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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi szeptember hó 25. napján, 

szerdán 13 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      

   Kiss Ferencné    képviselő 

   Szabó László     képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

Megjelentek: település lakói jelenléti ív szerint 

 

           

 

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 5 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.) A Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

3.) „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás” 

 Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

4.) ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

5.) Indítványok, javaslatok. 

6.) Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 5 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.) A Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

3.) „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás” 

 Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

4.) ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

5.) Indítványok, javaslatok. 

6.) 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.) A Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

3.) „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás” 

 Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

4.) ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

5.) Indítványok, javaslatok. 

6.) 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: A legutóbbi ülés, amin találkoztunk, az egy rendkívüli testületi 

ülés volt, amikor is sok mindenről beszélgettünk. Napirenden van a Startmunka-program, 

annál is inkább, mert a vége felé közeledünk. Nem tudom, hogy ki látta belülről a kultúrházat 

felújítva? Kisebb hiányosság, javítani való van még, de gyakorlatilag készen van a kultúrház. 

A külső felújítása kezdődött meg, vakolás helyreállítása, illetve le lesz festve. A bejáratánál a 

térkövezés hétfőn elkészült. Még a teraszt kell felé megcsinálni, amit a két buszmegálló 



tetőszerkezetével együtt fogunk elkészíteni. A buszmegállók is készen vannak a tető 

kivételével. A játszótér melletti vízelvezető árok is befejezésre vár. A tisztítókat kell még 

berakni, illetve betongyűrűt kellene még lerakni, de az én gépem elromlott, és rakodógépet 

nem tudok szerezni.  

Tudjátok, hogy a Munkaügyi Központ megint indított kisgépkezelői tanfolyamot, amit öten 

végeztek el. Kaptuk az értesítést, hogy az öt embert fel lehet venni dolgozni. Véleményem 

szerint, most van itt annyi ember és munka sincs annyi, hogy szükség lenne még több embert 

felvenni dolgozni. Január, február, március hónapban nagyobb szükség lesz a munkájukra, 

gyakorlatilag tavaly is így csináltuk. 

Berzi István képviselő: Ki ez az öt személy? 

Szabó Zoltán polgármester: A Mezei ikrek, Kiss Gergő, Fodor Lajos és Beri Dávid. Több 

embernek lett szólva, de van, aki el sem ment, van, akinek a teszt nem sikerült. 

A legutóbbi testületi ülésen volt szó az ún. szociális tűzifa beszerzésről. Nem tudom, jegyző 

asszony van erről információ? 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Tudtommal a pályázat még nem lett kiírva, nincs 

információm róla. 

Berzi István képviselő: Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a tavalyi évben 

miért nem pályázott az önkormányzat? 

Szabó Zoltán polgármester: Hogy miért nem pályáztunk? Az egyik az, hogy úgymond 

lecsúsztunk a pályázatról. A másik pedig, mindenki tudja, hogy milyen nagy problémák 

voltak ebből Szendrőládon. Tavalyelőtt 1100 m
3
 fát kaptak, ezzel szemben tavaly 113 m

3
-t. 

Én tavaly ott voltam, amikor osztották. Te még olyan kiabálást nem hallottál… Tavalyelőtt 

kocsiszám hordták a fát, tavaly pedig 0,2 m
3
 kaptak. 

Berzi István képviselő: Én elhiszem, hogy tavaly problémák voltak Szendrőládon, de mi az, 

hogy lecsúsztunk a dologról. Mi ennek az oka? 

Szabó Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban ide nem érkezett semmilyen megkeresés. 

Berzi István képviselő: Ezzel szemben nekem az az információm, hogy Tállai András az 

illetékes önkormányzatokat október 19.-én e-mailben megkereste. Október 24.-én 12 óráig 

várták a visszajelzést. Ez nekem azért aggályos, mert 1625 település tudott pályázni, Balajt 

nem. 

Szabó Zoltán polgármester. Még mondok egy számot. A damaki önkormányzat kapott 6 m
3
 

fát… 

Berzi István képviselő: Utánanéztem, elmondom, hogy történt a fa kiutalása. 

Megkérdeztem, hogy Balajton átlagosan 90 lakásfenntartási támogatásban részesülő van. 

Abban a levélben, amit a balajti önkormányzat nem kapott meg, azt írták, hogy minden 

lakásfenntartási támogatás után lehet 2 m
3 

fát igényelni. Ez a jelenlegi adatokkal számolva 

180 m
3
 lenne. Akkor úgy döntöttek, hogy nem kapták meg ezt a mennyiséget az 

önkormányzatok, hanem a lakásfenntartási támogatottak és az összlakosság arányszáma 

szerint osztották el a fát. Balajt tekintetében ez az eredeti mennyiség kb. 45 %-a lett volna, 

mert ha a lakásfenntartási támogatottak száma osztva az összlakosság számával több, mint 20 

%, akkor 45 %-ot adtak. 15-20 %-os arányszámnál adtak 43 %-ot. 

Szabó Zoltán polgármester: Tudni kell, hogy 2011-ben az önkormányzatnak hatalmas 

adósságállománya volt. Akkor minden m
3
-hez hozzá kellett tenni az ÁFA összegét, illetve a 

szállítás díját. Miből tettük volna hozzá? 

Berzi István képviselő: 2540,- forintot kellett volna hozzátenni m
3
-enként. 

Szabó Zoltán polgármester: Ez az ÁFA összege, plusz a szállítás, ami kb. mégegyszer 

ennyi. 

Berzi István képviselő: De akkor ne hivatkozzunk ilyen-olyan indokra, hanem mondjuk azt, 

hogy ilyen plusz költségek miatt nem akartad. 

Szabó Zoltán polgármester: 2011-ben nem volt pénzünk rá, 2012-ben pedig nem tudtam 

róla. Még mindig jobban jártunk, hogy nem pályáztunk fára, mintha mindenki kapott volna 2-

3 darab fát. 



Berzi István képviselő: Meg kell húzni a határt, hogy ki kaphat… 

Szabó László képviselő: Ki húzza meg, mi alapján? 

Berzi István képviselő: Ha az előbbi adatokból indulunk ki, akkor, minden lakásfenntartási 

támogatásban részesülő kapott volna 1 m
3
 fát. Bármennyire kevés is, de ingyen van. 

Kiss Ferencné képviselő: Az önkormányzatnak „sok” pénzébe került volna.  

Berzi István képviselő: Csak kb 600 ezer forintjába került volna. 

Kiss Ferencné képviselő: És csak a cirkusz lett volna belőle. 

Csathó László képviselő: A tavalyi, tavalyelőtti dolgokkal felesleges foglalkozni, az idei 

pályázati kiírás feltételeit pedig még nem ismerjük. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Képviselő úr, mihelyt megjelenik a pályázat, elő fogjuk 

venni, megnézzük a feltételeket. Felesleges a múltról beszélni, még csak össze sem tudjuk 

hasonlítani, mert az ideit még nem ismerjük. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Én csak annyit tennék hozzá, hogy mennyi 

támogatást kapott az év elején az önkormányzat adósságkonszolidáció néven? 1 millió 900 

ezer forint támogatást kapott, mert ennyi hiánya volt az önkormányzatnak. Nem hiszem, hogy 

akár egy 600 ezer forintos költséget is be tudott volna vállalni az önkormányzat. 

Szabó Zoltán polgármester: Én még mindig azt mondom, hogy amennyiben megjelenik a 

pályázat, és látjuk, hogy milyen anyagi vonzata van, akkor meg kell vizsgálni, hogy az 

önkormányzat ezt az anyagi terhet be tudja-e vállalni. És még ha bele is fogunk vágni, akkor 

is a fa kiosztása körüli hercehurcát nem vállalom fel. Te elvállalod? 

Berzi István képviselő: Persze. 

Megkapta a szót Lázár Arzén a település egyik lakója: Mi lenne, ha az önkormányzat 

hozzájárulásából a lakosok átvállalnának egy összeget? 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Azért mert itt vannak néhányan, és vállalják ezt a 

hozzájárulást, azért a többi lakóra nem lehet ilyen kötelezettséget róni. 

Lázár Arzén: Aki nem járul hozzá, az nem kap fát.  

Szabó László képviselő: Ilyet nem lehet mondani, mert hogy lehet az, hogy valaki 

szociálisan rászorult, igényelve van rá fa, és az elosztáskor pedig mégsem kap. Esetleg olyat 

tudok elképzelni, hogy a lakásfenntartási támogatást, mintegy előtakarékosságot 

összegyűjteni, és ha van lehetőség favásárlásra, akkor erre felhasználni. 

Szabó Zoltán polgármester: Erre nincs lehetőség, hogy az önkormányzat a lakásfenntartási 

támogatást visszatartsa, illetve gyűjtse. 

Szabó László képviselő: Ezt én nem így gondoltam, hanem valamilyen szervezett formában. 

Csathó László képviselő: Ezzel már évekkel ezelőtt foglalkoztunk, de kivitelezhetetlennek 

találtuk, és ha valaki rászorul, úgy is mindent elkövet, hogy hozzájusson a pénzéhez, és nem 

fogja mindenáron favásárlásra meghagyni. 

Csikó Jánosné a település egyik lakója: Nagyon nehéz 22.800 forintból a téli tüzelőt 

megvásárolni, higgyétek el. Nem lehetne engedélyt kérni az erdőtulajdonosoktól, hogy 

minimális összegért a vékony száraz fát össze lehetne gyűjteni? 

Szabó voltán polgármester: Ez már évekkel ezelőtt is felvetődött, akkor megkérdeztük az 

ÉSZAKERDŐ képviselőjét, aki egyértelműen közölte, hogy az ő erdejükbe senki sem fog 

bemenni ilyen céllal. Az Erdőbirtokosság, illetve a Szabó László erdeje ki van takarítva, ott 

nincs száraz gally. A kitermelő brigád az utolsó száraz gallyat is felszedi, és az önkormányzat 

fűtésére használjuk fel, mióta én vagyok a polgármester, hogy ne kelljen tüzelőt vásárolnia az 

önkormányzatnak. Ezzel az évek során százezreket takarítottunk meg az önkormányzatnak. 

Higgyétek el, az önkormányzat segítene, ha tudna, de a múlt hónapban is az ún. normatív 

támogatás, még a szemétszállítási díj kifizetésére sem volt elég. 

Kiss Ferencné képviselő: Azt lehet hallani, hogy a kormánynak megint van valamilyen 

rezsicsökkentése, ami a fával tüzelőket is fogja érinteni. 

Szabó László képviselő: Én is hallottam, de az a helyzet, hogy ha a szabott áron a kereskedő 

nem fogja eladni a fát, mert a fa lábon akármeddig eláll, akkor mit fognak csinálni a 

rezsicsökkentésükkel. 



Szabó Zoltán polgármester: Szociális fa pályázattal kapcsolatban többet jelen pillanatban 

nem tudok mondani, amint tudunk valamit, rendkívüli testületi ülést fogok összehívni és 

megvizsgáljuk, hogy mik a feltételek, és azt tudjuk-e teljesíteni. Erről most felesleges vitázni, 

mert nem ismerjük a feltételeket. Ha módunk lesz rá, ki fogjuk használni a lehetőséget. 

(Az érdeklődő település lakók elhagyják az ülés helyszínét.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

A Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenki megkapta az írásos beszámolót. Nekem is sikerült 

beleolvasnom. A környék három legsikeresebben működő polgárőrsége között van a balajti. 

Nemcsak a településen, hanem a környék településein is, elsősorban Edelényben megtartott 

rendezvényeken is sikeren működtek közre. Feltételezem, ha nem jól végeznék a munkájukat, 

akkor nem hívnák őket. A rendőrségi vezetőktől is jót hallottam róluk. Csak elismerően tudok 

beszélni én is a működésükről. Át is adnám a szót Szabó Lászlónak a Polgárőr Egyesület 

elnökének. 

Szabó László önkormányzati képviselő, a Polgárőr Egyesület Balajt elnöke: 2013 

februárja óta látunk el újra közbiztonsági feladatokat, mivel a jogszabályváltozások miatt 

csak a Megyei Rendőr Főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás birtokában 

láthatunk el ilyen feladatokat, és a megállapodás aláírására 2013 februárjában került sor. 

Taglétszámunk 17 fő, melyből ketten tartósan távol vannak a településtől, így ők csak 

alkalmanként tudnak szolgálatot ellátni. Két fő még nem rendelkezik érvényes polgárőr 

igazolvánnyal, így ők sem láthatnak el szolgálatot. A szolgálatainkat az előírásoknak 

megfelelően előre tervezzük, és az Edelényi Rendőrkapitányságnak előre jelezzük. A 

szolgálatot a rendőrség illetékesei szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Ezzel kapcsolatban még 

nem érkezett hiányosságról, szabálytalanságról visszajelzés, illetve elismerésüket fejezték ki 

a rendőri vezetők. Kiemelt figyelmet fordítunk szolgálataink során az idősekre és az 

egyedülállókra. Két esetben történt, hogy jelzéssel éltünk a rendőrség felé idős emberek 

fenyegetése, zaklatása miatt. Szolgálatainkat elsősorban Balajt község területén belül látjuk 

el, de pl. májusban közbiztonsági vetélkedőn vettünk rész. Június és szeptember hónapban a 

bogácsi strandfürdő területén, augusztus hónapban az Edelényben megrendezett vadászati 

kiállításon nagy létszámmal, szeptember az óvodás és általános iskolás korú  gyerekek 

részére szervezett közlekedésbiztonsági vetélkedőn teljesítettünk szolgálatot. Szolgálataink 

során eddig két alkalommal volt szükség rendőri intézkedésre: illegális fakivágás, illetve 

szalmabála lopás ügyben. A rendszeres szolgálat megkezdése óta nem történt az addig oly 

gyakori üresen álló lakások feltörése, illetve lakott ingatlanra való betörés. 

Kérem a beszámolómnak az elfogadását! 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 107/2013.  (IX.25.) határozata 

 

Tárgy: a Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló  

   tájékoztató elfogadása 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 



Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót      

 megtárgyalta és az előterjesztés mellékleteként szereplő tartalommal 

j ó v á h a g y j a. 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás”  Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadása. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A meghívóval együtt megkaptátok az előterjesztést is. 

Valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Csak annyit tennék hozzá, hogy a jóváhagyott 

Társulási Megállapodást a Kormányhivatal, törvényességi felügyelet vizsgálta, és javasolt 

néhány módosítást. Ezeknek a módosításoknak a beépítése történt meg, amit minden a 

Társulásban részt vevő önkormányzatnak jóvá kell hagyni. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás 

módosításának tervezetét elfogadni szíveskedjék! 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 108/2013.  (IX.25.) határozata 

 

Tárgy:  „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető  

 Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási 

Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 
1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás” 74/2013.(VI.19.) 

határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítását – a 

határozat mellékleteként – jóváhagyja. 

 



2.       Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás módosítás és az egységes szerkezetű módosított 

Társulási megállapodás aláírására. 
 
3.       Képviselő-testület elrendeli a valamennyi társult 

önkormányzat által jóváhagyott Társulási Megállapodás 

módosítás, és módosított egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodás Magyar Államkincstár részére történő megküldését. 

 

Határidő:            2013. szeptember 30. 

 
Felelős:                polgármester, jegyző 

 

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

ÉRV. Északmagyarországi Regionális vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Megkereste az önkormányzatot az ÉRV ZRt., mint a település 

víziközműveit üzemeltető, hogy az önkormányzat részesedést szerezzen, a Társaság 

tulajdonosává váljon. A részvény névre-szóló, névértéke 10.000,- Ft, vételára 28.500,- forint. 

Ha nincs senkinek hozzászólása, akkor elmondanám a véleményemet. Jó lenne vásárolni, de 

az anyagi lehetőségeink ezt lehet, hogy most nem engedik meg. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Szendrőládra korábban érkezett a megkeresés, pont egy 

testületi ülés előtt, de akkor nem született benne döntés. Ott a Társaság két képviselője is 

megjelent, tettek fel kérdéseket nekik a képviselő-testület tagjai, de érdemi válaszokat nem 

kaptunk. 

Kiss Ferencné képviselő: Én csak azt kérdezném, hogy mi ebben jó az önkormányzatnak, mi 

a haszna. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ez a kérdés szószerint elhangzott ott is, de értelmezhető 

magyarázatot nem kaptunk. Azt reméltük, hogy a későbbi testületi üléseken már 

tájékozottabbak leszünk. Jogi szempontból annyit tehetek talán hozzá, hogy ha az 

önkormányzat bármilyen kis részben is tulajdonosa a Társaságnak, akkor a tulajdonosi jogai 

is lesznek. Arra sem kaptunk választ, hogy ez a tulajdonrész a Társaság tulajdonának hanyad 

része, százaléka.  

Csathó László képviselő: Napoljuk el a döntést! 

Szabó Zoltán polgármester: Elnapolhatjuk, de érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a 

tulajdonunkban lévő víziközmű hálózatot nem lenne-e érdemes eladni az ÉRV ZRt.-nak. Ne 

járjunk úgy, mint a gázvezeték vagyonnal, hogy csak a baj van vele, csak a kiadásunk van 

miatta. Tudomásom van róla, hogy több önkormányzat eladta. Ettől nem fog emelkedni a 

vízdíj. Annyi, hogy eladás után nem fogunk kapni ún. rendszerhasználati díjat, de 

gyakorlatilag így sem kapunk semmi, mert ennek fejében végzik el a karbantartási munkákat. 

Pl. a hangácsi, nyomári önkormányzat tavasszal értékesítette, de nem tudom, milyen áron. A 

gázvezeték tulajdont 2010-2011 folyamán el lehetett volna adni, akkor nem adtuk, most 

pedig ingyen sem kell. Tudom, hogy elkanyarodtunk a részvényvásárlástól, csak azért 

említettem, hogy gondolkodjunk el rajta, és menjünk után. Akkor kérdezem, hogy az ÉRV 

ZRt. részvényének megvásárlásáról szóló döntést a következő testületi ülésre napoljuk el? 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyöntetűen a döntés elnapolta. 



 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó László képviselő: Az önkormányzat honlapján szerettem volna elolvasni a képviselő-

testület üléseinek jegyzőkönyveit, de 2011. év egy részéig vannak csak fenn a jegyzőkönyvek 

és az önkormányzattal kapcsolatos egyéb információk sem találhatók meg a honlapon. 

Ládbesenyő honlapján 2013 júniusával bezárólag fenn vannak a jegyzőkönyvek. Nem ugyan 

az a rendszergazda? 

Berzi István képviselő: Nem azért kapja a fizetését, hogy ezt elvégezze?  

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Ez is a feladata, de ez csak a feladatának a töredéke. 

Frissítések, betöltések, rendszerkiépítés, ezt mind csinálja. Igaza van, hogy nincsenek fenn a 

jegyzőkönyvek a honlapon, intézkedni fogok. 

Szabó László képviselő: A Fő út 86., 88., 90. szám előtt mikor lesz megcsinálva a 

kapubejáró. 

Szabó Zoltán polgármester: A Fő út 88. előtt meg van csinálva a járda. 

Szabó László képviselő: Nem a járdát, hanem a hidat, a kapubeállót kérdezem. 

Szabó Zoltán polgármester: Ahhoz, hogy a patakmederben bármilyen építést csináljunk 

vízjogi létesítési engedély kell hozzá. 

Szabó László képviselő: A Fő út 23, 25 előtt sincs megcsinálva a kapubejáró, sárban járnak 

ki. Mikor lesz megcsinálva? 

Szabó Zoltán polgármester: A lehetőségeink behatároltak, annyi anyagi lehetőségünk van, 

amit a Startmunka-program pályázaton kaptunk. Jövőre majd megint pályázunk a 

Startmunka-programban, de tudomásul kell venni, hogy egy év alatt nem lehet az összes 

kapubeállót kialakítani, és jövőre sem lesz megcsinálva mindenhol. Két-három év alatt nem 

lehet mindent rendbetenni. 

Szabó László képviselő: A Szabadság út páratlan oldalán a járda. Mióta a község fennáll, 

azóta azon az oldalon nem volt járda. 

Szabó Zoltán polgármester: Nagyon remélem, hogy az út el fog készülni, és akkor nem lesz 

szükség járdára. 

Szabó László képviselő: Van, ahol már ki lett cserélve a járda, itt pedig még sohasem volt. 

Szabó Zoltán polgármester: Miért nem kérdezted ezt meg 15 évvel ezelőtt? 

Szabó László képviselő: Kérdeztem, mindig elhessegettek. 

Szabó Zoltán polgármester: A közeljövőben ott biztos, hogy nem lesz járda. Ha ott építeni 

szeretnénk, oda építési engedélytől kezdve minden kell. A járdafelújítás más eljárás. Olyan 

dologra a startmunkában biztos, hogy nem fogunk pályázni, ami engedélyeztetéssel jár, mert 

azt a program nem finanszírozza. 

Szabó László képviselő: A közvilágítás nem ég a Fő út 20., 22., 55. és a Szabadság út 8. 

szám előtt. 

Szabó Zoltán polgármester: A Fő út 20-22. számot már kb. egy hónapja jeleztem az 

ÉMÁSZ felé. Az ilyen bejelentéssel nem kell megvárni a testületi ülést, hanem mihelyt 

észleled, szólj! 

Szabó László képviselő: Csak azért szólok, mert az, hogy nem ég a közvilágítás 

közbiztonsági kockázatot is jelent. 

Szabó Zoltán polgármester: Én jelentettem be már háromszor, ettől többet nem tudok tenni. 

Szabó László képviselő: Jönnek a rossz idők, a polgárőröknek szeretnék egy helyiséget. Már 

egyszer megkaptuk az orvosi rendelő melletti helyiséget, nem tudom, miért nem volt jó. Nem 

kell nekünk fűtés sem, csak ha rossz az idő, esik, akkor ott tartózkodhassanak a polgárőrök. 



Szabó Zoltán polgármester: Használjátok, de szerintem ki kellene pakolni onnan a 

felesleges holmikat. Úgy is kicsi az a helyiség, ne foglalja a helyet. 

Szabó László képviselő: Szó volt már a polgárőrség korábbi 20.000,- forintos támogatásáról. 

Ismét szeretnék támogatást kérni a következőre. Csoportos biztosítást szeretnénk kötni, 

hogyha a polgárőrök intézkednek, és valami történne velük, akkor biztosítva legyenek. 

Szabó Zoltán polgármester: Még mielőtt végigmondanád, mondom, hogy nem fogunk 

tudni adni. Most jött a számla a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi működéséhez a 

hozzájárulás 525 ezer forint. Nem tudom hogy lesz kifizetve. Most megpróbálunk pályázni 

támogatásra, de nem tudom, hogy fogunk-e kapni. 

Szabó László képviselő: Ha nincs ez a biztosítás, akkor szervezett formában katasztrófa 

esetén nem tudunk fellépni, csak, mint magánemberek. 

Szabó Zoltán polgármester: Az anyagi lehetőségeink biztos, hogy nem engedik meg, hogy 

most támogassuk a polgárőrséget. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Vannak kötelező feladatok, amilyet pl a Szociális 

Szolgáltató Központ is ellát vagy a Kistérségi Társulás, vagy a belsőellenőrzés, 

szemétszállítási díj, a rezsiről, vagy a közös hivatal működtetésének hozzájárulásáról, a 

falugondnoki szolgálat működtetéséről még nem is beszéltünk. A támogatások mindezt nem 

fedezik, az adóbevételek pedig nem a tervezettek szerint alakulnak. 

Szabó Zoltán polgármester: Más lenne, ha lenne itt egy termelő üzem, de nincs. Gondolj 

arra, hogy január-február hónapban majdnem 100 fő lesz a foglalkoztatás helyettesítő 

támogatottak száma. Az ő segélyüknek a 20 %-át az önkormányzatnak kell hozzátenni, de 

miből. 

Kiss Ferencné képviselő: De miért nem támogatja az állam a polgárőrséget? 

Szabó László képviselő: Támogatja, de mint kiderült a támogatásokhoz sorolják az adók 1 

%-ából származó támogatást és az önkormányzatok támogatását. Így jön ki az a nagy 

támogatás. Pl. Sajóbábonyban két polgárőr egyesület van, amelyeket 1-1 millió forinttal 

támogat az önkormányzat. 

Csathó László képviselő: Sajóbábony város, és az iparűzési adóból is szép bevételük van. A 

lényeg, hogy most a balajti önkormányzat nem tudja támogatni a polgárőr egyesületet. 

Szabó Zoltán polgármester: A Startmunka-programból szeptember 30.-ával leszámol egy 

ember családi körülmények miatt. A helyébe fel kell vennünk egy embert. Jössz dolgozni 

Pisti? 

Berzi István képviselő: Jövök. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor ezt megbeszéltük. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Hétfőn érkezett a megkeresés, hogy 2014. évre is 

kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázata. 

Október 11. napjáig csatlakozhat az önkormányzat a csatlakozási nyilatkozat megküldésével 

a pályázathoz. A képviselő-testületnek el kellene döntenie, hogy kíván-e csatlakozni, illetve 

lesz-e előreláthatólag a település lakói közül jelentkező és, hogy van-e pénze az 

önkormányzatnak az esetleges támogatásra. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön az 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról! 

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

hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 109/2013.  (IX.25.) határozata 

 

 

 Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati    

   Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához történő  

   csatlakozás 



 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.  

 

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a csatlakozási 

nyilatkozat határidőben történő továbbításáról. 
 

Határidő:  2013. október 11. 

 
Felelős:  polgármester 

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A következő dolog, amiben a képviselő-testületnek döntenie 

kellene, a Bottyán Éva munkaszerződésének meghosszabbítása, illetve továbbfoglalkoztatása. 

Csathó László képviselő: Ez megint egy nehéz kérdés. 

Berzi István képviselő: A nyár elején arra hivatkozással is lett meghosszabbítva a 

szerződése, hogy a falugondnokot kell helyettesíteni a nyár folyamán. 

Csathó László képviselő: A falugondnok helyettesítését a továbbiakban máshogy is meg 

lehet oldani, illetve a foglalkoztatásának finanszírozását is valamilyen más módon, mert ez 

így túl sokba kerül az önkormányzatnak. 

Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom, hogy az idén, erre a pár hónapra még 

valahogy oldjuk meg a továbbfoglalkoztatásának a finanszírozását, aztán majd jövőre a 

Startmunka-programban adminisztrátorként lehetne alkalmazni. Sokat segít a lakók ügyes-

bajos dolgaiban is. 

Csathó László képviselő: Az előbb mondtad több témában is, hogy nincs pénz. Most megint 

400-500 ezer forintot kifizetni… A településen is már beszélik, hogy már túl régóta dolgozik. 

Nekem személy szerint nincs vele semmi bajom… 

Berzi István képviselő: Nincs ezzel semmi baj, csak akkor lesz, ha szociális tűzifa nem lesz, 

arra tekintettel, hogy az önkormányzatnak nincs pénze, az ő foglalkoztatására pedig van. 

Csathó László képviselő: Én javasolnék egy olyan lehetőséget, hogy amennyiben innen 

leszámol valószínűleg munkanélküli ellátásra lesz jogosult a munkaügyi központtól, és 

mellette egyszerűsített foglalkoztatással lenne foglalkoztatva az önkormányzatnál. Ami 

maximum 15 munkanapot jelent havonta. Lehet, hogy még a 15 munkanapra sem lenne 

szükség. Lehetőleg azokon a napokon dolgozna, amikor a pénzügyes kolléganő Ládbesenyőn 

van, kedden és csütörtökön. Hasonló módon már volt ő foglalkoztatva a tavalyi év folyamán. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testület, hogy Bottyán Éva 

továbbfoglalkoztatásáról döntsön a korábbi munkaszerződés feltételeinek változatlan 

hagyásával 2013. december 31. napjáig! 

 

 

A képviselő-testület igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a következő 

elutasító határozatot hozta:  

:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 110/2013.  (IX.25.) határozata 

 



Tárgy: Bottyán Éva munkaszerződésének meghosszabbítása Balajt Község 

 Önkormányzata munkáltatónál. 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Bottyán Éva (Sajószentpéter, 1983. 08. 03.) Balajt, Szabadság út 3. 

szám alatti lakost tovább nem foglalkoztatja, és munkaszerződését 

határozott időre 2013. 12. 31. napjáig a korábbi munkaszerződés 

egyéb feltételeinek változatlan hagyásával nem hosszabbítja meg. 

 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

 

Felelős:  polgármester 
 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testület, hogy Bottyán Éva 

továbbfoglalkoztatásáról döntsön a következő feltételekkel: 2013. október 01 napjától 2013. 

december 31. napjáig egyszerűsített foglalkoztatás keretében, havonta 10 munkanapra, napi 

4510,- forint/nap munkabér plusz 1000,- forint/nap járulék figyelembevételével. 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 111/2013.  (IX.25.) határozata 

 

 Tárgy: Bottyán Éva továbbfoglalkoztatási lehetőségének megbeszélése.  

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy Bottyán Éva (Sajószentpéter, 1983. 08. 03.) Balajt, 

Szabadság út 3. szám alatti lakost tovább foglalkoztatja 2013. 

október 01. napjától - 2013. december 31. napjáig egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében havonta 10 munkanapra, melynek 

fedezetére 165.300.-Ft, azaz egyszáz hatvanötezer háromszáz 

forintot biztosít a 2013. évi költségvetés terhére.  

 

 
Határidő:  2013. október 01. 

 

Felelős:  polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot tárgyalja 

meg, és döntsön a közmeghallgatás időpontjáról! 

 
 

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

határozatot hozta:  

 



Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 112/2013.  (IX.25.) határozata 

 

Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget téve a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 54. § - ában előírt jogszabályi kötelezettségének, úgy döntött, 

hogy közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumot tart.  

 

Az közmeghallgatás helye: Balajt Kultúrház   

A közmeghallgatási időpontja: 2013. december 11. napja 15 óra  

 

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság 

értesítéséről Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27) önkormányzati rendelet 42.§. (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  

 

 

Határidő:  2013. december 5. 

 
Felelős:  polgármester 

 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 

 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Tavaly is támogatta a Képviselő-testület az ún. 

ÖNHIKI támogatás iránti igény benyújtását. Idén ilyen névvel már nincs támogatás, más 

neve van, mégpedig: működőképességet szolgáló támogatás. A lényege a pályázatnak, hogy 

vannak bevételei és kiadásai az önkormányzatnak. Ezek kerülnek összevetésre. Vannak 

kiadások, melyeket nem fognak elismerni pl. a Közös Hivatal többletlétszámára a munkabér, 

képviselői juttatások stb. Ezeket mind levonja a kiadásból és, ha a fölött tudunk kimutatni 

hiányt, kiadást, akkor kapunk támogatást. A pályázat benyújtásának határideje 2013. 

szeptember 30. napja. A pályázat számszaki kidolgozása folyamatban van. Csak egy 

támogató döntést szeretnék kérni a testülettől, hogy benyújthassuk a támogatásra igényünket, 

aztán majd döntenek, hogy volt-e értelme és kapunk-e támogatást, vagy sem.  

 

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

határozatot hozta:  
 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 113/2013.  (IX.25.) határozata 
 

Tárgy: Működőképességet szolgáló támogatásra pályázati igény benyújtásáról 
 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött,  hogy  

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. 

mellékletének 1. és 3. pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásra 

pályázatot nyújt be Balajt Község Önkormányzatának jövőbeni biztonságos 

gazdálkodása érdekében.  



 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 

mellékletek, nyilatkozatok aláírására. 

 

 

 Határidő: 2013. szeptember 30., illetve folyamatos 

 

 Felelős: polgármester 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 

 

 

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 

   

 

 

   

 

 


