt nyilatkozták, hogy nekünk erre külön nem 

kell fizetni. A játszótérrel kapcsolatban, ami egyedül költsége lesz az önkormányzatnak az a 

bizonyos kamatteher, ugyanis az utófinanszírozás miatt ki kell fizetni a kivitelezőt, hitelt kell 

rá felvenni. Ha szerencsénk van, akkor három-négy hónapra, ha nincs, akkor hat-hét hónapra 

kell felvenni a hitelt. Ók ígértek egy olyan hitelkonstrukciót, aminek reméljük, olyan 

kamatterhe lesz, mint a „falubusznak”, 60-80 ezer forint. Az hiszem, ez még nem olyan nagy 

összeg ahhoz, hogy Balajton játszótér legyen. Ennyit szerettem volna a játszótérrel 

kapcsolatban elmondani. Valakinek kérdése, észrevétele? 

Dr. Takács András körjegyző: Szerintem még annyit el kellene mondani, hogy mi kértük, 

hogy a közbeszerzés meghívásos legyen, és legyen benne az az ózdi cég is, aki jelentkezett itt 

nálunk. 

Szabó Zoltán polgármester: Egyszerűsített közbeszerzéssel fog zajlani, ami azt jelenti. hogy 

meg kell ugyan jelentetni a közbeszerzési értesítőben, de meghívásos rendszerű, magyarul, 

akinek a pályázatíró cég, illetve az önkormányzat kiküldi az értesítést a kivitelezés 

lehetőségéről, és jelentkezik, azok pályázhatnak rá. Minket még tavaly megkeresett egy ózdi 

cég, a FAFIRMA Kft. Több okból is szeretném, ha a kivitelezési munkákat ők csinálnák. Az 



egyik az, hogy ők kerestek meg minket még hónapokkal ezelőtt. Több dolgot is „bevállaltak” 

volna”, csak az Info-Datax nem engedett belőle. A másik az, hogy több játszóteret is csináltak 

itt a környéken. Pl. Boldván kettőt csináltak, és  a boldvai polgármester is meg van elégedve a 

munkájukkal. Az Info-Datax-szal beszéltünk, hogy nekik valamilyen Dunán-túli kivitelező 

céggel van kapcsolatuk. Ha garanciális, vagy bárminemű probléma van, akkor onnan ki tudja, 

mikor jönnek ki. Ez az ózdi cég ebből a szempontból is jobb volna. Ezért is ragaszkodom 

hozzájuk, de a pályázatok bontásakor fog eldőlni. A pályázatot bontani Budapesten lehet. 

Majd zárt ülésen meg kellesz beszélni, hogy ki legyen a bíráló bizottság tagja az 

önkormányzat részéről. A kikötésük viszont, hogy a pályázatot csak náluk lehet bontani. 

(10 
15

 órakor megérkezett Dánielné Kiss Beáta.) 

Berzi István képviselő: Jó, hogy nem „szabadultunk” meg az Info-Datax-tól! 

Szabó Zoltán polgármester: Amit ők vállaltak, az beígérte az ózdi cég is. Az önerőt ők is 

tudták volna biztosítani más forrásból, mint ahogy ezt elmondtam két hónappal ezelőtt. Ez 

sem volt egyszerű, mert december 9. után hetekig vártuk a visszajelzést, hogy amit itt 

elmondott nekünk szóban, azt tegye írásba. Hetekig telefonálgattam, ígérgették, hogy 

elküldik, elfaxolják, e-mailezik… 

Berzi István képviselő: Lényeg, hogy itt van! 

Szabó Zoltán polgármester: Itt van, és a mai nap elküldtük az aláírt megbízási szerződést. 

Azt hiszem, hogy most már fog menni. 

Telefont kellett vennem, mert elromlott a telefonom, de azt hiszem, hogy erről már mindenki 

tud, 13 ezer 400 forint volt. 

Nem olyan régen, két héttel ezelőtt Balajton színház volt. Akik ott voltak, azt mondhatják, 

hogy nagyon jó volt, akik nem voltak ott, azok pedig sajnálhatják. Tényleg nagyon jól sikerült 

ez a színházi előadás Balajton. 

Letelt a két közmunkára ítéltnek a munkája, 25, illetve 40 nap. Ezzel kapcsolatban jó 

tapasztalatom nem nagyon van, inkább csak negatív. Ha kap az ember egy olyan lehetőséget, 

hogy nem kell a börtönbe bevonulnia, akkor becsülje már meg magát! És ez mindenkinek szól 

a teremben! Nem kellett volna beleszakadni a munkába, de bizonyos dolgokat el kellett volna 

végezni. Van még egy ember, akinek beszéltünk az ilyen formájú foglalkoztatásáról, az 

önkormányzat még bevállalta ezt az egy főt, de én többet nem fogok ilyet javasolni. Felőlem, 

lehet foglalkoztatni, ha bárki oda áll a testületből, vagy a kisebbségi önkormányzattól mellé, 

és dolgoztatja. Én ezt még egyszer nem fogom bevállalni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szerintem, be lehet vállalni, szerintem személyektől függ. 

Ha egy személlyel nem volt elégedett a testület, akkor azt a személyt ne alkalmazza a testület. 

Ha valaki megbecsüli magát, és nem kell a börtönbe mennie, akkor azt továbbra is 

támogatnunk kellene. Személyektől függ. Egy-két ember végett nem kell mindenkitől ezt a 

lehetőséget megvonni. 

Csathó László képviselő: Próbálják már a törvényeket betartani! 

Szabó Zoltán polgármester: A bíróság, meg a Gál Rita is „átpasszolta” ide, és nem 

foglalkozik vele, hogy mi van itt, hogy dolgoznak-e az emberek! Szóltam neki egyszer, hogy 

jöjjön ki szétnézni, arra sem volt képes! Ha a bíróság „lepasszolja”, akkor biztosítsa nekik a 

körülményeket, vegyen nekik szerszámot! Én vegyek nekik vagy az önkormányzat 

szerszámot? És akkor az első nap a villát eltörik! Biztosítsa a feltételeket a bíróság, mert 

nekik is jobb, mert ha elviszik őket, több pénzbe vannak. Az elítéltnek is jobb lenne, ha a hat 

órából két-három órát rendesen ledolgozik, nem fog hozzá itt senki sem szólni. De amikor 

valaki felszalad, beírja magát a jelenléti ívbe, és megy haza aludni… 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Akkor próbaidőt kellene nekik adni. 

Szabó Zoltán polgármester: Itt nincs próbaidő. Vagy bevállalja az önkormányzat, és akkor 

végig csinálja,  vagy nem vállalja be. De ha lesz egy kis szünet, Marianna kikeresi a 

papírokat, ott minden le van írva, meg lehet nézni. 



Dánielné Tóth Beáta képviselő: Biztos van egy olyan lehetőség, hogy ha nem megfelelően 

végzi a munkát, akkor megy a börtönbe. 

Szabó Zoltán polgármester: Beszéljünk már erről zárt ülésen! Majd ott elmondom a konkrét 

véleményemet. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Maradjon már meg ez a lehetőség a többiek számára, 

akiknek ez megoldást jelenthetne. Két ember miatt ne essenek el ettől a lehetőségtől. 

Csathó László képviselő: Nem kötelező az önkormányzatnak ezt bevállalni. Az első 

alkalommal még azt mondom, hogy esetleg adjunk neki lehetőséget, de amikor sorozatban, 

újra meg újra követi el a „hülyeségeit”… Ha ő nem foglalkozik vele, hogy mit csinál, akkor 

mi miért törődjünk vele? 

Szabó Zoltán polgármester: Az önkormányzat nem büntetés-végrehajtási intézmény. 

Berzi István képviselő: A két ember esetében nem szabálysértésről van szó, ne keverjük 

össze. 

Váradi Oszkárné CKÖ képviselő: Neked kell őket ellenőrizni, hogy dolgoznak-e? Valaki 

más nem ellenőrizhette volna őket? 

Szabó Zoltán polgármester: Most őszintén, ki? Kató, a közcélúak csoportvezetője? 

Berzi István képviselő: Nem kellene egy ember miatt általánosítani. 

Szabó Zoltán polgármester: Igazad van, meg kell beszélni, de én még egyszer ilyen 

feltételekkel nem vállalom. 

Berzi István képviselő: Tudod, hogy egy bizonyos feltétel esetén jelentkeztek ezek a 

problémák azzal az emberrel. 

Szabó Zoltán polgármester: Pont abban az esetben te írtad neki a műszakot, és mit mondott 

neked? 

Berzi István képviselő: Nem igazán indokolta meg… 

Szabó Zoltán polgármester: Csak haza ment aludni. 

Berzi István képviselő: Olyan állapotban volt, hogy az nem volt munkára képes állapotnak 

nevezhető. 

Csathó László képviselő: Minek kell nekünk ilyen dolgokkal foglalkoznunk egyáltalán? 

Berzi István képviselő: Volt olyan is, hogy szóltam neki, hogy ezt kell megcsinálni, és 

megcsinálta. 

Szabó Zoltán polgármester: Volt olyan is. 

Dr. Takács András körjegyző: Tegyük már helyre a dolgokat! Ez az önkormányzatnak nem 

feladata, nem kötelező. A bíróság végzésével a pártfogó felügyelő kereste meg az 

önkormányzatot, az önök jóvoltából született a döntés, hogy ha lehet, ne küldjük a balajti 

embereket börtönbe, adjuk meg nekik ezt a lehetőséget. A két személlyel előtte itt beszéltünk 

négyesben a feltételekről, körülményekről. Zoltán előtte elmondta nekik a „játékszabályokat”. 

Elmondta, hogy mit vár el, miért vállalta az önkormányzat. Teljesen tisztában voltak a 

körülményekkel, a feltételekkel. A hétköznapi életben vannak szabályok, a munkára 

vonatkozó fegyelem. Ez egy büntetésnél fokozottan kell, hogy érvényesüljön. Az, aki így 

váltja ki a büntetését, hogy ne vonuljon be iksz napra a börtönbe, én úgy gondolom, hogy még 

fokozottan elvárható tőle, hogy fegyelmezett legyen, És, ha a játékszabályokat felrúgja, ezzel 

nem lehet mit kezdeni, akkor ezt oda kell küldeni, ahová a bíróság eredetileg gondolta. Ennek 

van negatív kicsengése, mert akkor azt mondja, hogy itt büntetlenül meg lehet csinálni 

mindent, majd beírom magamat aztán… Amit Oszkár mondott, az a szabálysértésre 

vonatkozik, de az sem kötelező az önkormányzatnak. Ez kimondottan a maguk jóindulatán 

múlt, illetve múlik a jövőben is, hogy bevállalják-e, vagy sem. Ezt el kellett mondanom a 

Zoltán védelmében, illetve őt kiegészítve, hogy tisztában voltak a körülményekkel, az 

elvárásokkal. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Elgondolkodtató ezeknek az embereknek a lelkiállapota, de 

ebbe nem szeretnék jobban belemenni. És, ha mi még elnyomjuk őket, akkor normális embert 



nem tudunk faragni. Lenne még egy javaslatom, ha valaki ilyen közmunkát kap, kapjon maga 

mellé egy  ún. családsegítő trénert. Felvállalom, hogy a Szervezet foglalkozik a lelkivilágával, 

mert lelkileg sérültek ezek az emberek, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Írjuk elő neki, hogy 

akkor adja meg az önkormányzat ezt a lehetőséget, ha ezt a segítségnyújtást igénybe veszi. 

Lehet, hogy így tudunk változtatni a személyiségén. 

Dr. Takács András körjegyző: Ne haragudjon Bea, de rossz a megközelítése! Mi az, hogy 

még jobban elnyomjuk?  

Szabó Zoltán polgármester: Kaptak egy lehetőséget… 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: De lelkileg ők ezt nem úgy gondolják. 

Szabó Zoltán polgármester: Semmi lelki gondról nincs szó itt, a kaszát, meg a kapát kellett 

volna megfogni! Itt semmi más gond nem volt! Valaki felvállalja, hogy napi szinte figyel 

rájuk? 

Dr. Takács András körjegyző: Majd a lelki világukra vonatkozóan zárt ülésen elmondok 

egy másik történetet. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: De ezen változtatni lehet némi képpen, mert én ezzel is 

foglalkozom, és tudom, milyenek az emberek. 

Csathó László képviselő: Saját maga nem képes arra, hogy amit elvárnak tőle véghez vigye 

megcsinálja?! 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ezek az emberek annyira inaktívak lettek, hogy fel sem 

tudják fogni. Nekünk könnyű, megfogjuk a kapát, és csináljuk. Aki hozzá van szokva a 

munkához. Aki annyira inaktív lett, belesüllyedt a saját helyzetébe, hogy otthon van, nehéz 

rávenni. Elkel a külső ember. 

Csathó László képviselő: Nekem is nehezemre esik megfogni a kapát, mégis meg kell. 

Gondolod, hogy örömből kapálok? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Vannak ilyen emberek, akiknek kell a segítség. 

Csathó László képviselő: Ha egy módom lenne rá, én sem fognám meg. Bolond ember az, 

aki dolgozni szeret, azt szokták mondani. 

Dr. Takács András körjegyző: Bea, ha lesz még ilyen, meghívjuk magát. 

Szabó Zoltán polgármester: Majd még visszatérünk erre. Voltak itt mások is, akik nem 

voltak a helyzet magaslatán, nem csak ez a két ember. 

Berzi István képviselő: Jogosan vetődik fel egyes emberekben, hogy ő kapott, én meg miért 

nem. 

Csathó László képviselő: Korábban arról beszélgettünk, hogy kap mindenki egy lehetőséget, 

és a továbbiakban úgy csinálja, hogy ne kerüljön hasonló helyzetbe. De van több személy, 

akinek két-három vagy akár több büntetése is van. Jó valaki megbotlik egyszer, az ember 

segít rajta, de amikor tizenkettedszer is előfordul, akkor azzal is van valami probléma. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Aki húszszor megbotlik, annak nem adjunk lehetőséget 

közmunkára. Aki viszont csak egyszer, annak adjunk lehetőséget. 

Szabó Zoltán polgármester: Lépjünk tovább! Január 5.-én aláírtuk a szerződést az új 

munkavédelmi szaktanácsadóval. Aznap meg is tartotta a munkavédelmi oktatást a jelenleg 

dolgozó négy embernek. 

Röviden ennyi lett volna a két testületi ülés között végzett munka. 

 

2. Napirendi pont 

 

A 2011. évi ivóvíz-és csatornadíjról döntés. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A tájékoztatót megkapta mindenki. Ezzel kapcsolatban 

észrevétel, javaslat? 



Csathó László képviselő: Én nem támogatom az ivóvíz és a szennyvíz árának emelését 

2011.-ben. 

Berzi István képviselő: Eddig is megoldották, felemelték. 

Csathó László képviselő: Azért sem, mert tapasztalhattuk, hogy testületi döntés nélkül is 

végrehajtották az emelést az előző években is. Megkaptuk az előterjesztést ezzel kapcsolatban 

a Borsod-Bau 2000. Kft.tól. Vannak benne számok bőven. Lehet, hogy az én tudatlanságom 

az oka, de nekem ez nem áttekinthető. Sok mindent leírtak benne. Én elhoztam a számlát. 

Jelen pillanatban a szennyvíz m
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500 forint plusz ÁFA. Az ivóvíz 485 forint plusz ÁFA. Az 

előterjesztésben benne van, hogy mennyiért kapják ők a vizet. Végül is raknak rá bőven.  Én 

nem javaslom, szerintem nem reális. 

Szabó Zoltán polgármester: Szívem szerint én sem javasolnám. Évek óta nem támogattuk az 

emelést, mégis megemelték. Támogatni fogom az előterjesztést, mégpedig azzal a kikötéssel, 

hogy 2011-ben nem nyúlnak hozzá ehhez a költséghez. Nem beszélek hülyeséget, mert már 

volt olyan év, hogy a testület elfogadta az emelést, és év közben még egyszer megemelték. 

Berzi István képviselő: Semmilyen formában nem fogom támogatni az áremelkedést. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor legyen egyhangú, én sem fogom támogatni, de évközben 

úgyis meg fogják emelni. 

Dr. Takács András körjegyző: Emlékszik a képviselő-testület, hogy korábban is milyen 

szakmai és egyéb vitáink voltak a Tóbiás és az Orbán úrral. Mindig meggyőztek engem és 

magukat is az igazukról. Keresztül visznek mindent, amit akarnak. Most csak két számot 

hasonlítottam össze. Megveszik a vizet az ÉRV-től 292 forint 80 fillérért, és eladják 

maguknak 941 forint 40 fillérért. Mi indokolja a víznek háromszoros emelését? Nagyon 

elgondolkodtató, hogy ő a mások által termelt vizet szolgáltatja. Nem kellene-e másik 

szolgáltatót keresni, pl az ÉRV-ket. Nem tudnának-e olcsóbban szolgáltatni? 

Megmagyaráznak ők mindent! 

Csathó László képviselő: Nem is tudjuk konkrétan, hogy mennyi lesz! Szavazzuk meg 

vakon?! 

Szabó Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban mindig viták lesznek. Csináljuk azt, mint 

korábban, hívjuk ki az Orbánt, magyarázza meg. De tudjuk, hogy mindent meg fog tudni 

magyarázni. 

 

 

A képviselőtestület igen szavazat nélkül, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

elutasító határozatot hozta:  

 

 1/2011.  (I.19.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a Borsod-Bau 2000 Kft. 2011. évre tervezett ivóvíz- és csatornadíj előterjesztését 

 megtárgyalta, és az előterjesztésben szereplő, a fajlagos ráfordítás 2011. évi 

 tervezett összegét nem hagyja jóvá, a 2010. évre vonatkozó összeget fenntartja. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Én szinte biztos vagyok benne, hogy az idén is meg fogják saját 

maguktól emelni. 

Csathó László képviselő: Egy szolgáltatótól nem az várható, hogy azt csinál, amit akar! 

Szabó Zoltán polgármester: Ha így lesz, akkor összeülünk, és megírunk nekik egy levelet. 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Szolgáltatót kell váltani! 

Szabó Zoltán polgármester: Az nem egyszerű dolog! 

Berzi István képviselő: Már csak Balajtnak, Ládbesenyőnek és Tornaszentjakabnak 

szolgáltatnak, a többiek „kiszálltak”. 



Szabó Zoltán polgármester: Nem egyszerű, mert az előző polgármester aláírt velük 20 évre 

szóló szerződést. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A jegyző úr javaslata szerint, nem lehetne az ÉRV-et 

megkeresni, hogy szolgáltasson ő, adjon vizet ő? 

Szabó Zoltán polgármester: A vizet most is ő adja, csak az átemelőt üzemelteti a Borsod-

Bau. 

Csathó László képviselő: Az átemelő üzemeltetésére akkor is kell valaki. Esetleg az edelényi 

KHT. 

Dr. Takács András körjegyző: A KHT-t nem javasolnám, mert Ládbesenyő kapcsán is 

szóba került, de olyan fejlesztésekkel állt elő, amiben nem tudtak megegyezni. Itt két 

lehetőség van: vagy marad a Borsod-Bau, vagy megkeresni az ÉRV-et, hogy milyen 

feltételekkel tud szolgáltatni. Én úgy tudom, de ez nem hivatalos, hogy meg akarják 

szigorítani a közüzemi szolgáltatókat, szigorítják a vízszolgáltatók működési feltételeit, és 

nem kizárt, ha meghozzák az új törvényt, akkor ezek a kis cégek, mint a Borsod-Bau, ki is 

esnek a körből, mert a feltételeknek nem felelnek meg. Az is lehetséges, hogy majd a törvény 

erejénél fogva kell váltani. Ezt hivatalosan nem tudom megerősíteni, de van róla szó. 

Ládbesenyőn most van folyamatban ez a szolgáltató váltás. Sok mindent lehet, és sok mindent 

nem lehet, mert a pécsi történet mindenki előtt ismert. Egyik napról a másikra kizárták a 

francia üzemeltetőt, és be sem engedték a telepre. Hogy ez jogilag és diplomáciailag milyen 

problémát okozott, az már más kérdés, de elvileg sok mindenre lehetőség van. Egyszer kértem 

egy elvi állásfoglalást az illetékes minisztériumtól, szolgáltató váltásra bármikor sor kerülhet. 

Szabó Zoltán polgármester: Csak itt van ez a 20 évre szóló szerződés. 

 

3. Napirendi pont 

 

Az ÉHG. Zrt. hulladékszállítási díjáról döntés. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Az ÉHG-nak is megkaptátok a tájékoztatóját. Valakinek 

megjegyzése? Ők évek óta nem emeltek, és nem nyúltak hozzá. 

Csathó László képviselő: Ők nem emeltek maguktól. Az a húsz forint… Mennyi kukánk 

van? Száz, százhúsz… 

Szabó Zoltán polgármester: Évente kb. kétmillió forintot fizetünk a szemétszállításért. 

Havonta változó, attól függ, mennyien teszik ki a kukákat, illetve mennyi hét van a hónapban. 

Berzi István képviselő: Én nem javaslom. 

 

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem döntött az 

ÉHG. Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2011. évi közszolgáltatási díjának 

(szemétszállítási díj) elfogadásáról. A következő ülésén napirendjére tűzi.  

 

Szabó Zoltán polgármester: A következő témánk a közfoglalkoztatás lenne. A jó hír, hogy 

lesz Balajton közfoglalkoztatás, ettől több jót erről nem tudok elmondani. Talán még egy jó 

hír, hogy 5 embernek az Erdészetnél lesz munkája. Ez egy tíz hónapos munka, minimál 

bérrel, 6000 forint értékű étkezési utalványt kapnak, munkaruhát, a szerszámokat az Erdészet 

biztosítja, illetve még költségtérítést, ún. „gyaloglópénzt” is fognak kapni. Én nem szeretném 

eldönteni, hogy ki legyen az az 5 ember. Ezt mindenkinek mérlegelni kell. Aláírjuk a 

háromoldalú szerződést, erdészet, kisebbségi önkormányzat, önkormányzat. A munkáltató az 

Erdészet lesz. Ő fogja felvenni az embereket, ő fogja a fizetést adni, ő fogja „kirúgni” az 

embereket. Egy valami biztos, hogy ott dolgozni kellesz. Ha munkaidő vége előtt fél órával 

odateszik a szondát, és valaki ittas lesz, akkor ki fogják rúgni. És nem fog kapni semmilyen 



ellátást sem. Csak olyan ember vállalja el, aki meg tudja becsülni magát. Utána, pedig nem a 

polgármestert, a képviselőket, a kisebbségi képviselőket szidja, hogy nem kap segélyt. Ez egy 

nagy lehetőség ennek az 5 embernek. Majd, ha tovább megyünk, akkor fog látszani, hogy 

miért is nagy lehetőség. A szerződés még nincs aláírva, most dolgozzák ki a részleteket.  

Egy főt fogunk foglalkoztatni, mint szociális munkás a házi segítségnyújtás keretén belül. Ezt 

már hetek óta vagy már azt is lehet mondani, hogy két hónapja intézem. A faluban az egyedül 

élő emberek, itt elsősorban özvegyasszonyokról van szó, akinek az ellátásával foglalkozna. 

Fel is sorolom, ki az a kilenc ember: Dara Jánosné, Palicza Józsefné, Giczei Józsefné, Molnár 

Jánosné, Ganyi Ilona, Kavisánszki Mihályné, Berzi Károlyné, Kovács Józsefné, Szarvas 

Gyuláné.  Tegnap is voltam az „öregotthonban”, van rá pénz, a Szociális Szolgáltató Központ 

nyert pályázaton házi segítségnyújtásra pénzt. A Kistérségen belül ő működteti ezt a 

rendszert. Ahhoz, hogy csatlakozzon ehhez Balajt, fel kellett mérni, hogy kik azok, akik 

igénybe veszik. Kilenc főnek meg kell lenni, mert ennyi embert kell ellátni, illetve láthat el 

egy gondozó. A Szociális Szolgáltató Központot meg kell keresni, ezért is írtunk tegnap egy 

hivatalos levelet az intézményvezető asszonynak, hogy be szeretnénk indítani Balajton a házi 

segítségnyújtást, és ehhez kérjük a támogatásukat. Ugyanezt a levelet Edelény Város 

Polgármesterének is megküldtük, mert a Kistérség gesztora Edelény város, és az edelényi 

önkormányzat Képviselő-testületének kell dönteni arról, hogy adjon-e egy embert Balajtnak 

erre a célra. Edelény Város Polgármesterének is megküldtük a levél mellé a gondozottak 

névsorát. Edelényben február 15.-én lesz erről döntés. Tegnap én beszéltem két edelényi 

képviselővel, illetve Molnár Oszkár polgármester úrral, és ők megígérték, hogy fogják 

támogatni. Bízzunk benne, hogy egy embernek megoldódik a munkája. Erre a feladatra olyan 

ember kell, akinek meg van az ehhez szükséges végzettsége. Valószínűleg más is el tudja 

látni, de kell hozzá szakirányú végzettség, legalább szociális munkás végzettség. Tudtommal 

Balajton csak egy ilyen ember van… 

Váradi Oszkár CKÖ képviselő: Kettő, a másik Balogh Lászlóné… 

Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: De ő nem dolgozhat. 

Szabó Zoltán polgármester: Fürjes Józsefné, Erika lesz az, aki ezt a feladatot ellátja. Igaz 

ebben, mint mondtam még nincs döntés, de már vannak dolgok, amelyeket meg kell csinálnia: 

orvoshoz kell mennie, fel kell mérnie, hogy a gondozottak, milyen szolgáltatást akarnak 

igénybe venni. Főzni, mosni kell nekik, vagy csak bevásárolni. Vannak olyan szolgáltatások, 

amelyeket csak térítés ellenében lehet igénybe venni. Pl. mosni csak térítés ellenében lehet, 

vagyis, ha a gondozott fizet érte. Azért, ha bevásárol neki, gyógyszerért elmegy, elkíséri az 

orvoshoz, azért nem kell fizetni. A mosásért, takarításért, főzésért fizetni kell, mégpedig 450 

forintot óránként. Nem kevés, de ha ilyen igény van, ezt meg kell téríteni a gondozottnak. 

Bízom benne, hogy ez március 1-jétől el fog indulni, és akkor egy ember ki fog esni a 

közfoglalkoztatásból. 

Csathó László képviselő: A befizetett 450 forinttal ki rendelkezik? 

Szabó Zoltán polgármester: A Szociális Szolgáltató Központ fog vele rendelkezni. 

Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Erika ezt elvállalta? 

Szabó Zoltán polgármester: El fogja vállalni. 

Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Ő nem a postán is dolgozik? 

Szabó Zoltán polgármester: Neki a postán 2 órás megbízási szerződése van, ami nem zárja 

ki, hogy kiközvetíthető legyen. Így ő erre a feladatra minden szempontból megfelel. Az a 

lényeg, hogy az önkormányzatnak nem kerül egy fillérjébe sem, de biztos, hogy lenne rá 

igény. Van, aki kenyérért nem tud feljönni. 

Csathó László képviselő: Kevesebb feladat hárul a falugondnokra.  

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Szerinted a gyógyszerkiváltást majd Erika megoldja? 

Szerintem, az továbbra is rám marad. 



Szabó Zoltán polgármester: Most jön a „feketeleves”. Mindenki elé tettem egy papírfecnit, 

rajta nem hivatalos, illetve a Munkaügyi Központ hivatalos adataival. A múlt hét csütörtökön 

Mariannal az edelényi Kistérségnél megtartott tájékoztatón voltunk, amit a Munkaügyi 

Központ vezetői tartottak. Ott nagy vonalakban elmondták, hogy milyen formában fog zajlani 

2011. évben a közfoglalkoztatás. Ezzel kapcsolatban már mutattam nektek a rövid és 

hosszabb távú közfoglalkoztatásról az adatokat. A rövid távú közfoglalkoztatás azt jelenti, 

hogy 2-4 hónapig lehet foglalkoztatni a közmunkásokat. Minimum kettő, maximum 4 hónap, 

és napi 4, illetve 6 órában. A hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében napi 6, illetve 8 

órában lehet foglalkoztatni, kettő illetve kilenc hónapig, illetve a program végéig, ami 

november vége. Decemberben más rendszerben lesz. 

 

(A polgármester urat keresték, ezért rövid időre elhagyta az ülést. Az Erdőgazdaság 

közfoglalkoztatásában résztvevőkről beszélgettek, vitatkoztak. Ez a téma folyatódott a 

polgármester úr visszatérése után is.) 

 

Szabó Zoltán polgármester: Én egyáltalán nem akarok beleszólni, hogy ki vegyen részt 

ebben a foglalkoztatásban. Megvan a véleményem arról, hogy Balajton egyáltalán ki az az öt 

ember, aki alkalmas erre a munkára.  

Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Annyi igaz ebből, hogy a Kisebbségi Önkormányzat átadott 

öt nevet Zoltánnak, de ő még nem döntött. Igaz, hogy két ember van a Kisebbségi 

Önkormányzat képviselői közül, de az egyik azért, mert neki van gépkocsija, és ez egy 

feltétel. 

Váradi Oszkár CKÖ képviselő: Az öt főből kettőnek kell, hogy legyen kocsija. 

 

Vitatkozás alakult ki. 

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Jogosnak tartom a felháborodást, mert engem is 

megkerestek, és én is csak most hallottam erről, hogy van lehetőség öt embert felvenni az 

Erdészethez, és felsorolták az öt nevet, és a fele CKÖ képviselő, és hogy az önkormányzati 

képviselők, illetve én miért nem tudtam arról, hogy öt embert felvesz az Erdészet. Nemek így 

már világos! De, hogy meg van már az az öt ember és, hogy a CKÖ összeállította rá a 

neveket. Miért csak öt ember? Nem lehet több, mondjuk tíz? 

Csathó László képviselő: Nem lehet, hogy öt ember öt hónapot dolgozik, és megint öt ember 

megint öt hónapot? 

Szabó Zoltán polgármester: Ezen próbáltam dolgozni, tárgyalni, hogy hátha lehetne még öt 

embert. És nem. Ennyire van lehetőség. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem lehetne a tíz hónapot tíz ember között megfelezni? 

Nem lehetne az Erdészettel beszélni, és így tíz embernek lenne lehetősége? 

Szabó Zoltán polgármester: Erről még nem beszéltem velük. De ha jól megnézzük, 

bármikor is hivatalosan, mikor mentek dolgozni emberek az erdőre, akár csak egy is. Soha! 

Most öt embernek lesz lehetősége. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nehéz kiválasztani az öt embert, és sokan szeretnének élni 

ezzel a lehetőséggel. Szerintem minél hamarabb kellene beszélni az Erdészettel, hogy tíz 

embernek legyen lehetősége a hónapok megbontásával. 

Dr. Takács András körjegyző: Felvetek még egy problémát. Itt arról van szó, hogy március 

1-től december 31-ig. Ha megbontják, tudják mi lesz a következő probléma? Ő nyáron, én 

pedig miért télen? Én borítékolom, hogy ez lesz a következő probléma. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Megkérdezzük tőlük, ki szeretne télen, ki szeretne nyáron 

dolgozni. 

Csathó László képviselő: Nagyon egyszerű, akar-e dolgozni, kell-e neki a pénz vagy sem! 



Szabó Zoltán polgármester: Itt nem lehet válogatni, aki a 2012-ben segélyt akar kapni, 

annak muszáj lesz dolgozni. Akinek nem lesz 30 napja bedolgozva az nem fog kapni semmit 

sem. 

Dr. Takács András körjegyző: Nem tudom, ki hallgatta a híreket, hogy a szociális törvény 

módosításába belekerült már az az elvi lehetőség, hogy az önkormányzat helyi feltételekhez 

kötheti a különböző támogatások adását. Pl., ha nem gondozza a házát, annak környékét stb., 

akkor… Az interneten olvastam egy érdekes cikket, amit ha akarják, tovább adok. Én 

megértem Bea asszony, ha az emberi oldaláról közelíti meg a dolgokat, de ha valakit 

közfoglalkoztatásban alkalmaznak, akár az önkormányzat, akár az Erdészet, ebből a 

szempontból nincs jelentősége, és fegyelmivel vagy rendkívüli felmondással szűnik meg a 

munkaviszonya, akkor engem fognak szidni, mert meg kell tőle vonni a szociális támogatást. 

És nekem nincs mérlegelési lehetőségem, hogy megbotlott, vagy nem botlott meg. Nem tett 

eleget a feltételeknek, rendkívüli felmondással megszűnt a munkaviszonya, meg kell tőle 

vonni a támogatást. 

Szabó Zoltán polgármester: Közfoglalkoztatás. A múlt hét csütörtökön azt mondták nekünk, 

hogy ezen a héten a Munkaügyi Központ már konkrét számokat fog tudni mondani, hogy 

melyik település, mennyi emberre, mennyi pénzt fog kapni. Én hétfőn voltam a Munkaügyi 

Központba, és Szegő Gyurival leültem beszélgetni. Elővett egy üres papírt, és ez született 

belőle, ami előttetek is van. Rövid távú közfoglalkoztatásra Balajt kapott 62 főt. A 62 fő 185 

„emberhónapot” jelent. Ezt a kifejezést ott hallottam először. Ez azt jelenti, hogy ez a 62 

ember a 185 „emberhónappal” számolva 3 hónapot fog dolgozni az önkormányzatnál. De 

nálunk nem 62 ember van, hanem 97 fő, akit be kell vonni a közfoglalkoztatásba. Ha azt 

akarjuk, hogy mindenki dolgozzon, hogy a következő évben segélyt kapjon, akkor két 

hónapig lehet csak mindenkit foglalkoztatni. Két hónapig foglalkoztatunk mindenkit, de csak 

4 órában, mert lehet 6 órában is, de akkor nem tudunk mindenkit foglalkoztatni, akit kellene. 

Mert akkor lesz 30 ember, aki jövőre ellátatlan lesz. 

Csathó László képviselő: Azt nem tudjuk felvállalni, hogy valakiket kihagyunk ebből a 

lehetőségből. 

Szabó Zoltán polgármester: A 4 óra azt jelenti, hogy 39000 forint bruttó bér, amit ebből ki 

fog kapni az 33000 forint körül van, de muszáj lesz neki dolgozni, hogy jövőre bármi pénzt 

kapjon. Nincs más lehetőség. 900 fő van, akit be kellene vonni a közfoglalkoztatásba, és 550 

emberre kaptak pénzt. 

Először 195 főre számoltunk, de felvetettem, hogy nekünk szerszámra is kellene pénz. 

Levittük 185 „emberhónapra”, mert így mindenki kb. két nappal kevesebbet dolgozhat, ami 

jelentéktelen, de így fogunk kapni szerszámra 2109 forintot „emberhónapra”. 

44155 forintot kapunk egy emberre, ami a 39000 forint bruttó bérből, 3052 forint járulékok. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Vagyis 95 % támogatás, az 5 %-ot az önkormányzatnak kell 

hozzárakni. 

Szabó Zoltán polgármester: A 185 „emberhónapra” 8 millió 168 ezer 675 forintot kapunk a 

Munkaügyi Központtól a rövid távú közfoglalkoztatás keretében. Ebbe benne van a 

munkabér, járulék, illetve 390 165 forint, amit szerszámra, lapátra, ásóra, esetleg fűnyíróra 

lehet még költeni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: És akit rövid távon foglalkoztattak, azt utána hosszabb távra 

is fel lelhet venni?  

Cserged Marianna igazgatási előadó: Ebben az évben biztos, hogy nem. 

Szabó Zoltán polgármester: Így ahogy Marianna mondja, ebben az évben biztos, hogy nem. 

Mert a hosszabb távú közfoglalkoztatásra kaptunk öt főt. Ezt az öt főt kilenc hónapra 

számolták, 80 %-os támogatással, nyolc órás munkarendben. Ezzel az öt fővel lehet variálni. 

Lehet tíz ember hat órában foglalkoztatva. 

Csathó László képviselő: Hat órával, és kevesebb hónappal. 



Szabó Zoltán polgármester: Erre nincsen csak 80 %-os támogatottság. 

Csathó László képviselő: 20 %-ot hozzá kell tenni. 

Szabó Zoltán polgármester: Ezt még nem tudták pontosan megmondani, de lehet, hogy itt 

egyéb költséget nem is lehet elszámolni. Addig ma innen fel nem állunk, míg el nem döntjük, 

hogy melyik hónapban, mennyi ember, hogy dolgozzon. 

Csathó László képviselő: Nem tudjuk még, hogy az erdőn mennyien fognak dolgozni. 

Szabó Zoltán polgármester: Közben még valamennyire lehet variálni, mert a rövid távon 3 

pályázatot lehet beadni. 

Csathó László képviselő: Az Erdészetnél meg kellene tudni, hogy mennyi embert tudnak 

foglalkoztatni. Tizet, vagy csak ötöt. Mert akkor nem 97 embert kell beosztanunk, hanem 

esetleg csak 87 főt. 

Szabó Zoltán polgármester: Számoljunk öt fővel, aztán ha mégis tíz fő lesz, akkor lehet, 

hogy valaki nem két hónapig, hanem három hónapig dolgozhat. 

Csathó László képviselő: Akkor megint fel fog vetődni, hogy miért az az ember dolgozik 

három hónapot. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Az dolgozzon hosszabb ideig, akinek régebben volt 

munkája. 

Szabó Zoltán polgármester: Jobban fog örülni az az ember, aki csak két hónapot dolgozik, 

mint aki hármat, ugyanis a segély és a munkabér között kb. 3500 forint különbség lesz. Nem 

is abból lesz a vita, hogy dolgozzon, hanem azért fog panaszkodni, hogy 3500 forintért kell 

dolgozni. Miért dolgoztatol velem három hónapot, vele meg csak kettőt? 

Dr. Takács András körjegyző: Van itt több dolog, amit figyelembe kell venni, de ezzel nem 

mondok újat. Vannak itt szezonálisan végezhető munkák. Télen nem lehet füvet nyírni, 

nyáron nem lehet havat lapátolni. Nem lehet egy vékony nőt odaállítani fát hasogatni. Sok 

dolgot figyelembe kell venni. Nem sokára készül a költségvetés. Ennek a költségvonzatát ki 

kell számolni, hogy be tudjuk építeni a februári testületi ülés anyagába. A 4 órás 

foglalkoztatáskor arra is gondolni kell, hogy nem azt jelenti, hogy 8 órakor felveszi a munkát, 

és 12 órakor hazamegy. Ugyanis a munkára való készület olyan sok időt elvesz, hogy nem 

hatékony a munka. Olyan megoldáson gondolkodtunk, hogy pl. 20 ember esetében 10 ember 

dolgozik egy hétig 8 órában, a következő héten a másik 10 ember 8 órában, és így tudja le a 

foglalkoztatását. Legyen értelme a munkájuknak, mert a fűnyíróval kimegy a falu végére, 

lassan jöhet vissza. Nagyon sok mindent figyelembe kell venni, nem könnyű feladat. 

Szabó Zoltán polgármester: Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy pl. induljunk ki 20 

emberből. Csabai Gyula is mondta, hogy nincs megkötve, hogy milyen munkarendben 

dolgozzák le a munkaidőt. Annak semmi értelme, hogy 4 órában, nem lehet követni. Az én 

változatom úgy nézne ki, hogy felveszünk egy csoportvezetőt 8 órában. Felveszünk 20 

embert, az egyik héten 10 ember dolgozik, a másik héten a másik 10. Nincs megkötve, milyen 

munkarendbe. A két hónapot ledolgozhatja 4 órában, 6 órában vagy 8 órában is. 

Dánielné Tóth Beát képviselő: Ez lehet az embereknek is egy jó megoldás, egy hetet 

dolgoznak, egy hetet nem. 

Csathó László képviselő: Csak meg kell nézni, hogy jogilag ez kivitelezhető-e, ne hogy 

bajunk legyen belőle. 

Cserged Marianna igazgatási ügyintéző: Biztos, hogy kivitelezhető, mert van olyan, hogy 

havi munkaidőkeret. Egy hónapra van megadva, hogy mennyit kell dolgozni, csak utána kell 

nézni. 

Berzi István képviselő: Zoltán te úgy gondolod, hogy az egyik héten dolgozik 10 ember 8 

órát, a másik héten otthon marad, de „lepapírozva” úgy van, hogy az egyik héten is, és a 

másik héten is 4 - 4 órát dolgozik naponta. 

Dr. Takács András körjegyző: Én ezt nem így gondoltam, hanem ahogy a Marianna is 

mondta, hogy megvan adva pl. a havi munkaidőkeret, ami a 4 órának megfelelően van 



kiszámolva, és azt a megállapodás szerint dolgozza le. Tehát „lepapírozva” is úgy van, ahogy 

ténylegesen dolgozik. Az Alexandra esete az más, nála megoldható ez az osztott munkarend. 

Nem akarom elvenni a szót Zoltántól. Beszélgettünk róla, hogy mennyire nem egyszerű a 

közfoglalkoztatás. Alexandrával lehet, hogy csak június végéig lehet szerződést kötni, mert 

nyáron szünet van az óvodákban. Július – augusztusban nincs feladata. Aztán, hogy 

szeptemberben ő kerül-e vissza, az már más kérdés. 

Szabó Zoltán polgármester: Még az sem biztos, hogy márciustól ő lesz, de az sem lenne 

szerencsés, ha a kocsikísérő úgy, mint a csoportvezető havonta, kéthavonta cserélődne. Olyan 

stabil ember kellene, aki végigviszi egész éven. Ne forduljon elő, hogy eltűnik egy lapát, és a 

csoportvezető azt mondja, hogy nem az én időmben tűnt el. A kocsikísérőnél is az volna jó, ha 

akit felveszünk márciusban, a szünidőig az lenne. Megismeri a gyerekeket, az óvónőket. 

Július, augusztus szabad, és a másik kezdene szeptemberben novemberig, esetleg decemberig, 

de azt még nem tudjuk, hogy miből lesz finanszírozva, mert egyelőre november végéig van a 

munkaügyi központos keret. A testület fog dönteni a személyekről, de én csak úgy fogom 

támogatni, ha egy csoportvezető legalább fél évig lesz. Nem gondolkodtam személyben, csak 

praktikussági szempontokat vettem figyelembe. 

Csathó László képviselő: Balajti legyen, ha egy mód van rá, csak olyan is legyen… 

Szabó Zoltán polgármester: Közfoglalkoztatás, kérdezzetek! 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ebben, hogy tovább tudjunk lépni, tudnunk kellene, hogy az 

Erdészet mennyi embert fog foglalkoztatni. A Munkaügyi Központ olyan embereket 

közvetítsen ki, akik nagyon régen dolgoztak, és az Erdészet szelektáljon közülük. 

Szabó Zoltán polgármester: Van itt olyan ember, aki nagyon régen dolgozott, de az erdő 

közelébe sem engedném az Erdészet helyében. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A jelentkezők közül az Erdészet válassza ki. 

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Csak az itt lakók ismerik, hogy felelősségteljesen 

dolgozik vagy… 

Csathó László képviselő: Úgy is elzavarja, ha nem úgy csinálja a dolgát! 

Szabó Zoltán polgármester: Az lesz a legnagyobb gond, ha az erdész elzavarja, és kit 

fognak szidni, a jegyzőt, a polgármestert, a testületet, a hivatali dolgozót, hogy nem intézi el 

neki… 

Csathó László képviselő: Saját magára legyen bosszús! 

Szabó Zoltán polgármester: De nem így lesz, mert bűnbakot kell keresni! 

Csathó László képviselő: Megissza a féldecijét, amikor nem kellene, vagy nem megy 

dolgozni, mert nincs kedve… Ott ilyen nem lesz, mert elküldik, aztán nem fog kapni egy 

fillért sem. 

Dr. Takács András körjegyző: Név nélkül elmondok egy történetet. Kiss Ferenc volt a 

polgármester, amikor rendje-módja szerint megcsináltuk a kiértesítést XY-nak, hogy az 

önkormányzat közmunkát ajánl fel, ekkor meg ekkor jelenjen meg, vagy nyilatkozzon, hogy 

elfogadja vagy nem fogadja el. Ha nem, akkor az ún. szociális segélyt meg kell vonni. Az 

illető a füle botját sem mozdította. Amikor kiküldtem neki a határozatot, hogy a szociális 

segélyt megvonom, - mert az jegyzői hatáskör -, mi lesz a gyerekeimmel? Miért nem tette fel 

magának a kérdést, amikor megkapta az értesítést, és nem reagált rá semmi? Kit szidtak? Kiss 

Ferencet, meg engem, hogy megvonom a családjától a segélyt. Sajnos vannak itt ilyen 

problémát, és nem könnyű ezeket kezelni. Ide külön pszichológus kellene. 

Nem ide vágó téma, de ha már beszélgetünk. A jelen levő CKÖ-osok tudják, mert elektorok 

voltak január 9.-én, hogy jogszabály alapján reggel 6-tól este 7-ig kellett szavazati lehetőséget 

biztosítani. A „kutya” nem kérdezte meg Mariannát és engem, hogy fél 5-kor felkelek-e, hogy 

kijövök-e vagy sem! Vannak játékszabályok, amikor fel sem vetődik a kérdés, végre kell 

hajtani. Másoknak meg udvarolni kell, hogy fáradjon már át, és kegyeskedjen 7 órára 

átfáradni, és felvenni a munkát. Valahol a helyére kellene ezt tenni! 



Szabó Zoltán polgármester: Úgy látom, hogy a Kormány helyre akarja ezt tenni. 

Dr. Takács András körjegyző: Csak itt fog lecsapódni náluk! Már most mennyi feszültséget 

indukál! 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: És ez kísérletként csak az éven működne így? 

Szabó Zoltán polgármester: Hogy őszinte legyek, bízom benne. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Aki dolgozni szeretne, és egy évben csak két hónapot tud, 

azt is 4 órában, abból a családját nehezen fogja tudni eltartani. 

Csathó László képviselő: Egyre nehezebb lesz. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A nyílt munkaerő-piacon nem tudnak munkát vállalni, mert 

ott sincs, csak erre tudnak támaszkodni. 

Szabó Zoltán polgármester: Egy kicsit visszakanyarodunk, pedig én nem szeretek 

visszanézni. Az előző kormánynak is voltak olyan intézkedései, hogy valaki dolgozott itt napi 

8 órában, és kapott 43000 forint fizetést, és valaki nem dolgozott, és kapott 50000 forint 

szociális segélyt. 

Csathó László képviselő: Bolond volt felkelni, amikor többet kap, ha nem dolgozik. 

Szabó Zoltán polgármester: Az egy felelőtlen politika volt! Olyan szociális segélyt adni! Ne 

hogy azt higgyétek, hogy én sajnálom! Akkor 2003 – 2004-ben kellett volna támogatni a 

munkahelyteremtést, a vállalkozókat, nem a segélyt támogatni. 

Csathó László képviselő: Meg a szakmunkásképzést tönkre tenni. 

Szabó Zoltán polgármester: Az nem szakmunkásképzés, hogy a Munkaügyi Központ indít 

egy két-három hónapos „gyorstalpalót”. Ez nem helyettesíti az évekig tartó képzést. Így nem 

lehet megtanulni sem az ács, sem a kőműves, sem a hegesztő munkát. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A hosszabb távúnál említetted, hogy 20 % önrész, 80 % 

támogatás. Én úgy emlékszem, hogy van 100 %-os támogatás is. Vagy ez az 

önkormányzatokra nem vonatkozik. 

Szabó Zoltán polgármester: Én erre nem tudok neked mit mondani Bea. Én csak az tudom, 

hogy bementem a Munkaügyi Központba, Szegő Gyurinál van egy lista arról írta le a 

számokat. Ezen szerepel 47 település önkormányzata a fők számával. Erről többet én sem 

tudok. Ebből viszont már ki lehet indulni. 

Dr. Takács András körjegyző: Nem tudom, hogy jól értem-e a vita lényegét, bár tegnap elég 

sokat beszélgettünk. Ma nem kell személyi kérdésekről dönteni, csak elvi kérdésekről?  

Szabó Zoltán polgármester: Igen. 

Dr. Takács András körjegyző: Az egy későbbi történésnek lesz a feladata, illetve az elvi 

döntéseknek a végrehajtása, személyre szólóan. Ami megint nem lesz könnyű. 

Szabó Zoltán polgármester: Az a két-három ember, akiről dönteni kell, csoportvezető, 

kocsikísérő. A többi létszámmal nagyon nem lehet mit csinálni. 

Dánielné Tóth Beát képviselő: Szerintem, ha az önkormányzat 5 főt kap hosszabb távra, 8 

órában, azt igénybe kellene venni. 

Szabó Zoltán polgármester: Persze, de ahogy az előbb mondtam, ezt meg is lehet bontani, 

hónapokra, váltott személyekkel. Több ember, kevesebb hónapra, esetleg nem 8, hanem 6 

órában. 

Csathó László képviselő: A 8 órát ne vegyük már le 6 órára. 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Van olyan munkakör, amit 6 órában nem is tud 

ellátni, csak 8 órában, pl. a kocsikísérő. 

Szabó Zoltán polgármester: Valamelyik nap mondja Alexandra, hogy ez nem 6 óra, mert 

most annyiban van felvéve. Mondom neki, hogy baj? De hogy baj, legalább dolgozhatom. 

Van, amikor oda van 8 órát, meg orvosi rendelőt takarít. A kocsikísérő rendesen kidolgozza a 

napját. Rámegy az egész napja, és most csak 6 órára kap fizetést. 

Dr. Takács András körjegyző: És örömmel teszi, élvezi, amit csinál. Az a ritka ember, 

legalább is az általam ismertek közül, aki élvezettel csinálja, és boldog, hogy dolgozhat. 



Szabó Zoltán polgármester: Nekem lenne egy javaslatom. Ebben ma döntenünk kellene, de 

gondolom, hogy többet fogunk vitázni erről. Mennyünk végig a napirendi pontokon, majd egy 

rövid szünet után térjünk vissza erre. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Úgy kell gondolkodnunk, hogy minél több embernek, minél 

hosszabb távon adjunk lehetőséget. 

 

4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ez nem is javaslat! Azért van ma a testületi ülés, mert jövő hét 

szerdán 1 órakor az Államkincstár tart ellenőrzés a felső Ady út beruházásról. A papírokat elő 

kell keresni, 5-6 éves beruházáson nem tudom, mit akarnak ellenőrizni, de majd kiderül 

szerdán. 

Tegnap megkeresett a Konica Minolta értékesítési tanácsadója, - akitől a fénymásolót béreljük 

-, hogy lecserélnék azt a gépet még korszerűbb, modernebb gépre, ami színeset is tud 

nyomtatni, ugyan úgy kétoldalas, faxos. A bérleti díj havi 1000 forinttal olcsóbb lenne, a 

karbantartási díja is olcsóbb lenne, illetve a nyomtatott oldalak után is kevesebbet kellene 

fizetni. A másiknak 2 év múlva lejárna a bérlete, ez ugye most kezdődne újra, mert ez is 3 

éves konstrukció. 

Csathó László képviselő: Szükségünk van nekünk színes nyomtatásr? Marianna? 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Nem is az, hogy színes nyomtatás, de pl. ennél az 1 

éves gépnél már cseréltek alkatrészt. Nem kell ebben most dönteni, mert ez csak egy telefonos 

megkeresés volt, és mondta is az úr, hogy kérésre ő kijön, és meg lehet vele beszélni mindent, 

kérdezni lehet.  

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Ezzel a céggel elég jó a kapcsolatunk, elég jó 

ajánlatokat szoktunk tőlük kapni. Pl. év végén mindig ajánlanak a kereskedelmi árnál jóval 

olcsóbban fénymásoló papírt. Szoktunk is tőlük venni, mert így takarékoskodni lehet. Igaz 

tavaly nem vettünk, mert nem volt pénzünk. 

Dr. Takács András körjegyző: Két ok, amiért ebben most nem kéne dönteni. Az egyik, amit 

Marianna mondott, hogy tegyék írásba az ajánlatot. A másik pedig, amiről Marianna és a 

polgármester úr is tud, a múlt héten letöltöttem egy pályázatot. A Civil Com egyesület 

pályázatot hirdetett szervezetek komplett számítástechnikai fejlesztésére. 250-850 ezer forint 

pályázati díjra lehet pályázni, 100 %-os támogatással. Kértem árajánlatot két cégtől, erre 

vonatkozóan. Ennek a benyújtási határideje február 1., tehát nem túl sok az idő erre. Úgy 

gondoltam, ha kapok erre egy korrekt árajánlatot, akkor ezt akár melyik önkormányzatnál 

meg tudjuk csinálni két nap alatt. 45 nap elbírálási ideje ennek, tehát március végére van 

eredmény. Vagy bejön, vagy nem. Ezt az ajánlatot szerintem, nem kell elkapkodni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Tehát akkor ennek a pályázatnak a keretében nyomtatóra is 

lehet pályázni? 

Dr. Takács András körjegyző: Úgy kértem az árajánlatot, hogy legyen benne számítógép, és 

hozzá nyomtató. 

Szabó Zoltán polgármester: Az önkormányzat beadott egy rekonstrukciós pályázatot, 

amihez szükség volt szakértői véleményre, ami arról szólt, hogy milyen károk keletkeztek az 

utakban az esőzések kapcsán és, hogy milyen munkálatok szükségesek ezek helyreállítására. 

A pályázat az RPE cég által elkészítésre került, ők átküldték nekünk az elkészített, beadott 

anyag egy példányát. A műszaki szakértő megküldte a számlát a szakértői vélemény 

elkészítéséről, amit ki kellesz fizetni. Ez bruttó 150000 forint. Ez a szakértő készítette 

Irotának, Laknak, illetve Szikszó városának is. 



A falugondnoki autó szervízben volt, garanciális szerviz volt, január 11.-én. Levegőszűrő 

betétet, olajszűrőt, pollenszűrőt, gázolajszűrő betétet, motorolajat cseréltek, illetve a 

munkadíjak. Megmondom őszintén, amikor megláttam a számlát, azt hittem hasra esek. Pl. 

ide van írva, Peugeot időszakos szerviz, 1 óra 13125 forint. De tudjátok, hogy garanciális 

autónál nem csináltathatod máshol, mert elveszik a garancia. Légszűrőbetét-csere, 20 percet 

számoltak, bruttó 1875 forint. Gázolajszűrőbetét-csere 3750 forint. Ami nagyon felidegesített! 

6 és fél liter motorolaj 34685 forint, és nem lehet beletenni, csak amit ott adnak. Nem lehet 

megvenni, bevinni, és ott belerakják. Megnéztük az interneten ebből a motorolaj típusból 

8000 forintba kerül plusz ÁFA 5 liter. 92426 forint a végösszeg. A szervízben még 

megállapították, hogy gömbfejet kell cserélni, futóművet kell állítani. Ez kerülne 34128 

forintba. 

Csathó László képviselő: Ezt már nem vagy köteles garanciába ott csináltatni? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem vagyok, csak nekik nem kell tudni róla. Beszéltem velük. 

Ki lehet cseréltetni mással, csak az már nem lesz garanciális. Beszéltem Csopjákkal, a 

gömbfejet olyan 800 0 forint körül tudja megvenni, megrendelni, illetve a javítási költség. 

Berzi István képviselő: Nevetséges! Milyen garancia az, amikor mindenért fizetni kell? 

Csathó László képviselő: Meddig van garanciája? 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Április 28.-ig 

 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 2/2011.  (I.19.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a „Rekonstrukciós pályázathoz” készített műszaki szakvélemény díjának (150 

ezer forint) átutalásához hozzájárul. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 3/2011.  (I.19.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a falugondnoki gépkocsi szervizelésével kapcsolatban felmerült javítás 

költségeinek átutalásához hozzájárul. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Az abodi falugondnok farsangi bált szervez a körjegyzőség 

lakosainak. Ez a rendezvény február 12-én lenne. Elsősorban a települések képviselőire, 

hivatali dolgozóira számítanak, de lakosokra is. 80-90 ember fér el a teremben, élő zene lesz, 

belépő ára 500 forint per fő lesz előreláthatólag. Batyusbál jellegű lesz, mindenki hoz valamit. 

Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Mi is akkor szeretnénk farsangi bált rendezni a gyerekeknek 

itt. Várjuk mi is az önkormányzati képviselőket. 

Szabó Zoltán polgármester: A gyerekek bálja befejeződik 4-5 óra körül, ez pedig 7 óra 

körül fog kezdődni. 

Váradi Oszkár CKÖ képviselő: Nekem van egy szabálysértési ügyem, már beszéltem a 

jegyző úrral róla, csak testületi döntés kellene benne. 

Dr. Takács András körjegyző: Majd zárt ülésen. 



Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Zoli nem tájékoztatod a testületet a „Nem adom fel ház”-ról? 

Szabó Zoltán polgármester: Látod, erről megfeledkeztem! Szendrőládon van ez a „Nem 

adom fel ház”, egy budapesti alapítvány működteti. A „Nem adom fel ház” az jelenti, hogy 

kiemelték a település leghátrányosabb helyzetű gyerekeit, azt hiszem 22 gyereket. 5 és 10 év 

közötti gyerekekkel foglalkoznak. Kisebbekkel azért nem, mert még nagyon kicsik, a 

nagyobbakkal, pedig azért nem, mert már nehezen kezelhetőek. Az egésznek a lényege, célja 

az lenne, hogy a gyerekeket rendre, munkára tanítsák. Van egy kis kertjük, ahol kapálnak, 

uborkát, borsót ültetnek, imádkoznak, zenélnek, énekelnek. Megvacsoráznak, és úgy mennek 

haza. Teljes egészében a Nem adom fel Alapítvány támogatásából működik. Az Alapítvány 

koncertet szervezett, amiből befolyt kb. 5 millió forint, és ebből működtetik ezeket a házakat. 

Az önkormányzat olyan módon támogatja, hogy közmunkásokat ad a gyerekek mellé. Főznek 

a gyerekeknek, együtt főznek a gyerekekkel. Mindig olyat főznek, amilyen alapanyag van, 

amit éppen kapnak adományban. Szóba került, hogy Balajton is beindulhatna egy ilyen ház. 

Ehhez először is egy épület kellene, ahol a gyerekeket el tudnánk helyezni. Ha épület lenne, 

akkor 3-4 közmunkás lenne, aki elfoglalkozna a gyerekekkel. A berendezést, a játékokat az 

Alapítvány megszerezné, csak az épületet kell biztosítani. Szeretnék, ha a környéken több 

ilyen ház is létesülne. Kérdeztem a gyerekeket, hogy miért szeretnek ide járni. Nem azt 

mondták, hogy azért, mert vacsorát adnak, van inni, enni, tudunk játszani, hanem mert 

imádkoznak, rendet tanulnak. Nálunk nagy probléma, hogy nincs értelmiségi, nincs óvónő, 

tanítónő. Mi csak abban tudunk gondolkodni, hogy közmunkások foglalkoznának velük. 

Béresné megígérte, hogy fog segíteni nekünk, esetleg át is jön, hogy elmagyarázza, hogy 

hogyan is kell velük foglalkozni. Deli Gézának hívják azt a személyt, aki ennek a 

megszervezésével foglakozik. Helyet kellene itt keresni, és akkor itt is el lehetne indítani a 

„Nem adom fel házat”. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Támogatnám én is, ismerem a programjukat, találkoztam 

velük, amikor három napos programjuk volt Szendrőládon. Itt is biztos lennének érdeklődők. 

Szabó Zoltán polgármester: Ez biztos, hogy egy hosszabb folyamat lesz, mire beindul, mert 

Szendrőládon is kb. két év kellett hozzá. 

 

Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte 

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

A napirendi pontok megtárgyalása után a képviselő-testület tagjai visszatértek a 

közfoglalkoztatásban részvevők, illetve a megpályázni kívánt létszám megbeszéléséhez, a fő 

számok meghatározásához. 

A következő ”számokban” jutottak megállapodásra: 

 Hosszabb távú közfoglalkoztatás 

- kocsikísérőként alkalmaz 1 főt 8 órában március 1.-től június 30.-ig, 

továbbá 1 főt szeptember 1.-től november 30.-ig; 

- ügykezelőként alkalmaz 1 főt 8 órában március 1.-től november 30.-ig; 

- csoportvezetőként alkalmaz 1 főt 8 órában március 1.-től július 31.-ig, 

továbbá 1 főt augusztus 1.-től november 30.-ig; 

- segédmunkásként (gépi fűnyírással fognak foglalkozni) alkalmaz 2 főt 6 

órában május 1.-től szeptember 30.-ig. 

 

 

 



Rövid távú közfoglalkoztatás 

 segédmunkásként alkalmaz 4 órában, munkaidőkeretben 

 - március 1.-től április 31.-ig 14 főt, 

 - április 1.-től május 31.-ig 14 főt, 

 - június 1.-től július 31.-ig 20 főt, 

 - augusztus 1.-től szeptember 30.-ig 20 főt, 

 - október 1.-től november 30.-ig 20 főt. 

 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  dr. Takács András 

 polgármester  körjegyző 

 


