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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi november hó 30. napján, 

szerda 08 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott soron következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester 

 Dánielné Tóth Beáta   képviselő 

 Berzi István     képviselő 

   Kiss Ferencné    képviselő  

Tanácskozási joggal jelen van:   

  dr. Takács András    körjegyző 

  Kisida Gáborné    pénzügyi előadó 

  Cserged Marianna    igazgatási ügyintéző, 

       jegyzőkönyvvezető  

Meghívott:  Kovács László    esperes 

   Molnár-Gáll Béla 

 

 

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 5 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató Balajt Község Önkormányzatának 2011. évi III. negyedéves 

gazdálkodásáról. 

        Előadó: Szabó Zoltán polgármester 

2. Javaslat Balajt Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

koncepciójára.  

        Előadó: Szabó Zoltán polgármester 

3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 

       Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok 
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4. Indítványok, javaslatok. 

5. Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Annyit mondanék először, hogy Kovács László esperes 

edelényi katolikus pap jönni fog a testületi ülésre, ugyanis az egyház küldött egy árajánlatot 

az iskola épületével kapcsolatban, amit én egy kicsit kevésnek tartok, de hátha a Kovács úr 

többet fog tudni mondani. Most még elfoglaltsága van, de mondtam neki, hogy 8 és 10 óra 

között bármikor jöhet. Annyi lenne a kérésem, hogy ha ő megjelenik, akkor arról a témáról 

beszélnénk, hogy ne üljön itt egész nap. 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató Balajt Község Önkormányzatának 2011. évi III. negyedéves 

gazdálkodásáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Remélem, mindenki valamennyire elolvasta a beszámolót. 

Nekem annyi megjegyzésem lenne, hogy szeptember 30.-áig valóban volt lejárt tartozása az 

önkormányzatnak, de már nincs. 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: A megnyert ÖNHIK-is pályázati pénzből lett 

kiegyenlítve. Az volt az első, hogy a 3 millió forintból kiegyenlítettük a kifizetetlen 

számlákat. 

Szabó Zoltán polgármester: Tudjuk, hogy az egész világon, Magyarországon is milyen 

rossz a gazdasági helyzet. Nincsenek pályázatok, amire pályázni tudnánk. Nagyon örültem az 

ÖNHIKI-n elnyert 3 millió forintnak. A beruházásokkal kapcsoltban annyit tudnék mondani, 

hogy az MVH-s játszótéri beruházás még mindig függőben van.  Többször beszéltem velük. 

Hiánypótlásra felszólító levelet ígértek. Felsorolták, hogy mik fognak szerepelni a 

hiánypótlásban. Olyan dolog is, ami nem is volt felsorolva, hogy kell. Az LTP-s szerződés 

úgy ahogy rendezésre került. Van még rövid lejáratú hitelünk, ami átalakításra került, 

likvidhitel lett belőle. Gyakorlatilag ez most a legjobb, ami van hitel formájában. Így tudtuk a 

legjobban megoldani, ezt tudja fizetni az önkormányzat. A tartozás a lakosság részéről, 

gépjárműadó, talajterhelési adó jelentős összeget tesz ki, mintegy 4 millió 642 ezer forint. 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: Semmiféle fizetési hajlandóságot nem mutat a lakosság, 

nagyon kevesen akarnak fizetni. 

Szabó Zoltán polgármester: A lakásfenntartási támogatásokból apránként nem lehetne 

levonogatni? 

Dr. Takács András körjegyző: Nagyon nehéz kivitelezni. Ha már szót kaptam, had tegyek 

már még hozzá valamit, amit a felsorolás nem tartalmaz. A testület hozott egy határozatot, 

hogy a lakástakarék-pénztári szerződések hátralékosai 3.000 forintjával fizessék meg a 

tartozásukat. A határozat megszületése óta mindössze 81 ezer 67 forint jött be, és 1 millió 411 

ezer 537 forintnak kellene még bejönni. Ha ezt hozzáadjuk az előbb említett 4 millió 642 ezer 

forinthoz az 6 millió forint. Én azt szeretném, ha a délutáni közmeghallgatáson a testületi 

tagok felsorakoznának egy gondolat mögé, hogy ez hosszútávon nem mehet így, akkor, 

amikor közel 1 millió forint Balajton a szabálysértési bírság, ami azt jelenti, hogy figgyet 

hánynak a társadalmi együttélés szabályára. Ha nem mondok nevet, akkor is tudja mindenki, 

hogy kiről beszélek. A gyereke elment fát vágni 0,2 m
2 

fa miatt, ami esetleg néhány ezer 

forintot ér, megbüntették 30 ezer forintra, amit nekünk kell behajtani. Egy munkanélküli, 

sokgyerekesen személyen, hogy tudom behajtani? A 30 ezer forintért már becsületesen 

vehetett volna fát. Az emberek gondolkodásán kellene változtatni, ami rendkívül nehéz. Arra 

nem lehet berendezkedni, hogy mindent az önkormányzat, a társadalom oldjon meg. A 



polgármester úr a kolléga nőkkel együtt tudja, hogy mit szenvedtek a közfoglalkoztatás 

kapcsán, és milyen elvárások vannak a most a parlament előtt levő önkormányzati törvényben 

megfogalmazva azzal kapcsolatban, hogy hogy kell, mit kell majd a helyieknek az 

öngondoskodás érdekében tenni. Ha ez nem változik, akkor itt sok jóra nem lehet számítani. 

Mondom én ezt akkor, amikor én ebből már ki fogok maradni, de a polgármesternek, a 

testületi tagoknak, egyáltalán az itt élőknek nem mindegy. Mire rendezkednek be? Sarkosan 

fogalmazva az ingyenélésre, vagy arra, hogy én magam is tegyek kultúrember módjára, 

felelősségteljesen családom, saját érdekemben. Amikor arra nem képes egy ember, hogy 

ledolgozzon 30 napot tisztességgel az adott körülmények között, hogy az ellátó rendszerben 

bennmaradjon, hanem fegyelmezetlenül, ittas állapotban jelenik meg vagy elhagyja a 

munkahelyét, és utána még nem ki áll feljebb. El kell gondolkodni ezeken! 

Szabó Zoltán polgármester: Erről a fegyelmi ügyről majd külön szeretnék majd szólni, ha a 

beszámolók lementek. Jegyző út látta hogy megviselt engem ez a dolog Visszatérve a 

beszámolóra, megpróbálunk úgy gazdálkodni, hogy a legkevesebbet költünk. Amit meg kell 

venni, azt megvesszük. 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: Még mielőtt valaki megkérdezni, hogy mi az 24 ezer 

forint belföldi kiküldetés díja, az teljes egészében a CKÖ kiadása. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha a bevételi oldalon a helyi adó bevétele, magánszemélyek 

kommunális adója 339 ezer forintját összevetitek a tartozás kommunális adója 1 millió 554 

ezer forintjával… Én még mindig azt mondom, hogy a lakásfenntartási támogatásból legalább 

a kommunális adót valamilyen formában, mondjuk kétszer 3.000 ezer forintjával le kellene 

vonni. 

Dr. Takács András körjegyző: Én erről most nem tudok nyilatkozni, utánanézünk, mit 

lehetne tenni. Azt elmondhatom, hogy nagyon sokan részesülnek a településen 

lakásfenntartási támogatásban, és a szociális törvény módosulásával szeptember 1.-től még 

bővült a jogosultak köre. Ha szabad olyan megjegyzést tennem, hogy ismerve a balajti 

állapotokat, az utóbbi időben figyelemmel kísérve mióta itt vagyok, még az önkormányzat 

szerencsés helyzetben is van. Sokat beszéltünk róla, hogy milyen nagy gondot okozott a 

lakástakarék-pénztári hitelnek a visszafizetése, ami ugyan még nem rendeződött teljesen, de 

nem szerepelt Balajt úgy az újságban, mint Vilmány, hogy bezárták az iskolát, mert nincs 

fűtésre pénz. Balajton nincs iskola, de más összefüggésben lehetett volna hasonló eset, 

helyzet. Tehát azt mondom, hogy az adott körülmények között szerencsés, és azt magam 

látom, tapasztalom, hogy a polgármester úr és a kolléganők nagyon odafigyelnek, hogy hol 

lehet megfogni a filléreket, forintokat. Legrosszabb indulattal sem mondhatja senki, hogy 

pazarló gazdálkodás. Javaslom, hogy ezt vegyék tudomásul és fogadják el így, ahogy a 

kolléganő leírta. 

Szabó Zoltán polgármester: Azt mondom, hogy szépíteni ezen nincs mit, ezek a számok, 

tények, de szerintem rosszirányba nem megyünk. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 127/2011.  (XI.30.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a 2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mint ahogyan jeleztem is érkezésüket, időközben megérkezett 

Kovács László esperes úr és Molnár-Gáll Béla úr. Amivel kapcsolatban ők megjelentek az 

nem más, mint a volt iskola épületének eladása. A múlt héten kaptunk egy árajánlatot az Egri 



Érsekségtől. Ez az árajánlat az előzetes műszaki szakvélemény alapján 2 millió 400 ezer 

forint. Én felhívtam a Ficzek László irodavezető urat és közöltem vele, hogy kicsinek találom 

ezt az árat. Azt mondta, hogy keressem meg a Kovács László urat. Nem tudom, sikerült vele 

beszélni? 

Kovács László: Beszéltünk, azt mondta, hogy tájékoztatni kell a testületet az árról, illetve 

értesíteni kell az érsekséget a döntésről. Az az összeg, amit az érsekség ajánlott, illetve amit 

Önök kérnek, az kicsit messze van egymástól. 

Szabó Zoltán polgármester: Én mondtam a Ficzek úrnak, hogy valahol a két összeg közepén 

tudnánk megállapodni. 

Kovács László: A szakvélemény szerint a mai állapotában az épület ennyit ér. Át kell 

gondolni, hogy kevesebbért eladják-e, és mennyiért, írásba foglalni és az érsekségnek 

megküldeni. 

Szabó Zoltán polgármester: Mi 4 millió 500 ezer forintot kértünk, én tudom, hogy az kicsit 

sok. Az Önök ajánlata kicsit kevés, ezért gondolom, hogy a kettő között meg tudnánk egyezni 

Molnár–Gáll Béla: A műszaki szakvélemény szerint a tetőszerkezeten kell javítani, 

aljazatburkolat kell, a vízelvezetést meg kell oldani, de szerintem ezeket a hibákat Önök is 

ismerik. Az épületre viszont szükségünk lenne a templom ismert állapota miatt. Belső 

átalakításokat is szeretnénk az épületben, hogy közösségi célra használható legyen, ami 

szintén anyagiakat kíván. Ez az egész eladási ügy már elég régóta húzódik, talán már 1 éve 

is… 

Szabó Zoltán polgármester: Mi megtettük az ajánlatunkat csak valamiért nem kaptunk rá 

visszajelzést. 

Molnár-Gáll Béla: Nem érdemes visszafelé mutogatni, keresni a hibást, hanem pontot 

kellene már tenni az ügy végére. Én azt kérem, hogy az önkormányzat mondjon egy árat, 

amiért el tudja adni. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor a beszélgetést azzal zárnánk, hogy egy konkrét árat a 

mai nap meg fogunk adni. 

Molnár-Gáll Béla: Nem lehetne, hogy most beszélitek meg, és mi már úgy megyünk el, hogy 

tudjuk ezt az árat, mert ha megint megkülditek az árat az érsekségnek, és ők… Megint csak 

húzódni fog az egész. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem beszélték Egerrel, hogy ők milyen árat fogadnának el? Mi 

úgy gondolkodunk, hogy egy családi házat szeretnénk venni, nekünk annyi pénz kell, hogy 

azt meg tudjuk venni. 

Csathó László képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy egy köztes árban, 3 és fél millió 

forint körül tudnánk megegyezni. 

Szabó Zoltán polgármester: Annyit meg tudok ígérni, hogy amíg ez a testület van, én 

vagyok a polgármester, addig az épület udvarán és környékén a fű le lesz vágva, rendbe lesz 

tartva. Visszatérve az árra, szerintem ebben a 3 és fél milliós árban kellene gondolkodni. 

Dr. Takács András körjegyző: Nem tudom, hogy a jelenlevő urak, illetve Egerben tudják-e, 

hogy a testület komoly gondban van, mert neki olyan megoldást kell találni, ami minden 

irányban valamennyire elfogadható. Ennek az épületnek az eladása, illetve az említett családi 

ház megvétele nem öncélú, hanem egy hosszabb távú terv része. Az orvosi rendelőt 

szeretnénk áttelepíteni a majdan megvételre kerülő családi házba, ahol lehetőség lenne a 

falugondnoki gépjármű szakszerű tárolására, amire kötelezettséget is vállalt az önkormányzat. 

Közel 30 gyerek jár Edelénybe, óvodába, aminek a megoldása nehézséget okoz az 

önkormányzatnak. A képviselő-testület és a polgármester abban gondolkodik, hogy az orvosi 

rendelő épületében egy tagóvodát szeretne kialakítani, és nem véletlenül került oda a játszótér 

sem, ez is a hosszabbtávú terv része. Talán az elmondottak is segítenek az árban való 

megegyezésben, hogy nem légből kapott a testület által meghatározott ár sem. Nem tudom, az 

urak tudnak ezekről? 



Molnár-Gáll Béla: Tudunk erről, az kell, hogy mondjam, hogy napi kapcsolatban vagyunk. 

Kovács László: Tudni kell, hogy az egyház több oktatási intézmény fenntartását átvette 

Ózdon, Sátoraljaújhelyen, ezért az egyház anyagi lehetőségei sem határtalanok. Év vége is 

van, az egyház is megpróbál takarékoskodni. 

Szabó Zoltán polgármester: Mondta nekem a Ficzek úr is, hogy jelen pillanatban nem sok 

pénze van az egyházmegyének, de ha január-februárra húzódik át az adásvétel, akkor elő 

fogják tudni teremteni a pénzt. Én elmondtam neki a kérésemet forintosítva, és nem zárkózott 

el előle. 

Dr. takács András körjegyző: Nem tudom, hogy esetleg arról volt-e szó, hogy 2-3 

részletben fizessék ki? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem volt szó, de nekünk az sem gond. Ha mi jövő tavasszal 

vesszük meg az épületet, nekünk az sem gond. Pisti? 

Berzi István képviselő: Két oldalról közelíthetjük meg a dolgot. Az tény, hogy nemes célt 

szolgál a volt iskola épületének eladása. Az is tény, hogy valószínűleg az az ár, amit te 

megadtál, az magas. Annyiért azt az épületet nem tudnád eladni, talán még 4 millióért sem. A 

2 millió 400 ezer forintos árról annyit, hogy szakértők nem vagyunk, megítélni nem tudjuk, 

csak a józan paraszti eszünkre tudunk hagyatkozni. Szerintem közelebb van a valósághoz, 

mint a polgármester úr által megadott ár. Én 2-2 és fél millió közötti árat találnék 

elfogadhatónak. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Én a 3 és fél milliós árat tartanám elfogathatónak, mert 

szerintem nincs olyan rossz állapotban az az épület, igaz, hogy felújításra szorul. Nem hiszem, 

hogy mástól a 3 és fél milliót ne kapnánk meg. A több részletben történő fizetést 

felajánlhatjuk vagy, ha nem idén fizetnek, hanem jövőre kapjuk meg az első részletet. 

Kiss Ferencné képviselő: Szerintem is a 3 és fél millió a reális. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor a 3 és fél milliót fogjuk megírni, és remélem, hogy meg 

fogunk tudni egyezni. 

Molnár-Gáll Béla: Én csak javaslom, hogy írjatok 3 vagy 3,2 milliót, és akkor hamarabb 

fognak dönteni. Azzal, hogy a templom használhatatlanná vált kényszerhelyzetbe kerültünk. 

Már régebben felmerült az ötlet, hogy közösségi használatra megvásárolnánk egy lakóházat, 

de az ismert körülmények miatt templom helyettesítésére kell ez az épület. A kis közösség is 

vitatkozott azon, hogy melyik legyen az az épület, de szerintem is a volt iskola épülete erre a 

legideálisabb. Nekünk is vannak terveik, amihez szintén pénz kell, ezért is folyik ez az 

alkudozás. Arra kérlek benneteket, hogy ne csak a jelenben gondolkodjatok, hanem hosszabb 

távon is. Nemcsak, hogy most mi a haszon ebből az eladásból. 

Dr. Takács András körjegyző: Amennyire informált vagyok lehet, hogy állapotát tekintve, 

felszereltségét van ettől jobb épület, de szerkezetét, fekvését, környezetét tekintve nem igazán 

lehet találni, mert itt van tér. Belterületen van, jól megközelíthető, van kertje. A helyi 

viszonyokat tekintve ez egy jó hely. Nehéz összeegyeztetni elveket, és én is elfogadom, amit 

mondtál, hogy a hosszú távot tekintve, illetve az egyháznak a szerepét tekintve, nem 

elhanyagolható. Már ma beszéltünk a közmeghallgatás kapcsán más összefüggésben arról, 

hogy hogyan kellene az emberek gondolkodását megváltoztatni. Az önfenntartó képességről, 

az egymás iránt érzett felelősségről. A másik oldal pedig, hogy egyéb feladatok is terhelik az 

önkormányzatot. Az óvodás korú gyerekek óvodáztatása, illetve az egészségügyi ellátás, az 

orvosi rendelő megléte. Az én helyzetem sokkal könnyebb, csak elmondom a véleményemet, 

de a képviselő hölgyeknek, uraknak a helyzete nehezebb, hiszen ők itt élnek, ők döntenek, az 

ő felelősségük nagyobb. 

Szabó Zoltán polgármester: A holnapi nap megküldjük az érsekségnek erről az egészről az 

álláspontunkat, árat, részletfizetési lehetőséget. 

Molnár-Gáll Béla: Kicsit továbbgondolva a dolgot, ha megegyezünk, kaphatunk egy olyan 

ígéretet, hogy az épületben lévő dolgokat kipakolja az önkormányzat? 



Szabó Zoltán polgármester: Persze, sőt felajánljuk, hogy azokat az eszközöket, amiket 

használni tudtok, azokat otthagyjuk. 

Molnár-Gáll Béla: Illetve segítenétek néhány dolognak a templomból történő 

átszállításában? 

Szabó Zoltán polgármester: Perszer, csak szóljál hétköznap vagy hétvégén viszem az 

embereket, és segítünk. 

Molnár-Gáll Béla: Előre is köszönjük a segítséget, és mindenkit szeretettel várunk a 

karácsonyi betlehemes játékra! 

(Kovács László és Molnár-Gáll Béla elhagyta a testületi ülést. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Arról volt szó, hogy az egyház és az önkormányzat árainak 

közepén lenne a reális ár, ami 3 millió 450 ezer forint. 
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határozatot hozta:  
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döntött arról, hogy a volt iskola épületét 3.450.000,- Ft-os, azaz Hárommillió- 

négyszázötvenezer forintos áron adja el az Egri Főegyházmegyének. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Javaslat Balajt Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára.  

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Erről is Margó többet tud mondani, már látja, hogy a jövő évi 

számok hogy fognak alakulni. 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: Általánosságban megállapítható, hogy minden támogatás 

csökkenni fog. Pl. a települést megillető személyi jövedelemadó 8 %-a 2011. évben 648 ezer 

forint volt, 2012. évre 455 ezer 680 forint lesz. Egyedül a falugondnok támogatása nem 

változik, az ugyanannyi, mint tavaly és tavaly előtt volt.  

Szabó Zoltán polgármester: Nekünk nincs más lehetőségünk csak ebből a pénzből 

gazdálkodni, illetve pluszforrást keresni. Úgy néz ki, hogy lesz ilyen. Közel kb. 30 

tehergépjármű után fog idekerülni a gépjármű súlyadó. A saját bevételnek nagy jelentősége 

van egy esetleges banki hitel kapcsán, lásd a játszótér ügyét, amihez banki hitel kellett volna, 

de bank nem adott kölcsönt. 

Csathó László képviselő: Hallottam, hogy Edelényben a Raiffeisen Bank fiókja meg fog 

szűnni. Van ezzel kapcsolatban valamilyen elképzelés? 

Szabó Zoltán polgármester: Ez a téma fel van nekem írva, hogy beszélnünk kell róla. 

Térjünk vissza rá később! 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó. Valóban érint ez minket. Azt jelenti, hogy pénzfelvételért 

Kazincbarcikára vagy Miskolcra kell menni, egyéb dolgot az interneten meg tudok csinálni. 

Dr. Takács András körjegyző: Már most is nagyon sok mindenért Miskolcra kellett menni, 

amit korábban Edelényben el tudtuk intézni. A költségvetési tervezet elkészítése a jegyző 

feladata, de mivel a jegyző nem érthet mindenhez, ezért vannak a pénzügyes kolléganők, 

illetve közös munkának kell lenni. De hogy mennyire bizonytalan a helyzetünk, én figyelem a 

híreket, amit leírtunk a gazdasági növekedésről, már nem igaz. Éppen tegnap figyeltem a 



televíziót, ahol elhangzott, hogy egyes elemzők, már a recessziót sem zárják ki. Nem hogy 

gazdasági növekedés, de gazdasági csökkenés is lehet. Ez nem csak Magyarország sajátja, 

hanem az egész Európai Unióé. Úgy néz ki, mintha két gazdasági terület harca lenne. 

Amerika mintha attól félne, hogy az európai integráció nagyon megerősödik. Ezek a 

leminősítések amerikai érdekeket szolgálnak. Nagyon sok bizonytalanság van a 

holnapunkban, a jövőnkben. Tegnap Kósa Lajos mondta, hogy az önkormányzati 

törvénytervezethez 650 módosítás lett benyújtva a parlamentnek. Minden elképzelhető, és az 

ellenkezője is. Az mondják, hogy az ún. adóparadicsomokat meg akarják szüntetni. 

Komlóskát szokták példának hozni, de mások is élnek a lehetőséggel. Ha őszinte akarok 

lenni, nem is tudom, hogy szükség van-e koncepcióra. A költségvetésben a főszámokat 

elfogadta a parlament, de a részleteket nem ismerjük. Azt mindenki tudja, hogy az 

önkormányzatok támogatása összességében csökken, és az is igaz, amit a Margó mondott, 

hogy pl. a falugondnoki támogatás már évek óta ugyannyi, 1 millió 900 ezer, ami az jelenti, 

hogy ma már nem ér annyit. Nagyon nehéz helyzetben leszünk, nagyon észnél kell lenni, és 

közös gondolkodás eredményeként kell a jövő évi költségvetést megtervezni és elfogadni, és 

nem utolsó sorban végrehajtani, gazdálkodni. Szerencsére én már ennek nem leszek végig 

részese. Megint visszatérnék a délutáni közmeghallgatásra, hogy el kell mondani az 

embereknek, hogy nem megy tovább az eddigi életforma, elvárás, hogy a sültgalambot várjuk. 

Mindamellett törvényi kötelességünknek eleget téve rá kellene bólintani, mert a lényeg le van 

írva benne, de a sok bizonytalanság, amit mindenki tud, az mögötte van. 

Szabó Zoltán polgármester: Teljesen egyetértek a jegyző úr gondolataival, azzal 

egészíteném ki, hogy a jövő évben csak úgy tudunk működni, ha együttgondolkodunk, 

minden kiadást megbeszélünk, és mint idén is volt, nem fejetlenül kiszórni a pénzt. Ha együtt 

tudunk dolgozni az egészséges vitákkal együtt, akkor a 2012. év sem okozhat gondot. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  
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Balajt Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját megvitatás 

után elfogadja. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ahogyan említettem már, volt egy fegyelmi ügy, illetve egy 

embert el kellett távolítani az önkormányzattól. Elmondom a történetet. 3 úriember elkezdett 

dolgozni reggel. Két-három óra alatt elég ittas állapotba kerültek.  Én nem tartózkodtam ekkor 

itt, csak Ottó telefonált, hogy ittas állapotban vannak, és haza is távoztak. Feljöttem 11 óra 

körül a hivatalba, azzal a céllal, hogy megszondáztatom őket, de haza távoztak. Még akkor is 

úgy voltam, hogy várok 3 óráig, hogy talán munkaidő végére visszajönnek, de nem jöttek 

vissza. Írtunk egy levelet, hogy mind a hárman 9 órára jeleljenek meg. Másnap fél 9 órakor 

Sógor Zoltán úr ideállított, hogy viszi a papírjait, megy a Munkaügyi Központba, az 

ügyvédhez, a Munkaügyi Bíróságra. Mondtam neki, hogy nem érdekel hová megy, 



meghallgatom, de 9 órára legyen itt, amikorra hívtam. Ő megmondta, hogy nem jön 9 órára. 

A másik két személy megjelent 9 órára, ő nem. Leültettem őket, és kértem, hogy mondják el, 

hogy mi történt tegnap. A beszélgetésünkről hangfelvétel készült. Elismerték, hogy ittak, 

hazamentek, és kérték, hogy nézzem el nekik. Lehetett látni, hogy mindketten megbánták azt, 

amit csináltak. Elmondtam nekik, hogy nem lesznek eltávolítva, de kapnak egy fegyelmit. 

Sógor Zoltán úr fél 1-1 óra körül megjelent. Jegyző úr is tanúja volt a beszélgetésnek. Kértem, 

hogy mondja el, hogy mi történt. Elmondta a történetet, én végighallgattam, egy szót sem 

szóltam. Minden második mondatában a bíróság, ügyvéd, jogász, bepereli az önkormányzatot 

szerepelt. Tudni kell, hogy a közfoglalkoztatásból csak úgy lehet kiszállni, hogy hoz egy új 

munkaszerződést, vagy rendkívüli felmondással. Én még ekkor is a megegyezésre 

törekedtem. Mondtam neki, hogy hozzon egy munkaszerződést, ami a mai naptól szól, és 

akkor megválunk egymástól. De ő csak jött a Munkaügyi Bírósággal. Ekkor már nagyon 

ideges lettem, hogy én keresem a megoldást, hogy ne járjon rosszul, rácsaptam az asztalra, 

mondtam, hogy vegye át a fegyelmiről a papírt, aztán azt csinál, amit akar. Már nem tudtam 

tovább hallgat, hogy keresem a megoldást, hogy ne vegyék el a segélyét, és ő csak mondja a 

magáét. Lacinál is járt… 

Csathó László képviselő: Hozzám az orvosi alkalmasságijával jött, amin az szerepel, hogy 

önkormányzati munkára alkalmas. Én kérdeztem tőle, hogy szerinte ez mit jelent? Mondtam 

neki, hogy ebbe sok minden belefér. Szerintem is ittas volt. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, mi akart itt lenni jegyző vagy polgármester? 

Csathó László képviselő: Én mondtam neki, hogy beszéljen veled, próbáljatok megegyezni. 

Jött azzal, hogy neki Ottó nem fog parancsolni. 

Szabó Zoltán polgármester: Bea, akkor délelőtt hozzád is bementem az irodába, hogy mit 

csináljak. Mit mondtál nekem? Rúgjam ki őket. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ezt is mondtam neked, meg hogy, valahogyan fegyelmezni 

kell őket, hogy érezzék a súlyt, hogy felelősséggel tartoznak. 

Csathó László képviselő: Másnap hallottam, hogy azt mondta, hogy nem volt ittas, csak 

másnapos. 

Szabó Zoltán polgármester: Én már márciusban, amikor elindult a közfoglalkoztatás 

beszéltem Sógor Zoltánnal, és kérte, hogy csak év vége felé kerüljön rá sor, és ez volt az 

utolsó csoport, akik felvételre kerültek. El lett nekik, mondva, hogy nem kötelező itt dolgozni, 

ez csak egy lehetőség, hogy az ellátáshoz meglegyen a 30 nap. Ha tudja, ott dolgozza le, ahol 

akarja. Minden támogatottnak fel lett ajánlva ez a lehetőség, mert a támogatottak 90 % nem 

tudta volna ledolgozni a 30 napot. 

Berzi István képviselő: Akkor papír szerint mi alapján lett elküldve, mert az ittasság nem lett 

megállapítva. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem volt a munkaterületén. 

Berzi István polgármester: Ha Zoli elküldte, akkor minek jelenjen meg. 

Csathó László képviselő: Nem lett elküldve, hanem Zoltán azt kérte, hogy másnap 9 órakor 

jelenjen meg az ügy további tisztázása végett. 

Dánielné tóth Beáta képviselő: Fel lett neki ajánlva egy lehetőség, amivel nem élt. 

Szabó Zoltán polgármester: Velem mindent meg lehet beszélni. Más is volt már úgy, hogy 

fontos dolga volt, szólt, mondtam neki, hogy rendben, majd bedolgozza. De ha én a jót 

akarom, és a másik még el kezd okoskodni… 

Dr. Takács András körjegyző: November 9.-én történt az eset, úgy ahogy a polgármester úr 

elmondta. Higgyék el nekem, hogy Szabó Zoltán polgármester rengeteg mindent tesz azért, 

hogy az embereknek valamilyen úton-módon munkát szerezzen, biztosítson. A jövő évi 

Startmunka-programot már nem is tudom hányszor kellett átdolgozni. Az emberek nem 

méltányolják a törekvéseit. Én mióta ismerem Szabó Zoltán, még ilyen idegesnek nem láttam. 

Lehet csűrni csavarni a dolgot, de a másik két ember tudja bizonyítani, hogy részeg volt, és 



mások is. Tudomásul kell venni, hogy be kell állni a sorba, és az utasításokat végre kell 

hajtani. Ebben a munkanélküli világban nem lehet, hogy az ember figgyet hány mindenféle 

jóindulatra, mert higgyék el, hogy egy jó adag jóindulat van a polgármesterben, amivel 

visszaélnek. Emlékezzenek csak az ominózus gyerekszállításra, a budapesti vizsgálatra. Nem 

kell részleteznem. Nem lehet beletörődni abba, hogy én szegény vagyok, és nekem azért jár a 

segély. Tenni kell mindenkinek a saját jövője érdekében, nem lehet a lazaságot, a 

nemtörődömséget elnézni, mert maguk fogják ennek a levét meginni. Egyiküket sem fogják 

dicsérni, ha a szigorúbb intézkedések irányába megyünk el, de nem megy másként, mert 

tönkre megy a falu, az ország, tönkre megyünk mindannyian. 

Szabó Zoltán polgármester: Haladjunk tovább! Hétfőn 2 órakor telefonáltak a Munkaügyi 

Központból, hogy kedd délig le kell adni december-január hónapra a közmunkaigényt. 

Leadtuk. Nem lehetett úgy, hogy januárra, mert decemberre van még emberünk. Ennek a 4 

embernek a holnapi napon kezdeni kell. Nem volt egyszerű hirtelen keríteni 4 embert, aki 

kezdeni tud. Először megkerestem Galambosné Irénkét, aki vállalta a takarítást. A másik 3 fő 

úgy lett kiválasztva, hogy kimentem a faluba, és az első 3 ember, akivel találkoztam, illetve, 

aki elvállata a munkát, az lett felvéve. Csikó Gábor, Váradi Adrienn és Váradi Róbert lett 

felvéve december-január hónapra, napi 6 órában. Volt olyan, akit felhívtam, és nem vállalta, 

pedig a múlt héten még szüksége lett volna a pénzre, mert tüzelőt akart venni. Beadtuk a 

Startmunka-programra a pályázatot, úgy ahogy előtte beszéltük is, mezőgazdasági utak 

rendbetétele, illetve belvízelvezetés témában. 6-6 személyt terveztünk mindkét programban 

január 1-től. A Munkaügyi Központban átnézték és rendben találták. Aztán a 

katasztrófavédelem, aki állítólag erre az egészre rá fog bólintani azt mondta, hogy a 

belvízelvezetés csak március 1-től indulhat.  Tehát át kellett dolgozni a pályázatot, mert ugyan 

két pályázat, de vannak közös lapok. Azért, hogy a költség összegek megmaradjanak a 

létszámmal variáltunk. A mezőgazdasági projekt január 1-től indul 6 fővel, plusz 1 

csoportvezető, irányító. A másik program március 1-től indul és ott létszámot kellett emelni, 

hogy a forint összeg megmaradjon. 8 főre emelkedett a létszám. Nem volt elég részletes a 

munkaterv, azt kellett még részletezni. A program kapott pénz, mintegy 17 millió forint lesz. 

Már azon is kellene gondolkodnunk, hogy ki lesz az a 6 ember, aki január 1-én kezd. A 

csoportvezetőt direkt nem említem, mert a Munkaügyi Központba beadtunk egy munkaerő 

igénylést, amiben kőműves vagy burkoló szakmunkást keresünk. Ha tudtok mondani a 

településről olyan embert, aki erre megfelel, mondjátok. Bár félek, hogy még Edelényben sem 

fogunk találni. 

Csathó László képviselő: Szerintem erre a posztra ne balajti embert válasszunk. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szerintem sem. 

Szabó Zoltán polgármester: Nekünk mindenképpen olyan ember kell, akit a Munkaügyi 

Központ támogat. 241 fő van az Edelényi Munkaügyi Központban regisztrálva, aki alkalmas 

volna csoportvezetőnek. 

Csathó László képviselő: A Startmunka-program ellenőrzéséről tudunk valamit? 

Szabó Zoltán polgármester: Annyi bizonyosan tudható, hogy szigorú lesz. 

Csathó László képviselő: Szerintem ezt a programot ideiglenesen találták ki, a 

munkanélküliség átmeneti csökkentésére. A munkahelyteremtésnek ez is egy formája, de 

szerintem ezt nem hosszú távra találták ki. Reméljük, hogy értéket fog teremteni és szépülni 

fog a falu. 

Szabó Zoltán polgármester: Most úgy tűnik, hogy 2012. és 2013. évekre tervezik, de csak 

2012. évre lehetett beadni a pályázatot. De pl., aki bármilyen mezőgazdasági termelésbe 

belefog abból csak harmadik, negyedik éven lesz bevétel. Mezőgazdasági termelésre nem is 

pályáztunk, mert az önkormányzatnak nincs saját tulajdonú földje. Jegyző úr nagyon jól tudja, 

hogy Ládbesenyőn és Abodon nem is próbálkoznak a Startmunka-programmal. Lak már 

próbálkozik, de nagyon sok település nem élt ezzel a lehetőséggel. 



Kiss Ferencné képviselő: Pedig nem rossz gondolat… 

Csathó László képviselő: Pláne így, hogy a munkabéren felül dologi kiadásra, eszközök 

vásárlására is adnak támogatást. 

Szabó Zoltán polgármester: Ebben is történt változás, mert amikor indították ezt az egészet 

a Kormányhivataltól tartottak nekünk tájékoztatást, akkor még azt mondták, hogy 1 forint 

munkabérhez 1 forint dologi támogatást adnak. Mire benyújtásra került a pályázat, már 1 

forint munkabérhez csak 60 fillér dologi támogatást adtak. Visszatérve a januárban induló 

programhoz, néhány napon belül el kellene dönteni, hogy ki az a 6 fő, aki elkezdi a munkát. A 

csoportvezetői helyre pedig majd a Munkaügyi Központ küld jelölteket. Az előbb már 

elkezdem mondani, hogy 241 fő van regisztrálva a Munkaügyi Központban, aki alkalmas 

lenne, elméletileg. Véleményem szerint ebből 220 fő ún. gyorstalpalóval szerezte meg a 

végzettségét. Azért én úgy gondolom, hogy ez az ember Edelényből, esetleg Ládbesenyőről 

fog idejárni. Gondolom Krasznokvajdáról nem fog idejönni senki. Kaptam 11-12 nevet, akik 

közül talán egyet majd ki tudunk választani. Lennének többen is edelényiek, de nagyon 

fiatalok, semmilyen munkatapasztalattal. Van, akit ismerek is, és tudom, hogy hogy dolgozik. 

Szeretném, ha egy idősebb, tapasztaltabb személy lenne a csoportvezető. Remélem, hogy egy 

embert csak fogunk találni. Menjünk tovább! A játszótérről már beszéltem. Az ÖNHIKI-s 

pénzből kifizettük a tartozásokat. Óvodai pályázat. Itt van egy komplett pályázat ezzel 

kapcsolatban. Lenn voltam az Alapítványi Iskolában Banka István igazgató úrnál. Ebben a 

pályázatban az önkormányzat nem tud részt venni, mert ez férőhelybővítésre szól. Új óvoda 

létesítésére nincs pályázat kiírva. Két héttel ezelőtt voltam bent a megyeházán. És ott is azt 

mondták, hogy valószínűleg nem is lesz ilyen pályázat. Banka Istvánnal keressük a 

megoldást, és úgy gondoljuk, hogy nem az önkormányzatnak, hanem az Alapítványi 

Iskolának kellene pályáznia óvodai férőhely kialakítására balajt község területén. Nekünk 

mindegy, hogy ki létesít itt óvodát, ki üzemelteti, csak legyen óvoda. A terület, amin az óvoda 

lenne, az önkormányzati tulajdonban maradna. Keressük a megoldást, de jelenleg más 

lehetőséget nem látunk. 

A múlt héten történt egy olyan eset, hogy a Ganyi Ilona – Zsigmond Klára, anya-lánya 

családban a Zsigmond Klárát megharapta a patkány. Gyakorlatilag Ganyi Ilona már nem tudja 

ellátni a lányát és magát sem. 83 éves, olyan korban van, amikor már nehéz gondoskodni 

magáról is, nem még a fogyatékos gyerekéről. A falugondnok levitte az orvoshoz. Úgy 

viselkedett, mint egy fogyatékos, beállt a sarokba, ordított, rúgott. Az anyjának sem sikerült 

kimozdítania. A falugondnok nyugtatgatta, aztán neki sikerült beültetnie a kocsiba. Beszéltem 

az Edelényi Szociális Otthon vezetőjével, aki nem zárkózott el. Felhívta a Családsegítő 

Központot, akik a mai nap ki fognak jönni, megnézik a helyzetet. A cél az lenne, hogy 

valahová elhelyezni őket. Persze ez csak úgy menne, ha ők is akarnák. Valamit azonban tudni 

kell. Ők egymás nélkül sehová sem fognak menni, nem akarnak menni. Viszont öregek 

otthonába fogyatékos embert nem lehet elhelyezni. Fogyatékosok otthonába a mamát nem 

lehet elhelyezni. Nem tudom milyen megoldást fognak találni. Ha ott fognak megfagyni, kit 

fognak hibáztatni, mert a lánya nem nagyon foglalkozik velük. Én teszek lépéseket, de 

szerintem nem a jegyzőn, nem a testületen és nem rajtam fog múlni, hanem azon, hogy 

hajlandóak-e egymás nélkül bárhová is menni. Csak azért mondtam, hogy tudjatok róla, hogy 

a folyamatot elindítottam, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 

A múlt héten, illetve ezen a héten is hoztam be fát az önkormányzatnak az erdőbirtokosságtól, 

és vásároltunk is 8 m
3 

fát, meg amit behoztam az is kb. 8 m
3
. Az önkormányzat jelenleg el van 

látva fával. Még tervezem két kocsi fa behozását az erdőbirtokosság erdejéből. Ezért nem kell 

fizetni, ezt azért adja az erdőbirtokosság, mert fénymásolás, illetve egyéb irodai tevékenység 

fejében. 

Csathó László képviselő: Ha Zoli a fát saját autójával behozza, akkor legalább a gázolajat ki 

kellene neki fizetni. 



Szabó Zoltán polgármester: Ezt én nem tudom, ahogy gondoljátok. Fordulónként kb. 8 liter 

gázolajat fogyaszt, és eddig 5 forduló volt.  Nem akarok én többet, csak a fogyasztást esetleg 

kifizetni. Nem is kell erről szavazni, csak tudjatok róla. Valakinek más véleménye? 

Csathó László képviselő: Szerintem 50 literrel lehet számolni. 

Szabó Zoltán polgármester: Van itt egy kényes ügy. Itt van ez a mozgó kenyérárusítás. Nem 

azt mondom, hogy ne hordja a kenyeret, de vagy hordja, vagy nem. Az nem állapot, hogy 

Fodor Feri is megrendeli a kenyeret annak, aki tőle hordja, aztán a nyakán marad a kenyér. 

Más alkalommal pedig mennek hozzá veszekedni, hogy miért nincs kenyér. Te is így vagy 

vele? 

Kiss Ferencné képviselő: Pontosan, a múltkor is egy hétig árultuk a kenyeret. 

Berzi István képviselő: Mi köze van ehhez az önkormányzatnak. 

Csathó László képviselő: Mozgóbolthoz kell az önkormányzatnak a hozzájárulása? 

Kiss Ferencné képviselő: Persze, hogy kell. 

Csathó László képviselő: És a mi önkormányzatunk adott ilyen engedélyt erre a 

mozgóboltra? 

Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom, hogy üljünk le jegyző úrral, és írjunk nekik 

levelet, hogy vagy rendszeresen, pl. hétfő - szerda - péntek jöjjenek, vagy ne jöjjenek ide 

kenyeret árulni. 

Dr. Takács András körjegyző: Tudjuk az elérhetőségüket? 

Szabó Zoltán polgármester: Igen, tudjuk. Az nem megoldás, hogy valamikor van kenyér, 

valamikor pedig nincs. Ági minek rendeljen meg 50 kenyeret, amikor jön a mozgóbolt? 

Csathó László képviselő: Biztos ők is úgy vannak vele, hogy amikor be tudnak szerezni 

kenyeret, akkor árulnak, ha nem, akkor nem árulnak. 

Szabó Zoltán polgármester: Volt olyan, hogy valaki megkérdezte tőlem, hogy mikor jön 

már a kenyeres autó, mert már 4 napja nem látták a településen. Ez így megoldás? Én azt 

mondom, hogy fogalmazzuk meg azt a levelet, küldjük el, és ezzel ezt a dolgot rövidre is lehet 

zárni. 

Csathó László képviselő: De kiadtatok engedélyt ezzel kapcsolatban? 

Szabó Zoltán polgármester: Engedélyt nem, csak bemutatott olyan papírokat, amik arról 

szóltak, hogy ezekről a kocsikról árulhat. 

A legutóbbi testületi ülésen szó volt arról, hogy a gyermekorvos, Dr. Balogh Enikő kiküldte a 

számlát úgy, hogy május óta nem volt kinn a településen. Én visszaküldtem a számlát, és 

üzentem neki, hogy arról az időről küldjön számlát, amikor kinn volt Balajton. Telefonon 

keresett, én mondtam neki, hogy majd lemegyek, és személyesen megbeszéljük ezt a dolgot. 

Lementem. Ő azt gondolta, hogy neki fogok igazat adni. Én pedig elmondtam, hogy mi a 

probléma. Elmondtam neki, hogy miért fizesse az önkormányzat azt, hogy ő kiment 

Amerikába rokonlátogatásra. Mondtam, hogy egy új szerződést fogunk kötni, mert a régi 

szerződés sehol sem található. Arra az időszakra, amikor nem jött ki a településre, nem 

fogunk fizetni neki. Nagyon fel volt háborodva. Az lett az eredménye, hogy a következő héten 

már jött rendelni, és azóta jár. Beának is tett valami megjegyzés. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A gyerekkel voltam nála, és mondta, hogy a testületi tagok 

is figyelembe vehették volna, hogy egy másik beteg orvost is helyettesített, és ezért nem 

tudott kijönni. Én mondtam neki, hogy szerintem is az a helyes, hogy az az idő van kifizetve, 

amikor kijön. 

Szabó Zoltán polgármester: Elmondom én nektek, hogy mindenféle buta, falusi testületnek 

nevezett minket, akik egy többdiplomás nő felett ítélkeznek, és nem fizetik ki a pénzét. Attól, 

hogy a neve elő ott van a „Dr.”, nem különb, mint mi. 

Mikor járjon a mikulás? 

Csathó László képviselő: Mikulás nem leszek, mint az már jeleztem neked. Sőt lehet, hogy 

szombaton dolgoznom kell. 



Szabó Zoltán polgármester: Nagy valószínűséggel nem szombaton fog járni a mikulás 

Balajton. Mit szóltok a vasárnaphoz? Bea? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nekem is a hétvége jobb. 

Szabó Zoltán polgármester: Elkezdenénk 3 órakor, és 6 órára befejeznénk. Nem kell 

megvárni, hogy sötét legyen, a végére úgy is besötétedik. 45-46 ezer forint értékben 

vásároltunk a mikuláscsomagokba, és Krisztina asszony intézett még 42 db csoki mikulást. A 

testületi ülés után még neki kellene látni becsomagolni az édességeket. Ha ennyien 

nekilátunk, nem tart sokáig. 

Kiss Ferencné képviselő: Akkor vasárnap 2 órakor találkozunk itt fenn. 

Szabó Zoltán polgármester: Jegyző úrtól kaptatok levelet a 2012. évi munkatervvel 

kapcsolatban. Ha a munkatervre valakinek ötlete, kérdése lenne, azt írásban juttassa el hozzá 

7.-ig, hogy a munkatervet el tudja készíteni. 

9.-én a falugondnok asszony kiállítást szervez, és ezen a napon itt lesz a falugondnoki 

hálózatnak gyűlése, amit a kisebbség helyiségében rendeznénk. 25-30 főre számítunk. A 

kiállításra, illetve a gyűlésükre szeretettel vár minden képviselőt a falugondnok, pénteken 9.-

én 16 órára. 

A gyermekvédelmi támogatás kifizetése a holnapi nap fog megtörténni. Majd a 

közmeghallgatáson megtudják ezt az információt.  

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: Akit megkérdeztem önkormányzatot, mindenki azt 

mondta, hogy 5.-én fizet. 

Szabó Zoltán polgármester: Le fogom vinni a bankos papírt, és megmutatom annak, aki már 

két hete szájal ezzel kapcsolatban, hogy mikor érkezett meg a pénz, hogy a Kincstár mikor 

utalt. 

Még van egy kényes téma, ami rosszul érintett, mégpedig a településrekonstrukciós 

pályázatunk. Ezzel kapcsolatban kaptunk egy levelet, hogy forráshiány miatt el lett utasítva, 

de tartaléklistára kerültünk. Ezzel kapcsolatban két hete benn voltam Mengyi Rolandnál, aki 

elmondta, hogy várják a pluszforrásokat. Hogy lesz-e belőle valami vagy nem, nem tudom. 

Ezzel a pályázattal kapcsolatban felmérgesítettek dolgok. Nyert olyan pályázat, amiben 

önkormányzati hivatal, illetve szabadidő park, kultúrház felújítására pályáztak. Az egyik 

legtöbb objektív pontot elért pályázat volt a miénk. Kormány Krisztián azt mondta, hogy ha 

be lett volna tervezve egy fasor vagy tujasor, akkor a szubjektív pontunk megemelkedett 

volna, és nyert volna a pályázat. 

Csathó László képviselő: Nevetséges! 

Szabó Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban folytattam még beszélgetéseket, illetve 

fogunk még írni egy levelet Mengyi Roland titkárának egy időpont egyeztetésre Mengyi 

Rolanddal. Nem biztos, hogy teljesen úszott a dolog, ezért még nem is akarom nagyon 

nyilvánosságra hozni. Erre még van remény! 

Berzi István képviselő: Korábban a pályázattal kapcsolatban mondtál számszaki adatokat… 

Szabó Zoltán polgármester: Valóban. A pályázati kiírásban az is szerepelt, hogy 80 pályázót 

fognak várhatóan támogatni. Ezzel ellentétben csak 42 pályázat nyert. Olyan információk is 

voltak, hogy az összegből is levettek. Én azt mondom, hogy várjunk még, ebből még bármi 

lehet. „Pályázat szakmailag megfelelt a pályázathoz szükséges minimális feltételeknek, 

azonban a szakmai értékelés során a magas pályázati pontot elért pályázatok igénye 

kimerítette a rendelkezésre álló keretet. A projekt támogatására forráshiány miatt nincs 

lehetőség, a pályázat tartaléklistára került. Amennyiben a későbbiekben rendelkezésre áll a 

pénzügyi forrás a pályázat támogatásban részesülhet, amelyről a közreműködő szervezet 

értesítést küld.” Két dolog miatt hívtak minket Mengyi Rolandhoz. Az egyik, hogy indult az 

ÉMOP. 3. 1. 3., amire ezek a tartaléklistára került pályázók egy az egyben beadhatják 

ugyanezt a pályázatot, és ott valószínűleg támogatni fogják. Viszont ebben Balajt község nem 

pályázhat egy 2008-ban elnyert 3. 1. 3. pályázat miatt. Ez a Kossuth-Petőfi utak felújítása 



volt. De biztattak minket, hogy keresik a megoldást, hogy támogatni tudják ezeket a 

pályázatokat. 

Berzi István képviselő: Jó, jó, csak már a második pályázatunk, amire ígértek valamit, és 

nem úgy vagy egyáltalán nem teljesült. 

Szabó Zoltán polgármester: Ebben a gazdasági helyzetben még lehetőség sincs pályázni, 

különösen településfejlesztés témában. 

Berzi István képviselő: Akkor inkább ne ígértek volna semmit, illetve ne szivárogtattak 

volna ki semmi információt. 

Szabó Zoltán polgármester: Ebben igazad van, de az is igaz, hogy a 149 pályázat közül csak 

42 a támogatott, és mint mondtam, olyan pályázatok is nyertek, amiket szerintem ennek a 

pályázatnak a keretében nem kellett volna támogatni. Reménykedjünk! 

 

4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Van itt négy ún. formális döntés, amit a testületnek meg 

kellene hoznia. Egy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosításával, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával, egy 

ugyancsak a Társulás által felülvizsgált Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemezéssel és 

Tervvel, és egy ismételten az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításával kapcsolatos. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 130/2011.  (XI.30.) sz. határozat 

 

 Tárgy: Edelény Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításának 

    jóváhagyása 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Társulási Tanács által 5/2011. (II.10.) számú határozattal elfogadott 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását. 

 

A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési Önkormányzatainak Képviselő-

testületei által 2004. május 26. napján megkötött és jóváhagyott Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását j ó v á h a g y j a . 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 131/2011.  (XI.30.) sz. határozat 

 

 Tárgy: Edelény Kistérségi Többcélú Társulás szervezeti és Működési Szabályzat  

  módosításának jóváhagyása 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Társulási Tanács által 6/2011. (II.10.) számú határozattal elfogadott 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását. 



 

A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési Önkormányzatainak Képviselő-

testületei által jóváhagyott, 2004. szeptember 23. napján hatályba lépett Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 

j ó v á h a g y j a . 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 132/2011.  (XI.30.) sz. határozat 

 

 Tárgy: Edelény Kistérségi Többcélú Társulás felülvizsgált Közoktatási  

   Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervének jóváhagyása 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Társulási Tanács által 9/2011. (II.10.) számú határozattal jóváhagyott 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása felülvizsgált Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzése és Tervét. 

 

A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervét j ó v á h a g y j a . 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 133/2011.  (XI.30.) sz. határozat 

 

 Tárgy: Edelény Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat  

  módosításának jóváhagyása 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Társulási Tanács által 53/2011. (XI.17.) számú határozattal elfogadott 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását. 

 

A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési Önkormányzatainak Képviselő-

testületei által jóváhagyott, 2004. szeptember 23. napján hatályba lépett Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 

j ó v á h a g y j a . 

 

Szabó Zoltán polgármester: Az idén nem lesz lehetőség arra, hogy a körjegyzőség 

hivatalaiban dolgozókat körjegyzőségi szinten jutalmazzuk. Ezért azt javaslom, hogy a balajti 

hivatalban dolgozó két köztisztviselő, az ügykezelőként egész évben, sőt még régebben 

tevékenykedő közfoglalkoztatott, Bottyán Éva és a község falugondnoka 10.000-10.000,- 

forint értékben tárgyjutalomban részesüljön, ha ti is úgy gondoljátok. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 134/2011.  (XI.30.) sz. határozat 



 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy Balajt község Önkormányzat Hivatalának dolgozóit (Kisida 

Gáborné, Cserged Marianna), a hivatalban ügykezelőként tevékenykedő 

közfoglalkoztatottat (Bottyán Éva) és a község falugondnokát (Ádám Ferenc 

Györgyné) 10.000 - 10.000,- forint értékben tárgyi jutalomban részesíti. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A pénzügyes kolléganő kérésére térjünk már még vissza a 

számomra kellemetlen témára, az általam a hivatal fűtésére beszállított fa 

üzemanyagköltségére. Pénzügyes kolléganő kéri, hogy a testület határozatban döntsön az 

összegről. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 135/2011.  (XI.30.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szabó Zoltán részére 20.000,- forintot állapított meg az Önkormányzat Hivatalának 

fűtésére felhasználandó fa beszállítás üzemanyag költségének ellentételezéseként. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A kolléganőknek az lenne a kérése, nem tudom, a jegyző úrral 

beszéltek-e már róla, hogy a munkaterv szerinti december 21. napi testületi ülést egy héttel 

előrébb hoznánk, december 14. napjára, mert ők azon a héten már szabadságon szeretnének 

lenni. 

Dr. Takács András körjegyző: Még nem beszéltünk róla, nem is volt rá nagyon idő, de ez 

más településen is felvetődött.  

Szabó Zoltán polgármester: Akkor, ha mindenkinek jó ez az időpont, akkor december 14.-

én lesz az év utolsó testületi ülése. Az ülés után a testületi tagokat, illetve jegyző urat 

meghívom egy kötetlen beszélgetésre, majd még meglátjuk, hogy melyik étterem lesz a 

helyszíne. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


