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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi május hó 02. napján, szerda 

10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Berzi István     képviselő 

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő    

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András körjegyző 

 Cserged Marianna igazgatási ügyintéző, 

       jegyzőkönyvvezető  

 

Távol van:   Csathó László    alpolgármester    

   

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

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

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1.   Település-felzárkóztatási támogatás.  

2. Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj elfogadása.  

3. Szociális nyári gyermekétkeztetés. 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Település-felzárkóztatási támogatás. 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


Szabó Zoltán polgármester: Először is döntenünk kellene abban az ügyben, hogy beadjuk a 

pályázatot település-felzárkóztatás témában. A pályázat tartalmazná a Fő út 300 méteres 

szakaszán a járda felújítását térköves megoldással. Illetve a pályázat másik részében a 

falugondnoki gépkocsi számára szeretnénk a garázst átalakítani, illetve használhatóvá tenni. 

Mi a leghátrányosabb települések közé tartozunk, így a támogatásra kapható összeg 2,6 millió 

forint lenne. Különböző célokra lehet támogatást kérni. Pl. közfoglalkoztatottak számára 

eszköz beszerzésére. Erre nekünk nincs szükségünk, mert a STARTmunka-program keretében 

sok eszközt, szerszámot vásároltunk. A 2. célterületre tudunk pályázni: beltéri-kültéri 

építőanyag szükségletek biztosítása. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 52/2012.  (V.02.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és döntött arról, hogy pályázatot nyújt be település-felzárkóztatási 

támogatásra. A támogatást a Fő út 300 méteres szakaszán járda felújítására, illetve a 

falugondnoki gépjármű garázsának felújítására kívánja felhasználni. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj elfogadása. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Az előző testületi ülésen is beszéltünk már az ÉHG. 

szemétszállítási díj emelésére vonatkozó előterjesztéséről. A kormány módosította a 

közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó törvényt, és április 15-től az árstopra 

vonatkozó rendelkezését feloldotta. Az ÉHG. tett egy javaslatot, hogy a 650 forintos emelés 

helyett, a korábbi 370,- Ft + ÁFA helyett a mérsékeltebb 425,- Ft + ÁFA legyen. Az elmúlt 

testületi ülésen ebben a kérdésben nem született döntés. Ez a téma a másik két településen is 

felvetődött, és a kolléganőkkel tanulmányozni kezdtük. Arra a megállapításra jutottunk, hogy 

ez alól nem nagyon lehet kibújni, ugyanis megjelent egy végrehajtási rendelet is, ami arról 

szól, hogy ha az önkormányzat a rendeletben számított díjnál alacsonyabban állapítja meg, 

akkor a szolgáltató részére díjkompenzációt köteles fizetni, ami tulajdonképpen a 

különbözetet jelenti. Balajton az a helyzet, hogy a lakosok szemétszállítási díjat nem fizetnek, 

hanem az önkormányzat fizeti, tehát kompenzációra a szószoros értelemben nincs lehetőség. 

Az önkormányzat az ÉHG. által ajánlott 425,- Ft + ÁFA díj alól nem tud kitérni, csak 

elfogadni tudja a javaslatot. 

Berzi István képviselő: Akkor mi értelme van annak, hogy szavazzunk? 

Dr. Takács András körjegyző: Ha nem fogadja el a testület, akkor is ezt az összeget kell 

kifizetni. 

Berzi István képviselő: És ha most sem születne döntés? 

Dr. Takács András körjegyző: Akkor is 425,- Ft + ÁFÁ-val fog megérkezni a számla.  

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 53/2012.  (V.02.) sz. határozat 



 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. javasolt, 2012. 

évre előterjesztett 425,- Ft/ürítés + ÁFA közszolgáltatási díjat. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Beszéljünk akkor arról, amiért elsősorban ezt a rendkívüli 

testületi ülést összehívtam. A múlt héten a testületi ülésünk után lementem Edelénybe az 

önkormányzathoz, és Edelény város jegyzőjével, illetve Ambrusics Tibor és Turóczi Bertalan 

osztályvezetőkkel beszélgettünk ebben a témában. Még ők sem tudták, hogy fognak-e 

pályázni ebben a témában, de ha igen akkor is a 440,- forintból csak egy egytálétel állítható 

elő. Valószínűleg, ha együtt főzetjük meg, akkor is az önkormányzatoknak valamilyen 

összeget hozzá kell tenni: munkadíj, villanyszámla, gázszámla. Pontosan ezt az összeget senki 

sem tudja. Illetve még van egy probléma, hogy az iskola konyhája valószínűleg július 1-től 

vállalkozásba kerül, és nem tudni, hogy a vállalkozó mindehhez mit fog szólni. Tehát 

bizonytalan minden. Több település polgármesterével beszéltem, illetve informálódtam, de 

senki sem tud igazán jó megoldást. Edelény kikötötte, hogy az ételhordós megoldással nem 

bonyolít le nyári gyermekétkeztetést. Esetleg konténerben kiszállítani, és itt kiosztani. 

 

(Megérkezett Dánielné Tóth Beáta képviselő asszony.) 

 

Berzi István képviselő: Beszéltem én is cégekkel, akik elvállalnák úgy, ahogy Zoli is 

említette, hogy egyben kihoznák, és itt kellene szétosztani. Viszont ehhez engedélyek 

szükségesek, aminek az árát nem tudom. Továbbá még mindig lenne olyan kérdésem, hogy 

pl. a lángos melegételnek számít-e.  

Kiss Ferencné képviselő: Minden nap lángost adnál a gyerekeknek? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Más településen hogyan oldják meg? 

Szabó Zoltán polgármester: Sehogy. Ahol nincs konyha, ott általában nem is foglalkoznak 

ezzel a lehetőséggel. 

Dr. Takács András körjegyző: Cinizmus az önkormányzatokkal szemben, amikor leírják, 

hogy a hátrányos, leghátrányosabb településeknek adják. Nem ismerik a magyar valóságot 

azok, akik ezt a jogszabályt alkották. 

Szabó Zoltán polgármester: Pont az ellenkezője igaz, hogy azok a települések, amelyek el 

vannak zárva a külvilágtól, nincs iskola, óvoda, konyha, azok nem fognak ebből részesülni. 

Még a múlt évben a konzerves megoldás járható út volt. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Mi lenne, ha írnánk egy levelet a pályázat kiírójának az 

érintett települések aláírásával, hogy változtassák meg a kiírást olyan települések 

vonatkozásában, amilyenek mi is vagyunk, hogy ilyen formában nem tudjuk megvalósítani, 

de rászorultak vagyunk. 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Kit gondolsz megkeresni Bea? 

Szabó Zoltán polgármester: István telefonálgatott. Kivel beszéltél? 

Berzi István képviselő: Az Államkincstárral, de ott is úgy vannak vele, hogy amire nem 

tudja a választ, hívja Pestet, majd keressem újra. Én azt mondom, hogy a pályázatot nyújtsuk 

be, aztán majd meglátjuk. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Mi a beadási határidő? 

Dr. Takács András körjegyző: Május 10. 



Dánielné Tóth Beáta képviselő: Addig legalább e-mailben keressük meg a kiírót, és 

kérdezzünk rá, hogy van-e lehetőség a kiírás megváltoztatására. 

Dr. Takács András körjegyző: Mindjárt itt a határidő, és annak be nem tartása jogvesztéssel 

jár.  Én a magam részéről azt mondom, hogy olyan dologban, ami teljesíthetetlen, nem 

vagyok partner. 

Berzi István képviselő: Én pedig azt mondom, hogy be kell nyújtani a pályázatot, és közben 

majd alakulnak a dolgok, és ha már meg is kapjuk a pénzt, akkor már pontosan fogjuk tudni, 

hogy milyen összegben lehet gondolkodni, mert most még csak azt tudjuk, hogy mennyi 

lehetséges. 

Dr. Takács András körjegyző: Dolgozunk rajta, aztán vissza kell utalni a pénzt, az lesz a 

vége, mert a feltételeket nem tudjuk teljesíteni. 

Berzi István képviselő: De, ha van egy minimális esélye, hogy valamilyen módon fog menni 

a dolog, akkor megéri beadni. 

Dr. Takács András körjegyző: Nincs rá esély. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha napok óta nem találsz megoldást, akkor az elkövetkező 

napokban fogsz? 

Berzi István képviselő: Most is van rá megoldás, csak az önkormányzatnak az osztást kell 

megoldania. 

Szabó Zoltán polgármester: Adjuk be a pályázatot és, ha lesz belőle valami, akkor 

megbízzuk Berzi urat az egésznek a lebonyolításával, az ebéd kiosztásától, a szabadidős 

programok megszervezéséig. 

Berzi István képviselő: Hiába bízol meg te engem vagy bárkit, ha engedélyeket kell 

beszerezi, akkor azt csak te fogod tudni megtenni. 

Szabó Zoltán polgármester: Természetesen ebben részt veszek, de ne kelljen, mert az 

önkormányzatnak erre most nincs pénze. 

Dr. Takács András körjegyző: Én semmit sem fogok aláírni ezzel kapcsolatban, ha engem a 

polgármester írásban utasít, természetesen nem tagadhatom meg, de lesz megjegyzésem. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással a következő 

elutasító határozatot hozta:  

 

 54/2012.  (V.02.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 döntött arról, hogy a 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet nyújtotta támogatásra, 

 amely a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre biztosít lehetőséget, nem  nyújt 

 be pályázatot. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Nem azért nem szavaztuk meg, mert nem akarjuk, hanem mert 

nem látunk rá megoldást. Természetesen, ha a pályázat benyújtására nyitvaálló időben valami 

új fejlemény, új megoldás látszik, összeülünk és megszavazzuk a pályázást, de azt is csak 

úgy, ha a további szervezést vállalod. Vállalod? 

Berzi István képviselő: Egy ”ha”-ra  hogy vállaljak bármit? És megint azt mondom, hogy ha 

a szervezésnek anyagi vonzata van, azzal nem tudok mit kezdeni. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem lehet, mert a nyári gyermekétkeztetésre nincs pénzünk, 

csak azzal a pénzzel lehet gazdálkodni, amit a pályázatban kapunk. Annak itt semmi értelme, 

hogy egy helyiséget csak e miatt az étkeztetés miatt alakítsunk ki. Keressünk esetleg valami 

más megoldást, még van egy hetünk. Az biztos, hogy ezt ilyen formában nem tudjuk 

megvalósítani. Visszatérve, ha látunk valami más megoldást, bevállalod a szervezést? 



Berzi István képviselő: Ahogy mondtam, bevállalom, ha az anyagi vonzatát a dolognak az 

önkormányzat biztosítja. 

Szabó Zoltán polgármester: Már mondtam, hogy az önkormányzatnak erre nincs pénze, ha 

lenne, akkor sem erre költenénk. Szerintem ezt a témát egyelőre hagyjuk abba.  

Érkezett egy megkeresés Edelény város polgármesterétől, amiben arról tájékoztat, hogy 

Szuhogy kiválna az intézményfenntartói társulásból, és ehhez kellene a testület jóváhagyása.  

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 55/2012.  (V.02.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy 2011. szeptember 1. napjától – az általános iskolai feladatok 

ellátására – megkötött intézményfenntartói társulásból Szuhogy Község 

Önkormányzata 2012. augusztus 31. napjával kilépjen. 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 56/2012.  (V.02.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy 2011. szeptember 1. napjától – az óvodai feladatok ellátására – 

megkötött intézményfenntartói társulásból Szuhogy Község Önkormányzata 

2012. augusztus 31. napjával kilépjen. 

 

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

határozatot hozta:  

 

 57/2012.  (V.02.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és jóváhagyja az „Intézményfenntartói Társulási megállapodás” 

módosítását, mely módosítás az iskolai feladatellátásra terjed ki, és Szuhogy 

Község Önkormányzata 2012. augusztus 31. napjával a társulásból való kiválása 

miatt vált szükségessé. 

 

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

határozatot hozta:  

 

 58/2012.  (V.02.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és jóváhagyja az „Intézményfenntartói Társulási megállapodás” 

módosítását, mely módosítás az óvodai feladatellátásra terjed ki, és Szuhogy 

Község Önkormányzata 2012. augusztus 31. napjával a társulásból való kiválása 

miatt vált szükségessé. 



 

 

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 

 

 

 

 


