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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi február hó 29. napján, szerda 

10 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  

 

 

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. 

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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 

 Előadó: polgármester, körjegyző, testületi tagok 

2. Javaslat a 2011. évi költségvetés módosítására.  

 Előadó: Szabó Zoltán polgármester  

3. Javaslat a 2012. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet 

elfogadására.  

Előadó: Szabó Zoltán polgármester 

4. Indítványok, javaslatok 

5. Szociális segély kérelmek elbírálása. 
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A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Történtek dolgok az elmúlt testületi ülés óta. Talán az egyik 

legfontosabb, hogy a Startmunka-programban elindult egy csoportnak a foglalkoztatása. 

Jelenleg 7 személy dolgozik a Startmunka-programnak a mezőgazdasági utak karbantartása 

elnevezésű projektjében. Éppen ma voltunk kint a helyszínen a jegyző úrral megnézni, hogy 

mit dolgoznak. Jegyző úr is meg tud erősíteni abban, hogy elég jól haladnak, elég jól 

elkészítették azt a területet, amit elkezdtek. Ha minden jól megy, akkor a jövő hét végére azt a 

Sápi útszakaszt be fogják fejezni a bozótirtás tekintetében. Lesz még ott olyan munka, pl. 

kátyúzás, amit még meg kell csinálni. A földnek a fagya még nem engedett ki, sáros a teteje, 

azt még most nem lehet csinálni. A holnapi nappal ismételten 8 ember fog kezdeni a 

Startmunka-programban, a belterületi belvízelvezetés nevezetű projektben. Elég fagyos még a 

terület, de van olyan szakasz, ahol az ároknak a tisztítása, mélyítése, profilba szedése már 

lehetséges, és ezzel fogják kezdeni a holnapi napot. A pénteki napon pedig szeretném elvinni 

őket munkaruhát vásárolni, mint ahogy a másik csoportnak is a múlt héten volt arra lehetőség, 

hogy megvegyük a munkaruhát, ami kabátot, nadrágot és bakancsot jelent. Kb. másfél héttel 

ezelőtt megkaptuk a közvetlen költségek 70 %-át, és egy havi munkabér előleget. Ebből 

történt meg a munkaruha vásárlás, illetve szerszám, eszköz beszerzés. Egy-két héten belül a 

csapadékvíz-elvezetéshez is be kell szerezni a betonelemeket. Ha ezt a 70 %-ot elköltjük és 

elszámolunk, után kapjuk meg a maradék pénzt. A Startmunka-programról ennyit tudok 

mondani. A sok munkanélküliből már 15 embert sikerült elküldeni külsős munkahelyre 

dolgozni. Az erdészetnél 5 fő kezdett február 1-től, 10 fő pedig a mai nap kezdett a 

ÉKÖVIZIG-nél, a Vízügyi Igazgatóságnál. Először csak 5 főről volt szó, de 10 fő lett belőle, 

aminek nagyon örülünk, nagyon nagy segítség. A KPM-nél 5 ember fog tudni elhelyezkedni, 

úgy volt, hogy 1.-től, de akkor már nem, talán 15.-től. Ha 20 ember fog külsős munkahelyen 

dolgozni, az igazán nagy szám. 

(Megérkezett Dánielné Tóth Beáta képviselő asszony.) 

Szabó Zoltán polgármester: Az óvoda kialakításával kapcsolatban ígérték, hogy a héten 

jönnek felmérni a területet, de még nem jöttek. Úgy néz ki, hogy fog menni az a pályázat, A 

Banka úrral rengeteget mentünk ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy minden feltételnek, 

követelménynek meg fogunk felelni ezzel kapcsolatban. A múlt héten is voltam többször a 

munkaügyi központban, hogy két-három asszonynak munkalehetőséget teremtsünk. Nem 

nagyon biztatnak ezzel kapcsolatos lehetőségekkel. Előreláthatólag csak július 1.-vel lesz 

lehetős, pedig jó volna. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A Startmunka-programba nem lehet asszonyokat felvenni? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem. Ezekhez a programokhoz már megvan a létszám, most 

biztos, hogy nem lehet felvenni senkit sem. Ezzel a 19 millió forinttal nekünk nagyon 

komolyan el kell számolnunk. Én eleve úgy terveztem, hogy ezt a munkát férfiak fogják 

végezni, mivel olyan jellegűek a munkák. Sajnos erre senki sem számított, még a munkaügyi 

központ sem, mindenkit meglepetésként ért, hogy 127 ember közfoglalkoztatására kapott 

lehetőséget az Edelényi Munkaügyi Központ, és a 127 főt 47 településre kellett elosztani. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: És más támogatási lehetőség nincs? Valamilyen TÁMOP-os 

lehetőség? Körül kellene járni a dolgot, megismerni a feltételeket. A szervezetünk is 

próbálkozott volna, csak mi az önrésszel nem rendelkezünk. 



Szabó Zoltán polgármester: Mint mondtam, én voltam lenn a munkaügyi központban, de 

jelenleg semmilyen lehetőséggel nem biztattak, amivel nőket lehetne alkalmazni. Hidd el, 

hogy nagyon jó kapcsolatban vagyok velük, ha lesz olyan lehetőség, ami anyagilag nekünk is 

megéri, igénybe fogjuk venni. Megpróbálok még konkrétan erre a TÁMOP-os programra 

rákérdezni. 

 

2. Napirendi pont 

 

Javaslat a 2011. évi költségvetés módosítására.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Azért van szükség a 2011. évi költségvetés módosítására, mert 

több forrásból kaptunk támogatást. Azt hiszem, hogy ez jó, hogy azért kell módosítani mert 

több pénzt kaptunk. 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: Az év második felében kaptuk ezeket a pénzeket, amik a 

költségvetésbe nem, illetve mennyiségileg nem voltak betervezve. Mindenki előtt ismeretesek 

ezek az összegek. ÖNHIKI-s pályázaton nyert pénz: 3 millió 100 ezer forint.  Decemberben 

kaptunk még 1 millió 475 ezer forint központi támogatást. 

 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta: 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2012. (III.01.) SZÁMÚ RENDELETE  

az 1/2011. (II.24.) sz. Balajt Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 

 szóló rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Javaslat a 2012. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Megkaptátok az anyagot, és gondolom át is néztétek. 

Gondolom a 2011. évi gazdálkodásunkból is kiderült, hogy a pénzeket úgy próbáljuk 

beosztani, hogy az jó legyen az önkormányzatnak. Ez talán látszik is, hogy nincs pénzügyi 

gondunk. Nem azt mondom, hogy gazdagok vagyunk, attól még távol állunk, de nincs napi 

pénzügyi gondunk. Hitelkeretünket nem kell, és nem is kellet használni, és emellett 

megvalósultak olyan beruházások, amiknek voltak önrész, illetve kamat terhei is. Illetve 

engedélyeztetések is voltak, amik szintén nem kis pénzbe kerültek. Azt hiszem nem 

gazdálkodott rosszul a 2011. évben az önkormányzat, és ezt próbáljuk szemelőtt tartani a 

2012. évi költségvetés tervezésekor is. Kisebb beruházásokat is tervezünk, pl. gondolok itt a 

temető felé vezető útra. Konkrétan erre jelen pillanatban semmilyen pályázati lehetőség nincs. 

És el tudom mondani, hogy a 2012. évben sem lesz semmilyen pályázati lehetőség, ami útra, 

út aszfaltozására, csapadékvíz-elvezetésre irányulna. Most egyedül az ÉMOP 3.1.3. van, 

amire a balajti önkormányzat nem pályázhatott, mert van egy kitétel, hogy egy bizonyos 

pályázatban már korábban résztvevők nem pályázhatnak ebben. Mi pedig azon a bizonyos 

pályázaton már nyertünk. Olyan pályázatok előreláthatólag 2013-ban lesznek, amiből egy kis 

pénzt remélhet az önkormányzat. Az uniós pályázatokat hét évre tervezik, aminek a vége most 



2013-ban lesz. Ezek a pénzek már elfogytak, a következő ciklust pedig még nem tervezték. A 

kistérségnél is voltak pénzügyi lehetőségek, ezek a pénzek is már 2 évvel ezelőtt elfogytak. A 

temető felé vezető út költségvetését mindenki látta? Azt 3 millió forintból meg fogjuk tudni 

oldani. Ha a Megyei Közgyűléstől valamilyen formában nem kapunk rá pénzt, akkor is meg 

fogjuk tudni oldani saját pénzből. 

Csathó László képviselő: Jobb volna, ha kapnánk. 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenképpen meg fogjuk oldani, mert a falu szégyene, hogy a 

temetőre nem lehet kimenni, olyan útviszonyok vannak. 

Csathó László képviselő: A Szabadság úttal kapcsolatban még mindig nem tudsz semmit? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem, de még nincs lezárva az ügy, és a 2012. évi 

költségvetésbe is be van tervezve. Semmi újat nem tudok, csak annyit, hogy ezzel 

kapcsolatban szerződéskötések még nem történtek meg. Hallottam olyat, hogy lesz, aki vissza 

fog lépni, de konkrétumot csak akkor tudok mondani, ha szólnak. Már többször elmondtam, 

hogy sajnos ez a 4 év olyan lesz, hogy kevés lehetőség, kevés pénz. 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: Remélem mindenki elolvasta a 2012. évi költségvetés 

tervezetét, és észrevett egy érdekességet, hogy a szociális juttatásnál hogy megemelték a 

járulékot 24 %-ról 27%-ra az ápolási díjnál, ami 800 ezer forint plusz kiadást jelent az 

önkormányzatnak. Át kellene gondolni, illetve talán felülvizsgálni ezeket az ellátásokat, talán 

lehetne csökkenteni ezt a kiadást. Azt mondták, hogy forráshiányt nem nagyon lehet tervezni. 

Elég keveset terveztünk, mert visszafogtuk a kiadásainkat. Ha úgy nézzük az idei támogatás 

több mint a tavalyi, de a kiadások is magasabbak. A személyi juttatás azért emelkedett meg 

annyira, mert benne van a Startmunka-program munkabére, és az nem kevés összeg. 

Szabó Zoltán polgármester: Az ápolási díjhoz visszatérve én is átnéztem, hogy kik 

részesülnek ápolási díjban. Volt két ápolási díj, ami méltányossági alapon volt megállapítva, 

azt mind a kettőt megszüntettük. Azt teljes egészében az önkormányzat finanszírozta. Az 

egyik személy együttműködött a munkaügyi központtal, és aktív korúak ellátására lett 

jogosult. A másik személy ellátását megszüntettük, és ismereteink szerint jelenleg semmilyen 

ellátással nem rendelkezik. Méltányossági ápolási díjat biztos, hogy nem fogunk 

megállapítani, és több önkormányzat ki is vette ennek lehetőségét a rendeletéből. Ez túl nagy 

pénz ahhoz, hogy az önkormányzat tudja finanszírozni. Az alanyi jogú ápolási díjhoz is már 

25 %-ot kell hozzátenni. Az alanyi jogú ápolási díjasok közül is ki lehetne szűrni 1-2 embert, 

akinek igazából nincs szüksége ápolásra. 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: A bevételekkel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, 

hogy az adófizetési kedv még mindig nem javult. Egyszerűen nem fizetik, visszadobják, 

kiabálnak velünk. Tényleg van, aki szegény, és bejön, és kéri, hogy havonta fizethesse az 

adót. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta: 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2012. (III.01.) SZÁMÚ RENDELETE  

Balajt Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés 

 végrehajtásának szabályairól 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 



4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok 

 

Szabó Zoltán polgármester: A nevelési-oktatási intézmények és a Szociális Szolgáltató 

Központ 2012. évi költségvetési tervezetét elolvasta mindenki? 

Csathó László képviselő: Ezen nincs mit gondolkodni. 

Dr. Takács András körjegyző: A nevelési-oktatási intézmények esetében nem jár plusz 

kiadással a településnek, a forrást az állami normatívákkal, illetve kistérségi támogatással 

fedezik. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 16/2012.  (II.29.) sz. határozat 

 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közösen üzemeltetett nevelési-oktatási intézmények (Edelény) 2012. évi 

 költségvetési tervezetét jóváhagyja. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Szociális szolgáltató Központ 2012. évi költségvetési 

tervezete. 

Dr. Takács András körjegyző: Ennek viszont már van pénzügyi vonzata, de ez már bele van 

építve a költségvetésbe. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 17/2012.  (II.29.) sz. határozat 

 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szociális Szolgáltató Központ (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatatás)  

2012. évi költségvetési tervezetét jóváhagyja. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Érkezett hozzánk a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megkeresése. Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Projekt címen pályázatot 

nyújtottak be, és az előkészítő szakaszára támogatásban részesült. A pályázat kétfordulós, a 2 

fordulóra is megtörtént a benyújtás. A Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta a mellékelt 

határozatokat, és kérik, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete is tárgyalja meg, illetve az 

elfogadás után a képviselő-testület döntését küldjük meg.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 

 

 



 18/2012.  (II.29.) sz. határozat 

 

Tárgy: A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 

konstrukcióra benyújtott pályázathoz 

 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 

 

a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-

7.1.1.1/2/F/09-11 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázati 

anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban RMT) 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott 

üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismerte, elfogadta, és annak 

betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalta a projekt befejezését 

követő minimum 5 évig. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 19/2012.  (II.29.) sz. határozat 

 

Tárgy: A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 

konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges nyilatkozat megtétele 

 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 

 

a Társulás taggyűlése megtárgyalta és elfogadta, hogy a Társulás tagjai nyilatkozatot 

tesznek arra vonatkozóan, hogy a Környezet és Energia Operatív Programban kiírásra 

került 1.1.1/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” című pályázati felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott „Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése” nevű II. fordulós 

pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan 

(hulladékgazdálkodás fejlesztése) az érintett Önkormányzat nem vesz részt más 

pályázatban, támogatási konstrukcióban. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A következő az ÉRV-nek a megkeresése. Mint ahogy eddig a 

BORSOD-BAU esetében volt, most is az állami támogatás igénybevételével kapcsolatban kell 

nyilatkoznunk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 

 

 



 20/2012.  (II.29.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

           a lakossági közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatással összefüggésben a 2012.  évi 

 m
3
-kénti díj árkiegészítése érdekében támogatási igénnyel él a Magyar 

 Államkincstár Területi Igazgatóságán keresztül a Vidékfejlesztési Minisztérium 

 Tárcaközi Bizottsága felé. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Van itt egy dolog, amiről beszélnünk kellene, döntenünk még 

nem, de gondolkodni, illetve beszélni róla. A szociális törvény kiegészült a következő ponttal: 

az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a 

települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi 

körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb 

feltételeknek megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult. Jelen állás szerint egy személy 

van a településen, aki miatt erről beszélnünk kellene. Ő még nincs abban a korban, hogy a 

kora miatt rendszeres szociális segélyt kaphatna, illetve egészségkárosodása is csak a 40 %-ot 

éri el. Ha nem születik döntés erről a lehetőségről, akkor ez a személy ellátás nélkül fog 

maradni, ugyanis tavaly közfoglalkoztatásba nem tudtuk bevonni egészségügyi állapotára 

tekintettel, és az orvos alkalmatlannak találta, illetve láthatóan munkára alkalmatlan. 

Bezi István képviselő: Akkor miért csak 40 %-ot kapott? 

Szabó Zoltán polgármester: Ez már az ő problémája. Már amikor az orvos alkalmatlannak 

nyilvánította, akkor mondta neki Marianna és én is, hogy próbálja intézni a leszázalékolását, 

ez már majdnem egy évvel ezelőtt volt, de nem lépett ebben az ügyben semmit. Most is, aki 

gondolkodik a megoldás lehetőségén, az nem ő. 

Berzi István képviselő: Ő nem tehet róla, hogy az orvos alkalmatlannak nyilvánította. 

Valamilyen ellátást kell kapnia. 

Csathó László képviselő: Nem maradna ellátatlanul, ha lépne saját érdekében ebben az 

ügyben. Összeszedné a betegségéről a leleteit, kitöltené a kötelező nyomtatványt, illetve 

benyújtaná a nyugdíjfolyósítóhoz a kérelmét. 

Szabó Zoltán polgármester: Azért mondom, hogy nem vagyunk elkésve, a következő 

testületi ülésen ráérünk még benne dönteni, jelenleg még kapja a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatást. 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Azon kellene még gondolkodni, hogy ha él a testület 

ezzel a lehetőséggel, akkor milyen feltételekhez köti, ugyanis az, hogy egészségi állapotára 

tekintettel, az nagyon tág fogalom. Talán valamilyen %-ú munkaképesség-csökkenést kellene 

meghatározni.  

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Úgy kellene meghatározni a feltételt, hogy bizonyos 

százalék és, ha nincs meg a meghatározott munkaviszonya, hogy a nyugdíjfolyósítótól ellátást 

kapjon. 

Szabó Zoltán polgármester: Az önkormányzat csak olyan ellátást tud adni, ami az 

önkormányzatnak nem kerül pénzébe.  

Berzi István képviselő: Visszatérve a Startmunka-programhoz, nem lehetne megoldani 

valamilyen módon egyes kapubejáróknál a vízelvezetést? 

Szabó Zoltán polgármester: Elhozom neked a komplett pályázati anyagot, amiben méterre, 

mennyiségre ki van számítva, hogy hová, mit használunk fel, illetve hogy ez a vízelvezetési 

projekt mire terjed ki. A belterületen levő árkok ásása, illetve az ismert helyen az árok zárttá 

tétele. Erre, amit te említel, nincs lehetőség. Különben is, ha egyet megcsinálsz, akkor a többi 

is joggal kéri, hogy nála miért nem. 

Berzi István képviselő: Legalább ott, ahol semmilyen sincs, ahol nem lehet bemenni. Vagy 

valamilyen más módon megoldani. 



Szabó Zoltán polgármester: Mire gondolsz? 

Berzi István képviselő: Itt van pl. a bejelentkezett cégek súlyadója. 

Szabó Zoltán polgármester: Valóban itt van, de a támogatások egyre kevesebbek, és az kell 

a hiányok foltozgatására. A Startmunka-program pályázatából is vontak el pénzt, azt sem 

tudom, hogy fogunk kijönni belőle, és a tervezett dolgokat hogyan csináljuk meg.  

Csathó László képviselő: Esetleg évközben majd meglátjuk hogy alakulnak a dolgok, hogy 

fog állni az önkormányzat pénztárcája. 

Szabó Zoltán polgármester: Az biztos, hogy én testületi ülésen fel sem fogom hozni a 

Kossuth út kapubejáróinak ügyét, mert akkor a többi is azt fogja mondani, hogy nálam is 

rossz, ezt is csináljátok meg. És ez iszonyatos pénzbe kerül. Valószínűleg azon a helyen, ahol 

a Startmunka-program munkálatai érintik a kapubejárót fel kell szedni a régit, és újat kell 

csinálni. 

Berzi István képviselő: Ez valószínűleg így lesz, és akkor megkérdezhetik, hogy a többire 

miért nem lehetett beadni a pályázatot. 

Szabó Zoltán polgármester: Miért nem? Most mondom. Be lett adva egy pályázat, amire 

nyertünk egy összeget, abból mindet nem lehet megcsinálni. 

Berzi István képviselő: Nem azt mondom, hogy mindet. 

Szabó Zoltán polgármester: Ismétlen, ha egynek megcsinálod, akkor a többi joggal kérdezi, 

hogy nála miért nem. Elmondtam, hogy a Startmunka-programban történt pénzelvonás, az 

ÁFA is emelkedett, illetve az eszközök, anyagok ára is emelkedett. Ezt úgy próbálom 

kompenzálni, hogy pl. az erdészetet megkerestük, hogy valamivel, illetve valamennyivel 

segítsék a beruházást, amit a program költségvetésébe ugyan beterveztünk, de ha sikerül 

máshogyan finanszírozni, akkor másra marad pénz. Még egy dolog. 2010 novemberében 

vásároltunk utoljára a hivatal részére ún. fénymásoló papírt. Van még ugyan néhány dobozzal, 

de előbb utóbb úgy is kell vásárolni, most pedig a Konica Minoltánál akcióban lehet venni 

kedvező áron. Kérném a testület hozzájárulását, hogy vásárolhassunk. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 21/2012.  (II.29.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 hozzájárul a Hivatal felhasználására 150.000,- forint, azaz Százötvenezer 

 forint értékben ún. fénymásoló papír vásárlásához. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Balajton működő polgárőr egyesületet még mindig nem 

sikerült bejegyeztetni. Kaptak egy hiánypótlási felhívást, amiben kérik a képviselő-testület 

hozzájárulását, döntését arról, hogy a „Polgárőr Egyesület Balajt” nevet viselhetik. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

  

 

 

 



 30/2012.  (II.29.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

           hozzájárul a  helyben működő polgárőr egyesület alábbi névviseléséhez:  

 Polgárőr Egyesület Balajt 

 

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 

 

 

 


