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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi augusztus hó 28. napján, 

szerdán 10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott soron következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester    

   Berzi István     képviselő    

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő    

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Kisida Gáborné   gazdálkodási ügyintéző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

3) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos rendelet megtárgyalása, elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

5) Szociális segély kérelmek elbírálása. 
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Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

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

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

3) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos rendelet megtárgyalása, elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

5) Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

1) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

3) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos rendelet megtárgyalása, elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

5) Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Elég régen volt testületi ülésünk, bár rendkívüli ülés elég sűrűn 

volt, mert mindig akadt valami dönteni való. Sok minden történt… Amiről már rendkívüli 

testületi ülésen is volt szó, a Biztos Kezdet Gyerekház, ami szeptember 1-jével fog indulni. A 

helyiséghasználattal kapcsolatos szerződés a Kistérségi Társulással még mindig nincs aláírva. 



Érkezett tőlük tervezet, de találtunk benne hibát és visszaküldtük átdolgozásra. Még a 

végleges változatot nem küldték meg, de én beszéltem velük, és egyetértenek a 

változtatásokkal. Azon a rendkívüli testületi ülésen, ahol megjelent a Kistérségi Tárulás két 

képviselője megállapodtunk, hogy az önkormányzat elvégzi a szükséges átalakításokat. Már 

részben készen van. A mozgáskorlátozottak számára WC kialakítása ajtó elhelyezésével 

megkezdődött, illetve két helyiség egybenyitása. Két ember végzi az épület belső festését, 

akik azt mondták, hogy ha hétvégén is kell dolgozniuk, de hétfőre készen lesznek a festéssel. 

Az első héten úgy sem fogják használni az épületet, mert az itt dolgozó 3 embernek fognak 

tartani felkészítőket, mert ők sem csináltak még ilyet. Elég bonyolult feladat lesz számukra, 

de remélem, hogy meg fognak birkózni vele. 

Berzi István képviselő: Pontosan ki az a 3 személy? 

Szabó Zoltán polgármester: 4 jelentkező közül választotta ki a 3 főt a Kistérség. Kiss 

Hajnalka lesz a Ház vezetője, Csathó Nikolett és Baráth Imréné munkatárs. 

Berzi István képviselő: Milyen módon történt a kiválasztás, hogy lehetett jelentkezni, kik 

tudtak róla? 

Szabó Zoltán polgármester: Tudtommal nem volt meghirdetve, de manapság szerintem 

mindenki keresi a lehetőséget, aki tudott róla az tudott, aki nem az nem… 

Berzi István képviselő: Én értem, hogy már kiválasztották a személyeket, de már a 

kiválasztás előtt beszéltek róla, hogy ki fog dolgozni itt. 

Szabó Zoltán polgármester: Én elhiszem, hogy beszélgettek róla… Végzettség alapján 

választották ki az embereket, már a pályázatban le volt írva, hogy milyen végzettségű 

munkatársat fognak alkalmazni. 
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órakor megérkezett Kiss
 
Ferencné képviselő) 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ahogyan már mondtam, folyik az épület belső festése. A jövő 

héten megpróbáljuk kialakítani a WC-t. Amiről talán Pisti nem tud, mert nem volt testületi 

ülésen, hogy a pályázat írás előtt, az előzetes felméréssel történtek hibák. Csak nem rég derült 

ki, hogy nem teljesen felel meg az épület a pályázati kiírásnak. Az átalakítások anyagi 

vonzatát az önkormányzat vállalta. Reméljük, hogy nem fog sokba kerülni.  

A Munkaügyi Központ keresett meg minket olyan témában, hogy előreláthatólag november-

december hónapban képzések fognak elindulni azért, hogy a Starmunka-programban minél 

képzettebb emberek vegyenek részt. Kaptunk egy listát, hogy esetlegesen milyen képzések 

indulnak, és nekünk kellett bejelölni, hogy milyen képzésre és mennyi embert szeretnék 

elküldeni. Próbáltunk olyan képzéseket választani, ami majd az itteni munkákban 

hasznosíthatók. Pl. mezőgazdasági munkás, motorfűrész-kezelő, település-karbantartó, 

betanított konyhai kisegítő. Ezek a képzések 2-3 hónaposak lesznek. Nagy részük 

végzettséget nem fog adni csak tanúsítványt. Lesz 1-2, ami komolyabb, OKJ képzés. 

Részleteket még nem tudunk, hogy mikor, hogy indul, melyik képzés indul. Most is jár 5 

ember kisgépkezelői képzésre. Több ember is mehetett volna, mert jeleztük a személyüket a 

Munkaügyi Központnak, csak nem mentek el ilyen-olyan hivatkozással, illetve van, akinek a 

tesztírás nem sikerült. Talán jövő héten lesz a vizsgájuk. 

A Startmunka-program munkái folynak. Tudjátok, hogy pályáztunk egy használt pótkocsi 

vásárlására is a Startmunka-programban. Amit ez idáig nem sikerült megvennünk, de tegnap 

rábukkantam egy eladó pótkocsira, ami megfelelő lenne. Ma megyünk megnézni. 

Csathó László képviselő: Az óvoda ügye milyen állapotban van? 

Szabó Zoltán polgármester: Hétfőn indították el a közbeszerzési eljárást. 

 

2. Napirendi pont 

 

Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól. 

 



Szabó Zoltán polgármester: Megmondom őszintén, hogy csak belenéztem a beszámolóba. 

Már év elején is lehetett látni, hogy pengeélen táncolnak az önkormányzatok, pénz nincs, alul 

vagyunk finanszírozva, de megpróbálunk úgy gazdálkodni, hogy sehová se tatozzunk. 

Kifizetetlen számlánk nincs, nem szórjuk a pénzt, kétszer meggondoljunk, hogy mit vegyünk. 

Kevés önkormányzat van a környéken, ahol a szemétszállítást az önkormányzat 

finanszírozza, ami nem kevés pénz. Éves szinte 3 millió forint körül van. A Startmunka-

programban kapott pénz csak arra használható fel és arra is használjuk. Amennyiben a 

képviselőknek nincs kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban, akkor kérem annak elfogadását! 

 

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévéről szóló tájékoztatót a Képviselő-

testület tagjai egyöntetűen, 4 igen szavazattal elfogadták. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos rendelet megtárgyalása, elfogadása. 

 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A Kormányhivatal megkeresése nyomán került fel a 

napirendi pontok közé az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használatáról szóló rendelet megalkotása. Július 31. napjáig kellett volna megalkotni ezt a 

rendeletet az önkormányzatoknak, 2013. szeptember 16. napjáig kaptak haladékot a 

képviselő-testületek a rendelet megalkotására. Nem tudom, valakinek kérdése az 

előterjesztéssel… Esetleg ami kérdés vagy vita tárgya lehet, az az összegek, a közterület 

használat díja vagy esetleg a forgatás ideje… A rendeletet meg kell alkotni a képviselő-

testületnek, de a filmforgatást kérelmezővel a megállapodást a Kormányhivatal köti meg úgy, 

hogy figyelembe veszi a helyi rendeletet. Aztán kiküldi a megállapodás tervezetet az 

önkormányzatnak, és a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A díj megállapításánál 

figyelembe vettem a település nagyságát, fekvését, a helyi körülményeket. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy megismerve a rendelet 

tervezetet, döntsön annak elfogadásáról! 

 

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

nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete  

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

 használatáról  

 

(A rendelet előterjesztése és a rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 
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 órakor megérkezett Dánielné Tóth Beáta képviselő.) 

 



Szabó Zoltán polgármester: A falugondnok asszony felvetésére beszélnénk meg az óvodás 

korú gyermekek óvodába szállítását szeptember 1.-től. Az önkormányzat mindeddig meg 

tudta oldani, hogy minden gyereket, aki óvodába akart járni, le tudott szállítani az edelényi 

óvodákba. A 2013/2014. tanévre vonatkozóan a falugondnok beszerezte az óvodáktól a 

beiratkozott gyermekek névsorát. Osztottunk szoroztunk és megállapítottuk, hogy szeptember 

1.-től 33 gyermeket kellene naponta óvodába, illetve vissza szállítania. Figyelembe véve a 

falugondnoki autó férőhelyeit, hogy egyszerre 7 gyermeket tud szállítani, az összes gyermek 

elszállítása kivitelezhetetlen. Idő hiányában is, és anyagilag sem tudná ezt finanszírozni az 

önkormányzat. Keresve a megoldást a probléma megoldására arra jutottunk, hogy azoknak a 

gyermekeknek az elszállítását tudja vállalni, létszámuknál fogva az önkormányzat, akik 

jövőre iskolába fognak járni. Ezek a 2007., illetve 2008. évben születettek. 

Csathó László képviselő: A szülők is megérthetik, hogy az önkormányzat minden 

jószándéka ellenére sem lehet a gyerekeket 10 órakor óvodába vinni. 

Szabó Zoltán polgármester: Annál inkább sem, mert az Alapítványi Oktatási Központ 

jelezte, hogy 9 óráig tudnak fogadni gyerekeket. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a felvetett megoldás elfogadásával döntsön az óvodás 

korú gyermekek falugondnoki autóval történő óvodába szállításáról! 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 86/2013.  (VIII.28.) határozata 

 

 

Tárgy: Óvodás korú gyermekek óvodába történő szállításának megbeszélése 

 

Balajt Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a 2013/2014. nevelési 

évben kizárólag a 2007., illetve a 2008. évben születetett óvodáskorú 

gyermekek szállítását tudja vállalni az önkormányzat. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyben érintett 

szülőket a döntésről írásban tájékoztassa.  

 

 

Határidő:  15 nap 

Felelős:  polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

(Zárt ülés /szociális segély kérelmek elbírálása/ után, ismételten nyílt ülésen.) 

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szeretnék lemondani képviselői mandátumomról. 

Szeretném megköszönni, hogy eddig is együtt dolgozhattunk és szeretném, ha elfogadnátok a 

döntésemet. 

Berzi István képviselő: Mi nem választhatunk, de ha választhatnánk, azt mondanánk, hogy 

ne. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Már elköltöztem, a lakcímbejelentésem is folyamatban van. 

Szívesen maradnék köztetek, de a jogszabály nem ad erre lehetőséget. 

Szabó Zoltán polgármester: Én a múlt héten már tudomást szereztem képviselő asszony 

döntéséről. Sajnálom, hogy le kell mondania, mert egy tevékeny képviselőtársunktól kell 



megválnunk, akire mindig lehetett számítani, de természetesen megértem, hogy a magánélete 

fontosabb. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A képviselő asszonynak tájékoztatásul elmondom, hogy 

mivel ma jelentette be lemondását, a képviselői mandátuma a mai nappal szűnik meg. 

Szabó Zoltán polgármester: Még egyszer nagyon sajnálom, hogy megválunk egymástól. A 

magam részéről tudomásul vettem a lemondását, és a további munkájához, magánéletéhez 

sok sikert kívánok! 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Köszönöm a jókívánságot, és ahogyan már mondtam is, az 

Egyesületben továbbra is dolgozom, és ha bármiben a településen segíteni tudok, csak 

keressetek! 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

   

 

 

   

 

 


