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Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolja, hogy a meghívón szereplő 1. és 2. napirendi pontok tárgyalását cseréljék meg. 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi I. félévének gazdálkodásáról. 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 
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3. Új Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása, elfogadása. 

4. Indítványok, javaslatok. 

5. Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi I. félévének gazdálkodásáról. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenki megkapta időben az anyagot, sikerült átolvasni, 

beleolvasni. Nekem végül is sok hozzáfűzni valóm nincs. A kérdésekre megpróbálunk 

Margóval válaszolni. Annyit szeretnék mondani, hogy önkormányzatunk megpróbál úgy 

gazdálkodni, hogy mindenre legyen pénz. Van, ahová több jut, van ahová kevesebb, de 

mindent megpróbálunk időben megoldani.  Némi, csekély segély is kifizetésre kerül. Nem 

pocsékolunk, megpróbálunk mindenféle anyagbeszerzést, üzemanyag-beszerzést megfontolni. 

A beszámolóban van lejárt határidejű tartozás. Ez az 1 millió 212 ezer forintnak részben nem 

az az oka, hogy nem tudtuk volna kifizetni, hanem az ÖNHIKI-s pályázati pénzhez csak ilyen 

formában tudunk hozzájutni. Erről mindről van igazolásunk, amit a pályázathoz mellékeli 

kellett. Tehát ez tulajdonképpen ezért keletkezett. Most benne vagyunk egy pályázatban, 

amiben engedélyeztetéseket, tulajdoni lapokat, tervezői díjakat ki kellett fizetni. Ezeknek a 

nagy része is ki van fizetve, ami közel 1 millió forint. De az engedélyeztetés csak úgy megy, 

ha a díjakat befizetjük. Olyan nagy tartozásunk nincs, sőt a tartozásunk csökkent is. A 

víziközmű társulatnak a hitele a múlt hét péntekkel teljesen megszűnt. Az önkormányzatnak 

lett hitele, de ezt olyan formában oldottuk meg, hogy nem hosszú lejáratú hitel lett belőle, 

mint ahogyan terveztük, hanem a likvidhitel keretünk, ami eddig 3 millió forint volt, megnőtt 

7 millió forintra. Úgy látták a legjobbnak a bankban, hogy ezt a hitelkeretet hosszabbítjuk 

meg, és ezt fogjuk részletekben fizetni. Még a törlesztést nem tudjuk hogy lesz. 1-2 hét múlva 

ki fog derülni, hogy milyen összeget kell fizet. A számítások szerint 1 millió 200 ezer forintos 

éves összegről lesz szó. Ha azt nézzük, hogy egy évben 1 millió 200 ezer forintot fogunk 

visszafizetni, és a hitelállományunk csökkenni fog… Holott eddig fizettünk 1 millió 700-800 

ezer forintot évente, és ez csak a kamat volt, a hitel ugyanott maradt. Én nagyon bízom benne, 

ha az ÖNHIKI-s pályázat nyerni fog, és valami forrásunk is lesz jövőre, már pedig úgy néz ki, 

hogy lesz, akkor jövő év végére vissza fogjuk tudni fizetni az egész szennyvízzel kapcsolatos 

hitelünket. Látható, hogy a falugondnok átlagosan 100 ezer forintot kap havonta elszámolásra. 

Volt, amikor kevés volt, túlléptük ezt a 100 ezer forintot, és akkor ki kellett pótolni. A 

legtöbb, amikor ki kellett pótolni 22 ezer forint volt augusztus hónapban. Rengeteget 

használtuk a fűnyírókat, üzemanyag kellet bele, alkatrész kellett hozzá. Ez nem is jelentett 

volna olyan nagy kiadást, de akkor vettük meg a tanodába lejáró gyerekeknek a bérletet. A 

lakástakarékpénztári hitelről már beszéltem. A közfoglalkoztatással kapcsolatban vettünk 

szerszámokat, ez is szerepel a beszámolóban. Ezzel kapcsolatban éppen tegnap volt beszerzés. 

Ezt most úgy oldottuk meg, hogy az önkormányzat kifizette, szerencsére volt pénzünk, és 

majd a hónap végén a számla ellenében a munkaügyi központ utalja az ellenértékét. Kicsit 

fájó pont a követelések. Ha megnézzük az utolsó sort a szabálysértési, közigazgatási bírságok 

összege 527 ezer forint, és van olyan személy, aki egymaga 200 ezer forinttal tartozik. A 

számokat látjátok, és minden testületi ülésen szoktalak benneteket tájékoztatni. Minden 

vásárlásról, folyó ügyről tudtok. 

Dr. Takács András körjegyző: Csak megerősíteni szeretnék néhány gondolatot. 

Törekedtünk, törekedett az ésszerű gazdálkodás megtartására. Ezt én tapasztalom, látom. 



Mondhatom azt, hogy felelősségteljes gazdálkodás folyik a balajti önkormányzatnál. Ennek 

még lesz a mai nap folyamán más összefüggésben példája. Megerősíteni akarom, amit a 

polgármester úr mondott, mert én is aláhúztam a lejárt határidejű követeléseket. A 

polgármester úr említette a szabálysértési és közigazgatási bírságokat, de azért e mögött van 

más is. Jó lenne, ha nem csak az önkormányzat tenne eleget a kötelezettségének, hanem az 

állampolgárok is jogkövető magatartást tanúsítanának. Jelentős a kommunális adó, a 

gépjárműadó hátralék. Az egész kinnlévőség 4 millió forint. Ha belegondolunk abba, hogy 6,3 

millió forint volt a szennyvízhitel, amit át kellet rendezni, akkor azt mondom, hogy a 

fedezetének 75-80 %-a itt van az állampolgároknál. Nem beszélve arról, amiről korábban 

beszéltünk, hogy sem az önkormányzat, sem a lakosok nem fizettek, ezért került ilyen nehéz 

helyzetbe az önkormányzat. Jó lenne, ha a testületi tagok, amikor az emberek háborognak, 

elégedetlenkednek, erre is ráirányítanák a figyelmet. Nekem személy szerint jól esett, 

áttételesen hallottam… Volt itt olyan eset, hogy az illető nem akarta kifizetni a 30 ezer 

forintos bírságot, nem részletezem, de biztos tudják kiről van szó, és én azt mondtam, hogy a 

testület úgy döntött, hogy… És volt olyan képviselő, aki távollétemben mellém állt, és azt 

mondta, hogy így igaz. Még egy apróságot szeretnék megemlíteni, hogy az képviselő-testület 

hozott egy olyan határozatot, hogy a nem fizető LPT tartozások rendezését 3000 forintjával 

tehetik meg. 5000 forint volt az előterjesztés, ha jól emlékszem, de 3000 forintban állapodtak 

meg. Eddig 10 ember fizetett be 81ezer 67 forint összegben. Hárman fizettek 1251 forintot, ők 

valószínűleg a korábbi törlesztő részletben gondolkodtak. Egy ember fizetett be 35 ezer 314 

forintot. Azt akarom érzékeltetni, hogy nem nagyon fizetgetnek az állampolgárok. Nem érzik 

annak felelősségét, hogy ők is tartoznak az önkormányzat felé. Nem vitás, hogy sok ember 

nehéz helyzetben van, én ezt elismerem. De a játékszabályokat valamilyen formában 

mindenkinek be kellene tartani. Én gyakran belemegyek olyan dolgokba, amiről nem szoktam 

Önöket tájékoztatni, hogy belemegyek részletfizetési kedvezménybe, még akkor is, amikor 

közigazgatási bírság esetén részletfizetést engedélyezni nem lehet. Én pedig azt mondom, 

hogy bízzák már rám, és ha én látok hajlandóságot arra, hogy valaki részletekben kifizeti… 

És eltekintek az eljárási díjtól, nem kérem kifizetni a 2200 forint eljárási díjat, mert tudom, 

hogy szegény az illető… De a jogszabály engem köt… Kérem, hogy legyenek partnerek 

ebben, mert nem az én érdekem, a falu érdeke, hogy legyen fejlesztésre vagy egyéb célra. 

Alkalmasint a szociális segélyre is nagyon kevés pénz van. 

Szabó Zoltán polgármester: Kiragadnék az előbb elhangzottakból egy mondatot: legyen 

pénz fejlesztésre. Ha nem is nagy dolog, de az I. félévben is jutott fejlesztésre, elkészült a 

játszótér. A vis maioros terület már, úgy ahogy készen van, járda épült. Mi történt még? 

Eszközöket vásároltunk „nyereménypénzből”, mert pénzünkbe nem került. A játszótérhez az 

önerőt is sikerült megnyerni egy pályázaton. 

Dr. Takács András körjegyző: Én kívülállóként az mondom, hogy a játszótér igen is 

nagydolog. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha nincs senkinek sem kérdése? Akkor feltenném szavazásra, 

elfogadásra. 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 108/2011.  (IX.14.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2011. év I. félévi költségvetés teljesítéséről, alakulásáról szóló beszámolót 

megtárgyalta és elfogadja. 



2. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Ha Minden jól megy, akkor október 1.-től beindul a házi 

segítségnyújtás, ami azt jelenti, hogy idős vagy nem idős, de rokkant embereknek az ápolása, 

gondozása, segítése, bevásárlás, gyógyszeríratás, esetleg orvoshoz elkísérni. Mosogatni, 

takarítani, mert sajnos most olyan ember is van, akinek erre lenne szüksége. Már van a 

faluban egy házi segítségnyújtó, őt a görög katolikus egyház alkalmazza, ezt a személyt pedig 

a baptista gyülekezet. Felgyorsultak az események. Tegnap beszéltem a szervezet egyik 

képviselőjével, aki azt mondta, hogy úgy volt, hogy január 1-től indulna, de úgy tűnik, hogy 

akár október 1-től is el lehetne indítani. Ehhez nekünk 9 személyt, ápoltat kellene gyorsan 

összegyűjteni, akik alá fogják írni az együttműködési megállapodást. Én gyorsan 

összeszedtem 12 embert: Berzi Károlyné, Kavisánszki Mihályné, Berzi Józsefné, Kovács 

Péter, Tóbiás Béni bácsiéktól 1 fő, mondjuk az idős mama, Palcsóéktól az öreg bácsi, 

Galambos Gyuláné. Baráth Imréné, Almási Barnabásné, Nagy István, Ganyi Ilona, Lázi 

Lajosné. 12 név van, de csak 9 gondozott lehet. Azért több, ha valaki nem kéri, akkor is meg 

legyen a 9 fő. Arra kérnélek benneteket, hogy véleményetek szerint egy fontossági sorrendet 

alakítsatok ki. Ki a legrászorultabb? És majd úgy mennének körbe a gondozó jelöltek a leendő 

gondozottakhoz. Ágival is beszéltem, és Nagy Pista bácsit is azért írtam fel, tartaléknak 

kerülne, ha nem lenne meg a létszám. A 9 főnek meg kell lenni ahhoz, hogy beinduljon. 

Valószínűleg lesz olyan, mert Ganyi Ilona és Kavisánszkiné az előzőnél is benne volt a 

névsorba, aki visszamondja, és nem fogja kérni. 

Csathó László képviselő. Szerintem felesleges fontossági sorrendet megállapítani, ellőbb 

meg kellene kérdezni, hogy ki kéri egyáltalán. 

Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Én még javasolnám Szabó Gyulát is felvenni a névsorba. 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Véleményem szerint őt nem kellene a névsorba 

felvenni, mert a felesége kapja az ápolási díjat rá, hogy ápolja, gondozza. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor őt inkább valóban hagyjuk ki. 5 személy jelentkezett 

gondozónak: Szabó Oszkárné, Ötvös Lászlóné, Angyal Alexandra, Molnár Bernadett, Baráth 

Imréné. Én mindenkivel beszéltem, egyedül Baráth Imrénével nem, mert nem volt otthon, 

hagytam üzenetet, hogy hívjon fel, ez ideáig nem hívott. Úgy gondolom, hogy nem fogok 

mindenkihez kétszer-háromszor menni. 

Berzi István képviselő: Nem is kellett volna senkihez sem menni, meg kellett volna hirdetni, 

és akit érdekelt, jelentkezett volna. 

Szabó Zoltán polgármester: Pisti én biztos vagyok abban, hogy a faluban már mindenki tud 

erről. Nekem van egy javaslatom, és a baptista szervezetnél is beszéltem a hölggyel, és 

mondtam, hogy nem akarom én megmondani, hogy ki legyen a gondozó. Én azt mondom, 

hogy a testület se döntsön arról, hogy ki legyen a gondozó. A baptista gyülekezet szintén nem 

fog ebben dönteni, azt mondták, döntsünk itt helyben. Megbeszéltük, hogy talán úgy lenne a 

legjobb, ha a gondozójelöltek vagy együtt, vagy egyenként elmennének a gondozandó 

személyekhez. Az 5 nevet felírnánk, és a gondozottak bejelölnék, hogy kit szeretnének, és 

lezárt borítékba tennék, összesítenénk, és a legtöbb szavazatot kapó személy lenne a gondozó. 

Ugyanis nekik kell együttműködniük, döntsék el ők. Én ebben biztos, hogy nem fogok 

dönteni. Javaslom a testületnek, hogy a testület se döntsön. Tehát egy főről van szó, nem kell 

iskolai végzettség, nagy valószínűséggel, ha jó lesz az együttműködés, be fogják iskolázni. 

Most nem kell hozzá szociális munkás végzettség. Ahhoz, hogy ez október 1-én elinduljon, az 

kell, hogy még ezen a héten végig legyen járva a gondozottak köre. Ugyanis a kiválasztott 

gondozónak kell lemenni az orvoshoz, kikérni az igazolásokat, hogy ezek az egyének valóban 



ápolásra, gondozásra szorulnak. Az igazolásokkal kell menni a baptista gyülekezethez, mert 

az alapján tudják elbírálni, hogy megfelelnek-e annak, hogy gondozottak legyenek. Ez a két 

hét még kellesz ahhoz, hogy minden papír meglegyen, és október 1-vel indulhasson. Én 11 

órára hívtam a gondozójelölteket azért, hogy beszéljünk velük. Más. 

Az LTP hitellel kapcsolatban, mint már mondtam úgy látszik, hogy rendeződni fog. Lesz 

némi fizetési kötelezettség, de csökkenni fog, és a következő év végére megpróbáljuk 

kifizetni. Játszótérrel kapcsolatban minden hónapban jönnek a hitelkamatok. Most legutóbb 

76 ezer forint volt, előtte kevesebb. Nagyon várjuk már az MVH határozatát, illetve a pénzt, 

hogy ne kelljen tovább fizetni a kamatot. Sajnos az MVH ilyen. Reméljük, 6 hónapnál tovább 

nem kellesz fizetni a kamatot. 

Csathó László képviselő: Éppen a jegyző úrral beszélgettünk erről, hogy ezzel is az 

önkormányzatot sújtják 

Szabó Zoltán polgármester: Ebben is igazad van, de ha jobban megnézzük, akkor 

párszázezer forintból van egy játszóterünk. Sajnos ez utófinanszírozással működik, és mivel 

nem volt meg az önrészünk hitelhez kellett folyamodnunk. 

Csathó László képviselő: Ráadásul ez a pénz sem a zsebükbe megy, hanem a bankok 

zsebébe. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem is bank, mert a mi esetünkben ez a factor cég. A 

likvidhitelünk is azért lett megemelve, mert nem vagyunk hitelképesek. Hitelfelvételünk 

korlátozva van, hosszúlejáratú hitelt nem kaptunk. De ugyanebben a cipőben jár Abod is, 

nekik is szintén a játszótérrel kapcsolatban factor cég hitelét kellesz igénybe venniük, ők sem 

kapnak banktól hitelt. Az a baj, hogy önkormányzatunknak ebben az évben saját bevétele 

nincs, ha lenne 3-4 millió forintos súlyadó bevétele, akkor a bank máshogy állt volna a 

dologhoz. Településrekonstrukciós pályázattal kapcsolatban nem tudok semmi újat mondani. 

Hitegetnek, hogy el lesz bírálva. Az útépítésre az engedély meg van, a vízelvezető árok 

építéséhez most pl. 140 ezer forint értékben kellene kiváltani a tulajdoni lapot a földhivataltól. 

Keressük a kiskaput, hogy hogyan lehetne rá megoldást találni. Ennyi pénzünk erre most 

nincsen. A nyári gyermekétkeztetés lezajlott, az elszámolása számítógépen már elküldésre 

került, postára ma fogjuk adni. Kisebb probléma ezzel kapcsolatban is volt, de ebbe most nem 

akarok belemenni, esetleg, majd zárt ülésen. A következő témánkban már döntenünk is 

kellene. A falugondnokunk tett egy előterjesztést. Elolvastátok? Az előterjesztés lényege az 

volna, hogy valamilyen rendszert kellene kialakítani a falugondnoki szolgáltatások 

igénybevételéről. Erre tett javaslatot a falugondnok. A falugondnoki autó háromszor fordul, 

van, amikor még plusz fő is van benne, de nem akarunk még negyedik járatot is indítani, mert 

akkor még 10 órára sem ér az óvodába az utolsó gyerek. Hétfőn lenne terményvásárlás, 

kedden és csütörtökön gyógyszeríratás. Ne hétfőn reggel jusson eszükbe, hogy hétfőn estére 

nincs gyógyszerük! Szerdán egyéb bevásárlást tud elintézni. Pénteken pedig szinte semmire 

sincs idő, mert mire leviszi a gyerekeket már lassan hozhatja is haza őket. 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Azt kérném, hogy a gyerekekkel ne szállítson beteg 

embereket. 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Ezt ilyen formában nem tudom megoldani, és van, 

aki úgymond nem is beteg, mert, akit a reumatológiára viszek kezelésre, az nem beteg. 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Nem ilyenre gondolok, hanem pl., aki meg van fázva, az ne 

utazzon együtt a gyerekekkel. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor ma délután már helyettesíthetném is Mártát, mert úgy 

meg van fázva, akkor ő sem ülhetne a kocsiba. 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Van ún. betegszállító, menjenek azzal. 

Csathó László képviselő: A betegszállítás is beletartozik valamennyire a faluszolgálat 

ellátásába, nemcsak a gyerekek szállítása. Attól, hogy valakinek fáj a lába, még a 

gyerekeknek nem lesz semmi bajuk. Fertőző beteget pedig nem is visz. 



Szabó Zoltán polgármester: Térjünk vissza a falugondnok előterjesztésére, és döntsünk róla. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 109/2011.  (IX.14.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött a falugondnoki szolgáltatás rendszeresen  előforduló feladatainak 

szabályozásáról a következő képpen: 

- hétfő terményvásárlás, 

- kedd és csütörtök gyógyszeríratás, 

- szerda egyéb bevásárlások. 

A pénteki napon a gyermekek csak délig tartózkodnak az óvodában, az el és 

hazaszállítás közti időszakban már nem marad idő egyéb feladatokra. 

 

Dr. Takács András körjegyző: A falugondnoki szolgálattal kapcsolatban mindhárom 

teleépülésen igen nagyok az elvárások. 

Szabó Zoltán polgármester: De itt a legrosszabb a helyzet. 

Dr. Takács András körjegyző: Egy dolgot helyre kellene tenni. A falugondnoki szolgálat 

nem azért van, hogy minden gondot megoldjon, hanem, hogy segítsen bizonyos dolgoknak az 

elintézésében. Én támogatom a falugondnok és a polgármester úr elképzeléseit, hogy ebben 

valamilyen rend, rendszer legyen. Amit tudom, hogy nehéz kivitelezni. Én tudok olyan 

extrém példát másik településen, hogy reggel is Algopyrinért ment be Edelénybe és délután is. 

Ez annyira pazarlás, luxus és trehányság. Teljesen egyetértek a polgármester úr példájával, 

hogy az, aki gyógyszert szed, ne várja meg, amíg az utolsó szem is elfogy, hanem írassa fel 

időben. A terményvásárlás és egyéb vásárlás, mert tudom, hogy ezt is nehéz kivitelezni. Volt 

olyan Abodon, hogy kürtőskalácsért küldték a falugondnokot Kazincbarcikára. Volt olyan, aki 

leírta, hogy milyen kenyér kell neki és honnan, melyik boltból. Abodon pl. úgy döntött a 

testület, ami nagy felháborodást keltett, hogy ami helyben megvásárolható, kenyér, egyéb 

alapvető élelmiszer, azt helyben kell megvásárolni, és nem a falugondnokot kell vele terhelni. 

Itt még jobb a helyzet abból a szempontból, hogy két bolt van. Nagyon nehezen kivitelezhető, 

felháborodást váltott ki. Szóba került az is, amit a Lázár Arzén felvetett, ez egy kötelesség 

ütközés, hogy jogosult a gépkocsi használatára. Ott azt is leírtuk, hogy ilyen esetben a 

falugondnok fogja eldönteni, hogy kit lát indokoltnak elvinni. Azt, aki járókerettel közlekedik 

vagy azt, aki délceg, de fogorvoshoz akar menni. Leírtuk azt is, hogy nyilvánvalóan ittas, 

piszkos ruhás személy falugondnoki gépkocsival nem szállítható. Hozzáteszem sokadszor, 

nagyon nehéz kivitelezni, és kemény felháborodást váltott ki, de valamilyen rendet ebben 

tenni kell, véleményem szerint. 

Szabó Zoltán polgármester: Ma reggel is jött hozzám egy fiatalasszony, hogy szülői 

értekezlet lesz a Borsodi Iskolába, fáj a lába, beszélt a falugondnokkal, aki azt mondta neki, 

hogy nem ér rá, és akkor vigyem el én. Kérdeztem, hogy hány szülőnek jár a gyereke a 

Borsodi Iskolába? Azt mondta, hogy vagy 40. Kérdeztem, hogy akkor mindenkit vigyek le 

szülőértekezletre? Azt mondta, hogy ezt meg kellene oldani. Mondtam neki, hogy amikor én 

Miskolcra jártam szakközépiskolába, akkor anyukámék hogy mentek szülőértekezletre? Azt 

válaszolta, hogy jobb a buszközlekedés Miskolcra, mint Balajt Edelény között. Én, ahogy 

visszaemlékszem ugyanezek a buszjáratok voltak 20 évvel ezelőtt is, mint most. 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Még olyan kérdésem volna, hogy mi az, amit 

szállíthatok, mert volt itt már olyan kérés, hogy cement, tégla… 



Csathó László képviselő: Felejtsék el… 

Dr. Takács András körjegyző: Tűzveszélyes, fertőző anyag nem szállítható… 

Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom neked, mint polgármester, ha valakinek el kell 

hozni egy zsák cementet, hozd el, de 3-4 szákkal már ne hozzál, hanem fogadjon fuvarost. 

Téglát? Ne hogy már téglát pakoljatok, mert a tüzépes nem fogja felpakolni! 

Csathó László képviselő: Ha építkezik, oldja meg! 

Szabó Zoltán polgármester: Egy zsák cementet még elhozol javítgatásra, de ne nézzék már 

hülyének a falugondnokot, meg az egész testületet. Amit meg lehet oldani, azt megoldjuk, de 

ne építkezzenek már a falugondnoki autóval. Váltsunk témát! Még nincs kiírva a Bursa 

Hungarica ösztöndíjpályázat, de úgy gondolom, hogy dönthetnénk arról, hogy csatlakozik-e 

az önkormányzat a 2012. évi fordulóhoz. Mikor lesz ebből valami Mariann? 

Cserged Marianna igazgatási előadó: A honlapukon az van kiírva, hogy a pályázat várható 

meghirdetése 2011. szeptember. Most 14.-ét írunk, és még nincs kiírás. 

 

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

határozatot hozta:  

 

 110/2011.  (IX.14.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 csatlakozik a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíjpályázat  2012. évi fordulójához, és  felhatalmazza a 

 polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A következő témáról nem is kellene talán szavazni, csak a 

következő testületi ülésig mindenki gondolkodjon rajta. Jövő évben sok mindenben fog 

változni a közmunkaprogramban. Heti bérkifizetés lesz. A balajti önkormányzat nem fog 

felvenni olyan embert közmunkára, akinek nincs bankszámlája, ugyanis a balajti önkormányzat 

nem fog minden héten fizetéseket rendezni. Az minden héten egy napot elvesz a pénzügyes 

napjaiból. Nem kell erről most szavazni, de a következő testületi ülésen dönteni kellene róla. 

Nagyon át kell gondolni, ez így kivitelezhetetlen. Még talán úgy kivitelezhető, ha 

bankszámlára kell utalni. 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Zoltán most mondom jegyző úrnak, hogy ez nem 

ennyi, mert a számfejtése is itt van. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem mondtam, mert nem is tudtam. 

Dr. Takács András körjegyző: Tegnap Szentkirályon voltam a Faluszövetség kibővített 

elnökségi ülésén, ahol ez is és hasonló dolgok is szóba kerültek. Ott volt egy olyan 

állásfoglalás, ajánlás, hogy ilyen anomáliák esetében jó volna, ha a képviselő-testület 

megfogalmazna egy tiltakozó levelet és eljuttatná a hatóságoknak, hogy ez kivitelezhetetlen. Itt 

voltak akkor, amikor én tettem javaslatot egy novemberi vagy decemberi ülésen, hogy 

szüntessék meg, függesszék fel a RÁT. előleg kifizetését, mert 570 ezer forint volt kint, és az 

önkormányzat hitelből gazdálkodott. Erre megint embert nem adnak, a köztisztviselők pedig 

hülyülnek meg a munkától. A másik oldalról pedig jön a dörgedelmes levél a 

Kormányhivataltól, hogy amennyiben a jegyzőkönyvek 15 napon belül nem érkeznek be 

fegyelmi felelősségre vonást fognak kezdeményezni a mulasztóval szemben. Ki lesz a 

mulasztó, Marianna vagy én? Mert én vagyok a felelős vagy a polgármester? Mindenkit 

felelősségre lehet vonni. Akik Abodon voltak, Csathó úr kivételével, hallották, hogy 

felolvastam egy levelet, amit írtam az államtitkár asszonynak az Alaptörvény Asztalával 

kapcsolatban. 

Szabó Zoltán polgármester: No meg még az! 



Dr. Takács András körjegyző: Senkit nem akarok hergelni, de a Faluszövetség ülésén is azt 

mondták, hogy tiltakozni kell az intézkedésekkel szemben. Átgondolatlanok, eklektikusak, 

nem lehet őket követni. Nem ide tartozó dolog, de elmondom. Marianna tudja, a többi 

kolléganő tudja, hogy a közelmúltban Abodon volt egy olyan ügyem, hogy súlyos 

mozgáskorlátozott gépjárműszerzési támogatása. Ki jött nekem a határozat az egyik nap, hogy 

a határozat törvénysértő, mert nem derítettem fel teljesen a tényállást, mert nem küldtem el az 

alig gondolkodni tudó egyént Miskolcra, hogy alkalmas-e gépkocsivezetésre. A lánya leírta, 

hogy olyan állapotban van, hogy majdnem tehetetlen, és az volt a törvénysértés a részemről, 

hogy nem küldtem el szakorvosi vizsgálatra, hogy az illető alkalmas-e gépkocsivezetésre vagy 

sem. Még jó, hogy kicsit lassú voltam, mert jött egy kormányrendelet, mely szerint az egész 

eljárást meg kellett szüntetni. Még a megyén a II. fok sem tudta, hogy kormányrendelet van 

előkészítés alatt, ami módosítja az eljárást. Nyomon követhetetlen, káosz, nem tudja az ember, 

hogy mi lesz a feladata holnap. Tessék gondolkodni arról, hogy jelezzük az észrevételünket a 

Kormányhivatal felé, hogy olyan átgondolatlan intézkedések vannak, amik az 

önkormányzatokat olyan helyzetbe hozzák, hogy plusz terheket jelentenek. 

Szabó Zoltán polgármester: Én azt gondolom, hogy mindezt majd megfogalmazzuk, és arra 

kérem a képviselőket, hogy mindannyian írjuk alá, és menjen a Kormányhivatal felé. Valóban 

így van, hogy idecsapnak mindenféle feladatot. 

Dr. Takács András körjegyző: A múltkor két napon belül kellet válaszolni arra, hogy 

Startmunka-programban mit tudunk megvalósítani. 

Kiss Ferencné képviselő: A dolgozónak sem biztos, hogy jó, ha bankszámlát kell nyitni, mert 

a kis pénz után is kezelési költséget számol fel a bank. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem minimálbért kapnak a közfoglalkoztatottak, hanem 

közfoglalkoztatási bért. A 8 órában foglalkoztatott 57 ezer forintot fog kapni, ún. prémiumokat 

adhat a munkáltató, de azt a munkaügyi központ nem finanszírozza. 4 órás foglalkoztatás 

esetén pedig 28 ezer 500 forint. Erről a kifizetésről előbb utóbb kellesz döntenünk, mert ezt 

ilyen formában nem lehet megoldani. 

Kiss Ferencné képviselő: Azt a levelet pedig meg kell fogalmazni. 

Dr. Takács András körjegyző: A polgármester úrral megfogalmazzuk, és megírjuk. 

Szabó Zoltán polgármester: Megkeresett engem a fiatalember (Lakatos János), hogy 

pinpongozni szeretnének a kultúrházban. Mi a véleményetek? 

Csathó László képviselő: Volt már itt hasonló kezdeményezés, de rossz vége lett. 

Szabó Zoltán polgármester: Én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy egy embert megbízni, 

aki a kultúrházat kinyitja, leltáron mindent átvesz, és egyedül ő felel mindenért. Azt mondom, 

hogy zárt ülésen beszéljünk róla. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

 

Új Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása, elfogadása. 

 

 

Dr. Takács András körjegyző: Bizonyára emlékeznek a testület tagja, és most egy kicsit 

mentegetőzöm, hogy amikor a Szervezeti és Működési Szabályzatot nagy gyorsasággal 

elfogadták, én mondtam, hogy nem zárom ki, hogy lesznek hiányosságai, problémái. Lettek 

is. Maczegáné asszonnyal is beszéltem erről. Több instrukciót is kaptam tőle, amiket 

igyekeztem átvezetni. Néhányat kiemelnék. Remélem, megértettem az instrukciókat, de ha 

nem akkor Marianna megint szól. Olyan finomságra hívta fel a figyelmemet, hogy az első 

bekezdésben hiányzik egy felhatalmazás az alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontja 



felhatalmazza az önkormányzatot, hogy eredeti jogalkotó hatáskörében járhat el. Az Ötv. 10. 

§ át nem ruházott feladatok, amit én korábban a mellékletbe tettem Önök elfogadtak, arra azt 

mondta, hogy nem kell, csak meg kell hivatkozni. Nagyon sok helyen szerepelt a korábbi 

SZMSZ-ban, hogy a helyben szokásos módon kell kihirdetni. Erre azt mondta, hogy ez így 

nem jó, ki kell venni a „helyben szokásos módon”-t és nevesíteni kell: hangosbemondó, 

hirdetőtábla, az önkormányzat honlapja. Ez több helyen szerepel, ezt most nem sorolnám fel. 

A korábbi SZMSZ. 10. §-ban volt a sürgősségi indítvány keretében, hogy olyan ok miatt, ami 

miatt önkormányzatot hátrány érné pl. pályázati lehetőség. Azt javasolta, hogy a példákat 

hagyjuk el, és elég csak az általános megfogalmazás, hogy ahol az önkormányzatot hátrány 

érné. A korábbi SZMSZ. 14. §-ában szerepelt, hogy a tanácskozás rendjének megzavarása 

esetén a polgármester rendre utasítja a rendzavarót és a terem elhagyására is kötelezheti. 

Teljesen elfogadtam az ő érvelését, egyetértettem vele, hogy kivéve a képviselő-testületi 

tagot, mert a képviselő-testületi tag is lehet rendzavaró. Pénzbírsággal, rendbírsággal lehet 

bírságolni, de kiküldeni, a terem elhagyására nem lehet kötelezni. Még volt egy hiba, ami 

több helyen is felbukkant, nem mondom el részletesen. Megjelent egy IM. rendelet a 

jogszabályszerkesztés módjáról, tartamáról. Korábban lehetett magasabb jogszabályokat szó 

szerint idézni. Most nem lehet. Hivatkozni lehet rá. Van olyan vélemény, mely szerint ez 

kiüríti a helyi önkormányzati rendeleteket. Én személy szerint ezt el is fogadom. Másik 

vélemény szerint, nézzenek utána. A korábbi SZMSZ. 20. § (4) bekezdést hagyjuk el, mert azt 

tartalmazza az Ötv. Bele kellett tenni pl., ami korábban nem volt benne, hogy a körjegyzőségi 

hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat működésével és gazdálkodásával összefüggő feladatokat is. De, ha 

visszaemlékeznek rá készítettünk egy együttműködési megállapodást is. Sok példát tudnék 

mondani, de szíves engedelmükkel nem folytatnám tovább, csak érzékeltetni akartam, hogy 

milyen észrevételei voltak a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek, Maczegáné Veres 

Mariannának. Igyekeztem felhasználni az észrevételeket, nem tudom, mennyire sikerült. Ha 

valaki még talál hibát, szívesem veszem az észrevételét. Bármilyen pontosítást, észrevételt, 

elírást szívesen veszek, nem sértődöm meg miatta. 

Csathó László képviselő: Valahol találtam olyan hibát, hogy egy szó kétszer volt írva… 

Dr. Takács András körjegyző: Volt pl. számozási hiba. 

Csathó László képviselő: A 4. sz. függelék kezdő mondatában kétszer szerepel a „területe” 

szó. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta: 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2011. (IX.15.) SZÁMÚ RENDELETE  

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester:  A következő tárgyalandó lenne Edelény város polgármesterétől 

az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás módosítása alap- és szakosított szociális 



szolgáltatások társulásban történő feladatellátására. Nem tudom, hogy elolvastátok-e? Arról 

van szó, hogy Komjáti község kilép bizonyos dolgokból és ebből kifolyólag módosul a 

megállapodás.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 111/2011.  (IX.14.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja, illetve hozzájárul az „Intézményfenntartói Társulási megállapodás” 

módosításához, mely módosítás az alap- és szakosított szociális szolgáltatások 

társulásban történő feladatellátására terjed ki. 

Tudomásul veszi Komjáti Község Önkormányzatának (3765 Komjáti, Petőfi út 

13.) az „Edelény és környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető 

intézményfenntartói tárulás”-ból 2011. december 31. napjával történő kilépését. 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

jóváhagyására. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Még van egy előterjesztés a falugondnoki gépkocsival 

kapcsolatban. Már régebben is beszélgettünk erről. A falugondnoki gépkocsi üzemanyag 

felhasználása.  Eddig 11 literes fogyasztással számoltunk, és ebből kifolyólag sok volt a 

megtakarításnak az összege. Ezen szeretnénk oly módon módosítani, jegyző úr dolgozta ki, 

nekem ehhez gyakorlatilag annyi közöm van, hogy átbeszéltük, illetve én javasoltam, és 

jegyző úr dolgozta ki. Itt van a korábbi üzemanyag-elszámolás. Pl. júliusban 18 ezer 712 

forint a megtakarítás összege, ha osztunk, szorzunk, akkor az jön ki, hogy ebből még közel 

500 km-t lehetett volna még autózni. Az eddig alkalmazott 10,9 literes fogyasztás, a 

megbeszéltek szerint 9 literre csökkenne. Még így is valószínűsíthető megtakarítás, ami 9672 

forintot jelent, ami gyakorlatilag fele, mint korábban volt. 

Dr. Takács András körjegyző: Kiegészíthetem? Amikor a költségvetésről volt szó én 

utaltam arra, hogy a költségtakarékosságról, hatékonyságról lesz még szó. Erre gondoltam. A 

60/1992 (IV.1.) Kormányrendelet tartalmazza az üzemanyag-fogyasztás, kenőanyag normáit. 

Valahol le van írva, hogy ha nem szerepel a listában valamelyik gépjármű, hogy akkor mit 

kell figyelembe venni. A Peugeot Boxer ebben a jogszabályban nem szerepel. Ilyenkor lehet 

azt alkalmazni, hogy diesel üzemű gépjárműveknél a 2001 és 3000 cm
3 

közötti alapnorma 

átalány 7,6 liter/100 km. Vannak különböző szorzók: városi forgalom, téli üzemeltetés, 

légkondicionáló berendezés üzemeltetése stb. De még városi forgalomnál is úgy van, hogy 

Budapest esetében 35 %, megyeszékhelyen 25 %, egyéb városban 15 %. Azt hiszem, hogy 

nyilvánvaló, hogy a mi esetünkben az egyéb várost kell figyelembe venni. Ha most 

figyelembe vesszük, hogy van téli üzemmód, légkondicionáló, akkor kimunkáltam magamnak 

és elmondom Önöknek is, hogy december, január, február lenne a téli üzemeltetés, a 

korrekciós szorzóval ez 8,74 literre jön ki. Ezt kerekítettük fel 9 literre. Ha nincs semmilyen 

szorzó, csak az egyéb város kategóriát vesszük figyelembe, akkor 8,74 liter. Ezt is 

felkerekítettük 9 literre. Március, áprilisban nincs semmilyen szorzó, illetve május, június, 

július, augusztus ebben már benne van az egyéb város és a légkondicionálás, ekkor 9,12 liter. 

Szeptember, október, november csak az egyéb városi, nincs szorzó, akkor 8,74 liter. Lehetne 

azt is tenni, hogy ennyire kategorizáljuk az üzemanyag-fogyasztást, ahogyan felsoroltam, de 

ez még bonyolultabbá, nehezebbé tenné az elszámolást. És ez csak úgy lenne megvalósítható, 

hogy minden hónap utolsó napján teletankolni, de ha véletlenül más ül a gépkocsira, mert a 

falugondnok lebetegedett, akkor szabályosan jegyzőkönyvvel kellene átadni. Azt találtuk ki a 



polgármester úrral, hogy nem részleteznénk ennyire, és készítettünk próbaszámítást… és még 

itt is a megtakarítás 9672 forint. Nem igazán beszélgettünk erről szélesebb körben, már 

elnézést, de ne „csámcsogjon” rajta senki. Nem tudom, Önökön kívül látta-e, hallotta-e valaki. 

Én úgy gondoltam, hogy testületi ülésen kellene ezt eldönteni, és ezért hoztam, hoztuk ezt a 

javaslatot Önök elé, hogy legyen ebben döntés. A 10,9 liter az a maximálisan alkalmazott 

norma, az megítélésünk szerint nem fér bele ebbe a jogszabályi kategóriába. 

Szabó Zoltán polgármester: Valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 112/2011.  (IX.14.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött a falugondnoki gépkocsi üzemanyag felhasználásának elszámolásáról. 

2011. július 1-től 9 liter/100 km-es elszámolás. 

 

 

Berzi István képviselő: Megígértél valamit, igaz nem döntöttünk benne. A mosókútnak az 

ügye. Eltelt 2 hónap. Semmi változás. Nem volt rá időd? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem volt rá időm, nyári időszak volt, volt más is, amit intézni 

kellett. Ennek némi anyagi vonzata is lett volna, és fontosabbnak tartottam, hogy az úttal, 

vízelvezetéssel kapcsolatos engedélyeztetésre költsük a pénzt. Most ezt fontosabbnak 

tartottam. 

Berzi István képviselő: Eszedbe sem volt! 

Szabó Zoltán polgármester: De! Aki nem ért velem egyet abban, hogy ezek fontosabbak, 

sajnálom. 

Berzi István képviselő: Milyen költsége van? Egy nyomógombot felszerelni, annyira 

megterheli az önkormányzatot? 

Szabó Zoltán polgármester: Volt itt olyan, amikor a likvidhitelünkhöz kellett nyúlni, igaz, 

hogy csak 1 napig. Hidd el, hogy volt annál fontosabb, mint a mosókút. 

Dr. Takács András körjegyző: Nekem, mint kívülállónak az a véleményem, hogy ez a 

mosókút egy lerágott csont. Semmi szükség nincs az üzemeltetésére. Balajt község azok közé 

tartozik, ahol teljes a közműellátás, vagy házba bevezetve, vagy közkifolyóm, és csak azért, 

hogy néhány embernek legyen mosókútja… Tessék előkészíteni, közvélemény kutatást 

végezni, megkérdezni az embereket…Két éve ezen rágódnak. 

Berzi István képviselő: Ha meg lenne oldva, nem lenne min rágódni. 

Dr. Takács András körjegyző: Mióta én itt vagyok fogadóórán ezzel kapcsolatban nem 

jelzett senki semmilyen problémát. 

Berzi István képviselő: Hány aláírás kell? 

Dr. Takács András körjegyző: Nekem egy sem, mert a képviselő-testület dönt. Más. Utaltam 

rá, hogy tegnap Szenkirályon voltunk. Sok mindenről beszéltünk, esett szó, csak egy dolgot 

említenék meg. Az önkormányzati törvény módosításának egy tervezet részét megkaptuk a 

belügyminisztertől, amiben önfenntartó képesség javítására akarják kötelezni, annak a 

segítésére az önkormányzatokat közmunkaprogram keretében. A földet, egyéb vagyontárgyait 

köteles felhasználni a közcélú munkásokkal, hogy zöldséget termeljen, állatot neveljen. 

Bizonyos állami forrásokhoz való jutásnak az lenne a feltétele, hogy az önkormányzat a helyi 

lakosokkal, munkanélküliekkel, közmunkásokkal segítene elő az önfenntartó képesség 

javítását. Ennek a kritériumrendszere még abszolút kidolgozatlan. És ebbe még belevittek 

olyan mondatokat, hogy az embereket nevelni kell a társadalmi együttélés szabályaira, ami 



tipikusan a szocialista erkölcs szabálya. Lényegében ez eddig csak mese volt, mondanám a 

lényeget. Felvetődött tegnap egy olyan kérdés, hogy ne egy szűk kör mondjon véleményt, ha 

megjelenik a végleges tervezet, hanem beszéljék meg az önkormányzatok is. Testületi ülésen 

az önkormányzati tagok véleményezzék, hogy ők hogy látják a tervezetet, mert már 

rengetegszer elhangzott, hogy megszűnnek az önkormányzatok, járások lesznek, ez lesz, az 

lesz. Mi a véleményük erről? Akarnak-e véleményt formálni erről? Ha igényt tartanak rá, akkor 

mihelyt irat formájában megjelenik a tervezet rendelkezésükre bocsátom, úgy is kevés idő lesz 

a véleményezésre. 

Kiss Ferencné képviselő: Balajt abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindenkinek van 

akkora kertje, hogy ha azt mind beültetné, akkor két évre valót meg tudna termelni. 

Szabó Zoltán polgármester: Vetőmag is van hozzá, mert amit kaptak, azt csak néhányan 

ültették el. Eszemben sem volt megemlíteni a Minden gyerek lakjon jól Alapítvány akcióját, 

csak a napokban érkezett tőlük egy email, hogy már a következő évre készülnek, és kérik az 

idei év értékelését az önkormányzattól. „Kedves Önkormányzat! Az önkéntesekkel folytatott 

beszélgetésen az Alapítvány jövő évi programját megvitatta. Ahhoz, hogy mielőbb 

elkezdhessük az operatív munkát, szeptember 20-ig küldjék meg számunkra az előző heti 

levelünkben kért beszámolójukat. Köszönjük a segítséget! Üdvözlettel: Hegedűs Zsuzsa. 

Minden gyerek lakjon jól” Pisti, ha Balajt községben valaki elkészíti ezt a beszámolót, mit fog 

leírni? 

Dr. Takács András körjegyző: Hogy megdöglöttek a csirkék… 

Szabó Zoltán polgármester: Én nem fogok beszámolót írni, és nem is fogom aláírni! Mit 

fogunk írni? Pisti, szerinted? 

Dr. Takács András körjegyző: Ki volt ennek a gazdája? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem az a lényeg, hogy ki volt a gazdája. 

Dr. Takács András körjegyző: Annak kell megírni… 

Szabó Zoltán polgármester: Annak nem volt esze, aki ezt az egészet kitalálta! 

Dr. Takács András körjegyző: Hegedűs Zsuzsa el van magától telve, hogy Párizsban élt, és 

ott tömegesen hozták az árut a fővárosba. Sajnálom, hogy nem hoztam el az erről szóló 

cikket. Leállt a forgalom, mert tömegesen hozták az önfenntartó települések paraszt gazdái az 

általuk megtermelt árut. 

Berzi István képviselő: Miről írjunk beszámolót, amikor a település tekintetében a program 

még be sem fejeződött? 

Szabó Zoltán polgármester: Szeptember 20-ig kell a beszámoló! 

Berzi István képviselő: Még vannak családok, akik nem kapták meg, amit ígértek, ami jár 

nekik. 

Csathó László képviselő: Jár nekik?! Beültette a kertet? Hány családod tudsz mutatni, aki 

rendesen művelte a kertet? 

Berzi István képviselő: Egyet-kettőt tudok mutatni. 

Csathó László képviselő: De mennyinek lett kiosztva a vetőmag? 

Szabó Zoltán polgármester: Segítsenek felszántani a kerteket, mert a vetőmag megvan, nem 

lett elvetve! 

Berzi István képviselő: Milyen alapon menjek én hozzájuk, hogy mi történt a csirkével, 

kacsával, vetőmaggal, hogy az alapítvány által adottakat hogy használták fel? 

Dr. Takács András körjegyző: Akkor meg kell írni, hogy az önkormányzat nem készít 

beszámoló és a jövőben nem kíván készt venni az akciójukban! 

Berzi István képviselő: Volt olyan, aki példaértékűen nevelte fel az állatokat, vetette el a 

vetőmagot. 

Dr. Takács András körjegyző: Ehhez nem kellene ilyen kezdeményezés, ezt maguktól is 

megcsinálhatnák! Mindent mástól várnak, semmit sem hajlandók tenni azért, hogy előrébb 

jussanak! Létfenntartásukért semmit sem kell tenni csak henyélni? 



Szabó Zoltán polgármester: Azért azt mondom Pisti, hogy írd meg azt a beszámolót az 

alapítványnak! 

Berzi István képviselő: Majd még gondolkodom, hogy mit írjak. 

 

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

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  dr. Takács András 

 polgármester  körjegyző 

 

 

 

 


