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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi szeptember hó 30-án, szerdán 10 óra 00 
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő 

ülésén elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak:                             Kiss Ferenc              polgármester 
 
                                                      Kiss Ferencné           alpolgármester  

 Beri Aladár              képviselő 
                                                      Berzi István             képviselő  
 Csathó László                    képviselő  

  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
 
       
Igazoltan távol maradt:         ----------------   
 
 

Igazolatlanul távol maradt:        --------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András        körjegyző 
  Kisida Gáborné                 gazdálkodási ügyintéző 
                                                          Almási Lászlóné               jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívottként jelen van:           ------------------ 
                                 
                                                          
Érdeklődőként jelen van:            Ádám Ferenc Györgyné        falugondnok 
                                                          Csikó Lászlóné                        balajti lakos 
                                                                                                 
                                                      
              
Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 6 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
Berzi István  képviselő:  nehezményezi , hogy nem szerepel a napirendi pontok között  „Indítványok, 
javaslatok” elnevezésű napirendi pont. Mielőtt a napirendi pontok elfogadásra kerülnének, 
kezdeményezi a napirendi pontok közé felvenni az említett elnevezésű napirendi pontot.  
Kérdezi a polgármester urat miért nem lett feltüntetve? 
 

mailto:K0682@koznet.hu


 2 

Kiss Ferenc polgármester: nem javasolja újabb napirendi ponttal kiegészíteni a meghívót, de nem érti 
ő sem, miért így lett kiküldve a meghívó. 
 
Berzi István képviselő: továbbra is fenntartja javaslatát az újabb napirendi pontra. 
 
Kiss Ferenc polgármester: továbbra sem ért egyet újabb napirendi pont felvételével. 
 
Beri Aladár képviselő: is egyetért képviselőtársa javaslatával, ő is kéri felvenni a napirendi pontok  
közé.  
 
Kiss Ferenc polgármester: továbbra is tiltakozik újabb napirendi pont napirendre tűzése ellen.  
 
dr. Takács András körjegyző: megjegyzi, hogy semmi értelme a vitának, kéri, ne legyen korlátozva 
egyetlen képviselőtestületi tag szuverenitása sem.  
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  
 
Napirend: 
 
 

                    1./ A 2009. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása,  
                          elfogadása 
                          Előterjesztő: polgármester 
 
                   2./ Pályázatokról tájékoztató 
                         Előadó: polgármester 
 
                   3./ F. hó folyamán - a meghívó kiküldéséig - készült írásbeli előterjesztések  
                         megtárgyalása 
                         Előadó: polgármester 
                    
                   4./ Indítványok, javaslatok 
 
                   5./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása 
                         Előterjesztő: ügyintéző 
 
 
 
A napirend tárgyalása: 
 
 
 1./ A 2009. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása 
       Előterjesztő: polgármester 
 
 
Kiss Ferenc polgármester átadja a szót, Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző részére, aki nemrég 
került felvételre Bódvai Mihályné helyére (nyugdíjállományba készül,  és jelenleg szabadságát, majd 
felmentési idejét tölti).  
 
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző elmondja, hogy a 80- as tábla tartalmazza az eredeti és 
módosított  előirányzatokat, és a teljesítést. A beszámoló 41. sora tartalmazza, azt a problémát, ami a 
következő évben valószínűleg nagy gondot fog okozni a település részére. 
 
Berzi István képviselő szeretné tudni, hogy ez az LTP lenne?  
 
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző tájékoztatja a képviselőket, hogy igen, ez az  LTP 
önkormányzati része, mely az elmúlt hónapokban nem került utalásra. Sajnos az önkormányzat 
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pénzének nagy részét a segélyezés viszi el, és sajnos az emberek annak sem tudnak örülni, amit 
kapnak, mindig azt nézik, hogy a másik mennyit kapott.  
 
dr.  Takács András  körjegyző jónak tartja a kiküldött anyagot, az mindenki számár érthető , és 
tényleges adatokat tükröz.  A 104, 106, 110 –es sorok önmagukért beszélnek, sajnos nagyon rossz a 
lakosok adófizetési morálja.  Inkább csak a jogaikat tartják számon. A Mitsubitsi és az OPEL 
eladásából származó pénz az, ami jelentősen növeli a bevételi arányt.  
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy ez a beszámoló csak június 30-ig tartalmaz adatokat, azóta 
még inkább romlott a helyzet.  
 
Beri Aladár képviselő elmondja, persze hogy sok a segélykérelmek száma, de hiszen nagyon régen 
nem volt tartva testületi ülés, és azért gyűlt így össze. Ha minden hónapban el lett volna bírálva, 
akkor most nem lenne sok. Véleménye szerint a lakosok 60 % -a rendes adófizető polgár. 
 
Berzi István képviselő egyetért az előtte szólóval 
 
Csathó László képviselő tudomása szerint az első félévben egymillió forint lett utalva.  Mennyi 
összesen az a pénzösszeg, amivel az önkormányzat tartozik? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy másfélmillió forint lett fizetve, és nyolcnak kellett 
volna lenni.  
 
Berzi István képviselő szeretné, ha nem a lakosok innák a levét az önkormányzat trehány 
gazdálkodásának.  
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy az előleg kifizetése, és annak a számlára történő 
visszaérkezés között 6 hónap telik el, bizony ez is nagyon hosszú idő. Nagyon sok a szemétszállítási 
díj összege is, amit az önkormányzat szintén átvállalt a lakosoktól.  A víz szintén sok pénzt elvitt.  
Ezen kívül a közvilágítás korszerűsítése is sokba volt, és a pályázati önrészek, aztán a működésre is 
kell pénzt fordítani, a szociális segélyek önrésze., stb. 
 
Csathó László képviselő szeretné tudni, hogy a 9 millió forint hosszúlejáratú hitel a falugondnoki 
autót jelenti? 
 
Kisida Gáborné  gazdálkodási ügyintéző válasza szerint igen.  
 
Csathó László képviselő elmondja, hogy akkor, amikor az OPEL eladódott arról volt, szó, hogy az 
teljes egészében az új autó önrészeként fog szolgálni.   
 
dr. Takács András körjegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a hitelkonstrukció sajnos 
nem tette azt lehetővé. 8.5 millióra jött ki + áfa.  Kéri a pénzügyest, hogy erről a következő testületi 
ülésen pontos tájékoztatást adjon  a képviselő-testületi tagok részére.  
 
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az első napirendi pont elfogadására.  
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 124/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról beszámoló  
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 
 beszámolót jóváhagyja. 
 (A beszámoló egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 Felelős:     ---- 
 Határidő: ---- 
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2./ Pályázatokról tájékoztató 
       Előadó: polgármester 
 
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy november 30. a határidő a Szabadság útra vonatkozó 
pályázat benyújtására. A Petőfi és Kossuth út elkészült, első körben sajnos nem került átadásra, mert 
hiányosságok mutatkoztak a műszaki átadásnál. Azóta átadásra került, melynek elszámolása 
megtörtént.  
 
dr. Takács András körjegyző szeretné tájékoztatni a képviselő- testület tagjait, hogy jelenleg az 
önkormányzat hitelből gazdálkodik, semmiféle szabad felhasználható pénzzel nem rendelkezik. 
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy minden pályázathoz önrészre van szükség, át kell gondolni 
a további gazdálkodást.  
 
Kiss Ferencné alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy nemrégen Kurittyánban 
jártak, ahol tájékoztatást kaptak arra vonatkozóan, hogy többféle jogcímen is lehetne pályázatni a 
pályázathoz 5 % önrészre lenne szükség.  Ez egy Eu-.s pályázat, mely a határon túlra is átnyúlik. 
Magyarország részéről eddig 10 település jelentette be igényét. Amennyiben a képviselő-testület 
egyetért a pályázat benyújtásával, ő javasolja az egészségmegőrzésre vonatkozó vizsgálatokra 
pályázzon a település.  Helybe jönne a vizsgálatokat elvégző busz, és mintegy 15 féle vizsgálat 
elvégzést tenné lehetővé. A vizsgálatok elvégzése 250.000 Ft/naptól 500.000 Ft /napig terjed. illetve 
külső vállalkozók  bevonása esetén  plusz napi  100- 120 ezer forint költséget jelenthet.  
 
Beri Aladár képviselő emlékezete szerint korábban volt egy javaslat bűnmegelőző pályázat 
benyújtására, de ebbe a polgármester nem egyezett bele.  
 
Kiss Ferenc polgármester pontosítja a fent említetteket, nem azt mondta, hogy nem egyezett bele, azt 
mondta, nem kíván benne semmilyen formában részt venni.  Elmondja továbbá, hogy 2- 3 hete  az 
ÉHG  részéről megjelent egy fiatalember, aki tájékoztatta, hogy lehetőség van pályázat benyújtására a 
meglévő szeméttelepek felszámolására, de önrésznek itt is lennie kell. További pontos adatok nem 
állnak rendelkezésére.  
 
Ádám Györgyné falugondnok elmondja, hogy a falu végén egy táblát elvonszoltak a helyéről, 
szeretné, ha visszakerülne a helyére, és erről gondoskodna a képviselő- testület. 
 
Csikó Lászlóné balajti lakos véleménye szerint felelősségre kell vonni azokat a szülőket, akiknek a 
gyerekei ezt elkövették.  
 
Kiss Ferenc polgármester ígéretet tesz arra, hogy másnap helyreállítatja azt a közcélú munkásokkal. 
 
 
3./ F. hó folyamán - a meghívó kiküldéséig - készült írásbeli előterjesztések megtárgyalása 
       Előadó: polgármester 

      
               
dr. Takács András körjegyző tájékoztatást ad az Esélyegyenlőségi tervről, melyet a Landinvest Kft.  
készített el, de adatokat szolgáltattak hozzá.   
 
Kiss Ferenc polgármester emlékezete szerint 2006-ban volt egy közvélemény kutatás melyben a 
kisebbségben lévők nyilatkoztak mely kisebbséghez tartózónak érezték magukat.  
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő javasolja elfogadásra az Esélyegyenlőségi tervet, sok pályázatnak 
alapja ez a terv.  
 
Berzi István képviselő nem érti, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója  miért a polgármester? 
Javasolja a munkáltatói jogkör gyakorlójának a képviselő-testületet megnevezni.  
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dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy óriási terhet jelent a munkanélküliek foglalkoztatása, 
mindazon túl hogy egyfajta anyagi terhet is jelent. Sajnos Ládbesenyőben már két baleset is történt , a 
károkozót a kár megtérítésére lehet kötelezni, mely akár az okozott kár 90 %-a is lehet.  Célszerű lenne 
rendezőelveket lefektetni. Teljesen ésszerűnek tartja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
polgármester. Egy képviselő-testület nem azonnal elérhető.  Ládbesenyőben is gondot okozott, - 
annak ellenére, hogy a közcélú munkások között vannak szakképesítéssel rendelkező emberek is, - 
hogy ki végezze a fakitermelést. Borzasztó nagy felelősséggel jár, egy ilyen volumenű munka.  
 
Beri  Aladár képviselőt a balajti munkások sorsa érdekli, Ládbesenyőben legyen szó inkább az ottani 
gondokról.  
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy tudomása szerint a közfoglalkoztatási tervben 8 órás 
alkalmazásban voltak betervezve a feladatok.  
 
Csikó Lászlóné balajti lakos szeretné tudni, hogy miért van olyan dolgozó aki, hónapokon keresztül 
dolgozhat, a többiek is ugyanúgy az árokparton ülnek, ők meg csak néhány hónapig vannak 
alkalmazva.  
 
Kiss Ferenc polgármester szeretné megköszönni a körjegyző segítségét, az útpályázattal 
kapcsolatosan.  
 
Berzi István képviselő nem kívánja az esélyegyenlőségi tervet ilyen formában elfogadni, továbbra is 
aggályosnak tartja a munkáltatói jogkör gyakorlóját. Nem érti, miért nem mondhatja meg a  képviselő-
testület, ki legyen alkalmazva.  
 
Beri Aladár képviselő elmondja, többen is megkeresték Őt olyanok, akiknek a polgármester azt a 
tájékoztatást adta, hogy menjenek Beri Aladárhoz, ha dolgozni akarnak, majd ő felveszi őket dolgozni.  
Van, aki nem fogadta el az önkormányzat által felajánlott munkát, közben feketén dolgozik és segélyt 
is kap.  
 
Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető nagy marhaságnak tartja a képviselő úr felvetését, jelenlegi 
szabályozás szerint, akit az önkormányzat alkalmazni kíván azt írásban a munka megkezdését 
megelőzően értesíteni kell, amennyiben a felajánlott közhasznú munkát a páciens nem fogadja el a 
segélyt meg kell szüntetni.  
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy minden alkalommal előzetesen és időben az ügyintéző 
írásban tértivevénnyel értesíti a dolgozókat a felajánlott foglalkoztatásról, így aztán nyomon 
követhetőek az alkalmazások. Vannak azonban olyan dolgozók, akik valóban hosszabb ideje vannak 
alkalmazva, de más munkahelyen is vannak, akik jól dolgoznak, és vannak akik kevésbé, ezektől 
általában a munkáltató szabadul. 
 
dr. Takács András  körjegyző véleménye szerint, ahol egy testület a felelős, ott gyakorlatilag nincs 
igazi felelős.  
 
Beri Aladár képviselő tud olyan személyről, aki külföldön dolgozik, itthon kapja a segélyt, majd 
mikor haza jön, akkor veszik fel közhasznú munkásként.  
 
 

11 óra 45 perckor távozik Berzi István képviselő. 
 
 
Beri Aladár  képviselő véleménye  szerint nagyon sok a kivételezés, jobbnak tartaná, ha inkább 
mégiscsak a képviselő-testület lenne a felelős.  
 
 

11 óra 48 perckor  Berzi István képviselő elfoglalja helyét az ülésteremben. 
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Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy a képviselő úr azért sok mindent nem tud, bizony volt 
olyan eset is, hogy maga  a dolgozó kérte mielőtt még a közvetítés megtörtént volna, hogy ne vegye 
már feldolgozni, mert olyan sok a tartozása és akkor letiltásra kerül. Igaziból ő sem érti, és erről 
tájékoztatást is adott annak a személynek, hogy legalább annyival is csökkenne a tartozása.  
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 125/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Esélyegyenlőségi Terv 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 az Esélyegyenlőségi tervet jóváhagyja. 
 (A terv egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 Felelős:     ---- 
 Határidő: ---- 
 
 

11 óra 50 perckor a polgármester szünetet rendelt el. 
 

12 óra 35 perckor folytatódik a testületi ülés. 
 
 
dr. Takács András  körjegyző elmondja, hogy közeledik az év vége, valamennyi önkormányzat 
tulajdonában nagyon sok olyan eszköz van, ami csak lomot jelent, kérni a képviselő- tagok segítségét, 
hogy a megszűnt iskola, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök kerüljenek 
leltározásra, az ezzel kapcsolatos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Először kerüljenek 
feltérképezésre mely eszközök vannak ténylegesen az önkormányzat tulajdonában, majd sor kerülhet 
a feleslegessé vált anyagok értékesítésére is.  
Javasol két képviselő tagot a leltározási bizottságba beválasztani.  
 
Beri Aladár, Kiss Ferencné és Berzi István a leltározási bizottság munkájában szeretne részt venni. 
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy az Iskolában jelenleg 2 számítógép, 1 fénymásoló, 1 hűtő, 
videólejátszó,  monitor, musiccenter, notebok, monitorok találhatóak.  
 
Beri Aladár képviselő tudomása szerint , amikor az iskola megszűnt valamennyi eszköz leltározásra 
került, melyről leltározási jegyzőkönyv is készült.  Arról is tud, hogy az egyik munkás, akik felhozták 
az iskolában lévő számítógépeket kicserélte az egyik számítógépben lévő alkatrészeket. Elmondja 
továbbá, hogy az orvosok szeretnék igénybe venni a fent említett számítógépeket.  
 
Berzi István képviselő véleménye szerint elő kell venni az ügyintézőnél lévő, előző években 
felvezetett  leltáríveket és egyeztetni kell.  
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 126/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Leltározási Bizottság  
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a Leltározási Bizottság tagjának megválasztja Beri Aladár, Berzi István és Kiss 
 Ferencné települési képviselőket. 
 
 Felelős:     ---- 
 Határidő: ---- 
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4./ Indítványok, javaslatok 

 

 
4.1. dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy a múlt héten megtörtént a ládbesenyői hivatal 
végleges átadása- átvétele, ekkor az AVENTIS CONSULT Kft.-t képviselő Halmos László két azonos 
tartalmú szerződést nyújtott a kezébe.  
A falugondnoki autóval kapcsolatos pályázat benyújtásakor az Aventis Consulting, és a Váci és Tsa 
egy szerződést kötött. Jelenleg a Váci és társa pénzügyi nehézségekkel küzd, és nem tud fizetni az 
Aventisnak, és most azt szeretnék, hogy mindkét település esetében a két önkormányzat könyvelje el a 
veszteséget.  Ez mindkét település esetében 94 ezer forint kiadást jelentene  
(Ügyirat 466-12/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 127/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Megbízási szerződés pályázattal kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási 
                                               feladatok ellátására 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 az AVENTIS CONSULT ÜZLETI TANÁCSADÓ Kft-vel (3530 Miskolc, Széchenyi  
 u. 68. I.em.) nem kíván megbízási szerződést kötni „A Balajt község – kistérségi 
 közlekedési szolgáltatások fejlesztése” c. (EMVA-6.356.03.01.) pályázattal kapcsola- 
 tos pénzügyi lebonyolítási feladatok ellátására. 
 
 Felelős:      ---- 
 Határidő:  ---- 
 
 
4.2. dr. Takács András körjegyző: Elmondja, hogy a Héra alapítvány, a villamos energia áram 
tartozások csökkentésére pályázatot írt ki, itt 10 %-ot az Önkormányzatnak kellene megelőlegezni 
minden egyes esetben. Magánszemélyek nem pályázhatnak, csak az ezzel kapcsolatos pályázatukat 
nyújthatnák be az Önkormányzathoz. Pályázni csak az Önkormányzatnak lehet.  Ezzel kapcsolatban 
megkereste a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészét.  
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 128/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: HÉRA Alapítvány 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a Héra Alapítványtól a lakosság részéről önkormányzaton keresztül pályázati úton  
 igényelhető áramdíj-hátralék rendezéséhez nyújtható egyszeri támogatás  
 programhoz – az alapítvány által előírt - önkormányzati támogatás anyagi  
 fedezetének hiányában nem tud csatlakozni, ezáltal az egyéni kérelmeket sem 
 áll módjában pályázati úton az Alapítvány felé továbbítani. 
  
 Egyúttal egyet nem értését fejezi ki a pályázati kiírásban foglaltakkal  
 kapcsolatosan, mivel az hátrányosan érinti a településen élő érintetteket. 
 
 
 Felelős:      ---- 
 Határidő:  ---- 
 
 
4.3. Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy szeretné tudni, mi lesz a Szabadság út felső 
részével, sáros téli időkben nem lehet szinte ott közlekedni, amikor a Mitsubishi  eladásra került , arról 
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volt szó, hogy annak árából követ fognak oda  hozatni. Ebből semmi nem lett.  Itt volt az útépítő cég 
is, meg kellett volna akkor csináltatni.  
 
Beri Aladár képviselő elmondja, hogy persze hogy nem fizetik a lakosok az adót, először lássanak is 
valamit felmutatva az Önkormányzat részéről.  
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy a pénzügyes tájékoztatása alapján  mintegy 228 ezer 
forint  várható még az Önhiki előlegből.  
 
Berzi István képviselő elmondja, hogy a korábbi ülések jegyzőkönyvei tartalmazzák, hogy a 
polgármester ígéretet tett, hogy le lesz kövezve, a fent említett útszakasz, ennek ellenére mégsem 
történt lépés.  
 
 
4.4. Beri Aladár képviselő elmondja, hogy a pap kérte, hogy a hittanórák tartása előtt legyen befűtve. 
 
Kiss Ferenc polgármester kéri, hogy a pap az erre irányuló kérését adja be írásban, fog rá válaszolni 
15 napon belül.  
 
 
4.5.Beri Aladár képviselő javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a falugondok havonta számoljon el a 
végzett munkájáról.  Korábban is volt már erről szó, a meghívó mégsem tartalmazott erre vonatkozó 
előterjesztést.  
 
Ádám Ferenc Györgyné falugondok megérkezik és szeretné tudni, miről szeretne tájékoztatást kapni 
a képviselő-testület. 
 
Beri Aladár képviselő válasza, hogy mindenről. 
 
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok elmondja, hogy 26 gyermeket hord jelenleg óvodába, a 
gyermekek szállítását csak kétszerre tudja megoldani, és így is balesetveszélyes. Az óvodások 
szállításával egyidejűleg szokta a betegeket is szállítani, mert másképp nem tudja megoldani. A 
gyógyszereket minden alkalommal kiszállítja helyben az arra rászorulóknak. Sajnos mindenki azonnal 
akar mindent.   
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő tudomása szerint sokan még a kenyeret is Edelényből hozatják.  
 
Ádám Ferencné Györgyné falugondnok elmondja, hogy igen sok eset van rá, ebben magát okolja,  
mert mindenkinek meg akart felelni az első időszakban, ami sajnos képtelenség, és bizony rákaptak a 
lakosok.  Nagy felelősség és nehézség ennyi kisgyereket egyszerre hozni , esetenként vinni, öltöztetni, 
főleg pénteki naponként amikor mindenki több ruhaneművel, ágyneművel tér haza. Sokszor bizony 
reggel tudja meg, hogy mi a napi feladata. Nemrégiben a szülői értekezleten is problémát jelentett, 
hogy egyszerre akart az összes szülő vele menni, majd félreértések sorozata következett.  
 
Berzi  István  képviselő szeretné tudni, hogy mi volt az a nyári mezőkövesdi kirándulás, amiről olyan 
keveset tudtak a falu lakói, majd pedig egyedül a családjával utazott a falugondok.  
 
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok elmondja, hogy a falugondok is szervezhet utat, így aztán 
ennek megfelelően az erre vonatkozó tájékoztatást elhelyezte a hirdetőtáblán. Több embernek is szólt, 
a hirdetőtáblán ki is volt rakva, de mivel jelentkező nem volt, ezért csak ők utaztak.  
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő felhívja a falugondok figyelmét, hogy a munkáltató a képviselő-
testület és a jövőben szeretne tudni a kirándulásokról,  még arról is amit a falugondnok szervez.  
 
Berzi István képviselő elmondja, hogy ugyanaz volt a helyzet mikor nyáron a nyugalmazott 
köztisztviselőt temették Ládbesenyőben. Senki nem tudott róla, hogy a falugondnoki autó fog menni.   
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Ádám Ferenc Györgyné falugondnok véleménye szerint a képviselők is érdeklődhetnek, hisz ők is 
ugyanolyan állampolgárai a falunak, mint a többiek.  Kéri a képviselőtestületi tagokat is, hogy 
segítsék az ő munkáját.   
 
 
4.6. Berzi  István képviselő elmondja, hogy 2009. júniusi rendkívüli testületi ülésen elmaradt 
napirendi pontokat kéri megtárgyalni.  
 
Beri  Aladár képviselő  szerint miért csodálkozik a jegyző, hogy milyen sok a  segélykérelem , amikor 
a legutolsó testületi ülés, júliusban volt.  
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy nem biztos, hogy egyenes összefüggés van a 
segélykérelmek nagy száma és a testületi ülések elmaradása között. Van olyan kérelmező, akinek 
nemrégiben 30.000,- Ft krízissegélyt állapítottak meg, ennek ellenére már itt van az átmeneti 
segélykérelme.  
 
Beri Aladár képviselő nehezményezi, hogy olyan ember kapott krízissegélyt, aki nemrégiben 200 ezer 
forint összegű biztosítást vett fel a saját szeme láttára.  
 
Berzi István képviselő elmondja, hogy adjanak mindenkinek egyformán.  
 
dr. Takács András körjegyző tiltakozik a felvetettek ellen, az emberek nem egyforma anyagi 
helyzetben élnek.  
 

14 óra 30 perckor szünetet rendel el a polgármester. 
 

16:00 órakor az ülés folytatódik. 
  

Nagy Zoltánné ügyintéző elfoglalta helyét az ülésteremben. 
 
 

4.7. Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző ismerteti az edelényi Városi Oktatási központ 
13.967/2009. számú megkeresésének tartalmát, melyben a 2008. évi munkájukról szóló beszámoló 
elfogadását kezdeményezik. (Megkeresés 688/2009. ikt. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 129/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: Edelényi Városi Oktatási Központ 2008. évi munkájáról szóló beszámoló 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 az edelényi Városi Oktatási Központ 2008. évi munkájáról szóló beszámolót  
 elfogadja. 
 (Iratanyag 688/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
                              
 
 Felelős:     ---- 
 Határidő: ---- 
 
 
4.8. Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző a B-A-Z. megyei Tanya és Falugondnokok 
Egyesülete anyagi támogatás iránti – 635/2009. szám alatt iktatott - megkeresésének tartalmát 
ismerteti. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 130/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
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 Tárgy: A B-A-Z. megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének támogatása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a B-A-Z. megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete (3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u.  
 15.)  részére a t. évben újabb támogatást anyagi fedezet hiányában nem tud biztosí- 
 tani. 
                              (Megkeresés 635/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
 Felelős:     ---- 
 Határidő: ---- 
 
 
4.9. Beri Aladár képviselő újra nehezményezi, hogy a polgármester mondja, meg hogy közcélú 
munka keretében ki legyen az, aki foglalkoztatásra kerül.  Ugyanakkor meg panaszkodnak az 
emberek, hogy szeretnének dolgozni. 
 
Berzi István képviselő javaslata, mivel Nagy Zoltánné intézi a papírmunkákat, Ő tudja, kik vannak 
alkalmazva és mennyi időre, kik foglalkoztathatóak, a rotáció elvének figyelembevételével mondja 
meg Ő, hogy kik legyenek alkalmazva, és kerüljön végre mindenki sorra.   
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy legalább 4,5 hónapra kellene, hogy alkalmazva legyen 
egy-egy ember.  
 
Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző elmondja, szeretné a testület elé terjeszteni 
novemberben a 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet, akkor pontosítani kell majd ezeket a 
felvetéseket: hány ember, milyen munkára, teljes, vagy rész munkaidőben, 4 és fél hónapon át milyen 
kiválasztási elv szerint kerüljön alkalmazásra. Nem képezi és nem is képezheti vita tárgyát az, hogy a 
közcélú foglalkoztatást az önkormányzat szervezi. Elmondja, hogy átlagosan havonta 15 főt 
foglalkoztat az önkormányzat közcélú foglalkoztatás keretében. 90 fő rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személy van, aki foglalkoztatható közcélúként. 
 
Beri Aladár képviselő azt nehezményezi ismételten, hogy mindig ugyanazok az emberek vannak 
alkalmazva.  
 
Kiss Ferenc polgármester újra elmondja, hogy vannak olyan dolgozók, akiknek megelégedésre ad 
okot a munkájuk, és vannak olyanok, akiknek nem tetszik a munkavégzésük. 
 
Berzi István képviselő elmondja, hogy akkor a kiválasztás szimpátia alapján működik, aki 
szimpatikus az dolgozik, aki meg nem az éljen segélyből? 
 
Kiss Ferenc polgármester újra elmondja, hogy véleménye szerint, aki jól dolgozik, azt meg kell 
tartani, aki pedig nem, azt nem kell foglalkoztatni. 
 
Berzi István képviselő szerint a polgármesternek is a munkahelyén kellene tartózkodnia, és nem a 
kocsmában vagy a boltban munkaidejében. 
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy egy polgármesternek kötetlen a munkaideje, ha a képviselő 
úrnak valami problémája van azt tegye meg írásban , és 15 napon belül válaszolni fog rá. Neki bizony 
több intéznivalója is van munkaidőben, akár a pályázatok tekintetében is.  
 
Berzi István képviselő megkérdezi a polgármestert, hogy hogy tudja a polgármester a kocsmából 
felmérni, megállapítani, hogy  hogyan dolgoznak az alkalmazottak? A feladatát a polgármester sem 
látja el megfelelően: Milyen alapon akarja ő a dolgozóit felelősségre vonni, amikor maga sem dolgozik 
megfelelően, még csak nem is tartózkodik a munkahelyén rövid ideig sem, s fel sem kel 
munkakezdésre.   
 
Ezért mondják azt a közmunkások, hogy minek dolgozzanak, mikor a polgármester sincs bent.   
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Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző: Ilyen alapon akkor a kinevezett alkalmazottak is 
mondhatnák, hogy nem dolgoznak, mert nem tartózkodik a munkahelyén, s ezáltal nem is végez 
munkát a vezető személy. Egyikük sem így áll hozzá. 
 
Szabó Zoltán képviselő elmondja, hogy most már nagyon nehéz az emberek fejében rendet teremteni, 
ha eddig nem szoktak hozzá, most már nagyon nehéz irányítani őket, hogy rendesen dolgozzanak, 
becsüljék meg azt a lehetőséget, amit kaptak.  
 
Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző: A foglalkoztatást megelőzően 30 nappal korábban el 
kell kezdeni a közvetíttetést, majd ezt követően a foglalkoztatni kívánt személyeket is értesíteni kell 
írásban, részükre a szükséges iratokat meg kell küldeni (pl.: egészségügyi alkalmassági vizsgálatra 
való kötelezésről), hogy időben össze tudják szedni mindazt az iratot, illetve a nyilatkozatokat is meg 
tudják tenni,  ami szükséges a szerződéskötéshez.  
Ha a képviselőtestület kívánja a továbbiakban megnevezni a foglalkoztatásra kerülő személyeket, 
akkor úgy kell készülni, hogy előtte két hónappal már közöljék a személyek nevét az ügyintézővel. Az 
utolsó pillanatban (napokban) már nem lehet foglalkoztatást intézni.  
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy korábban problémát jelentett az utalványozási jogkör is 
de a polgármester felhatalmazta az alpolgármestert, így az is megoldódott, elmondja továbbá, hogy az 
Önkormányzat nem kötelezhető arra, hogy mindenkit foglalkoztasson. 
 
Berzi István képviselő elmondja, hogy volt olyan ember, aki odament a polgármesterhez és ő 
továbbküldte Beri Aladárhoz. Ez így nem megoldás, Beri képviselő nem tud embereket felvenni.  
 
Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző: Az elvárt teljesítményt mérhetővé kellene tenni. 
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy információi szerint sok a fiktív lakcím bejelentkezés, és 
ezáltal bizony Balajton is több ember részesül segélyben, de utána fog járni, és mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ez megszűnjön. 
 
Csathó László képviselő elmondja, hogy ő is tud olyan emberről, akinek apja- anyja jól keres, ő mégis 
szociálisan rászorult ilyen-olyan ellátás, támogatás tekintetében. Nemcsak egy-két személyt kell 
kiemelni a sok közül, hanem egységesen kell akkor fellépni minden téren. 
 
Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző: Ismételten javasolja, hogy a jövő évi közfoglalkoztatási 
elképzelések megvitatására térjen vissza a képviselőtestület november hónapban. Addig mindenki 
vegye számba, mi lenne a javaslata. 
 
 
4.10. Berzi István képviselő újra javasolja az elmaradt napirendi pontokat tárgyalni, itt gondol pld.: a 
144/2006.(X.11.) számú határozatra, melyben  hozzájárult a képviselő- testület hogy a polgármester 
alapítvány, és erdőbirtokossági társulás vezető tisztségviselője legyen.   
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy a polgármesterrel volt az elmúlt időszakban egy 
nagyon korrekt beszélgetése, ahol a polgármester elmondta, hogy nem kívánja a későbbiekben ezen 
pozíciókat betölteni. 
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy a holnapi nap folyamán el fogja hozatni az orvosi 
rendelőből az ott található bútorokat, berendezési tárgyakat, melyek az Alapítvány tulajdonát 
képezik.  
 
Csathó László képviselő véleménye alapján, ehhez az alapítványi tagoknak is hozzá kellene 
járulniuk.  
 
Kiss Ferenc polgármester szerint már két alapítványi tag hozzájárult.  
 
Berzi István képviselő javasolja szavazásra feltenni, hogy vonja vissza a képviselő-testület a 144/ 
2006. (X. 11.) számú határozatát.  
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 131/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: Tisztségből eredő összeférhetetlenség 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a 144/2006. (X.11.) számú határozatát melyben (figyelembe véve az 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban: Ötv.) 33/A. §-ának (2) bekezdés b.) pontjában foglaltakat) 
hozzájárult ahhoz, hogy a főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló Kiss Ferenc 
polgármester 
 gazdasági társaság (a helyi „Középbérc Erdőbirtokossági Társulat”) vezető 

tisztségviselője, vezető testületének  tagja, ill. 
 alapítvány kezelő szervezetének (a helyi „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat 

Helyi Alapítvány”) tagja, tisztségviselője legyen 
 
 hatályon kívül helyezi 2009. szeptember 30-val. 
 
 Felelős:     ---- 
 Határidő: ---- 
 
 
4.11. Beri Aladár képviselő szeretné tudni, hogy igaz–e az a híresztelés, hogy a  Kultúrház épületét az 
Önkormányzat bérli az Alapítványtól?  
 
Kiss Ferenc polgármester a kérdésre írásban kíván választ adni képviselőúr részére.  
 
 

4.12. Berzi István képviselő  javasolja  a polgármester költségtérítésének a megváltoztatását. 
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy ehhez hozzá kell járulnia a polgármesternek is, hogy 
nyílt ülésen kerüljön tárgyalásra, valamint indokolni kell a csökkenésre vonatkozó javaslatot. 
 
Kiss Ferenc polgármester – a személyi adatai kivételével – hozzájárul a javaslat nyílt tárgyalásához, 
egyben bejelenti személyes érintettségét. 
 
Berzi István képviselő felolvassa az erre vonatkozó előterjesztését, melyben kéri 2009. április 1. 
napjáig visszamenőleg 59.400 Ft költségtérítés megállapítását. Indoklásképpen megemlíti, hogy az 
Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a mostani költségtérítés mértékének további 
fenntartását.  Javasolja az eképp megtakarított összeget a falu fejlődésére fordítsák. 
 
Beri Aladár képviselő  elmondja, hogy többször volt róla szó hogy kővel le fogják szórni a Szabadság 
utat az sem valósult meg az elmúlt időszakban, semmi fejlődés nincs a faluban.  
 
 

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett döntésre nem jutott, 
az előterjesztést a legközelebbi ülésen ismételten napirendjére tűzi. 

 
 
4.13. Berzi  István képviselő javasolja a képviselők költségtérítésének  összegének módosítását, 
melyet az előterjesztés 10. pontja tartalmaz.    
 
Csathó László képviselő elmondja, hogy nem tart rá jelen helyzetben igényt, hogy a munkából kiesett 
részt az önkormányzat kifizesse, a későbbiek folyamán, ha majd az önkormányzat gazdálkodása azt 
lehetővé teszi, akkor térjenek rá vissza.  
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő javasolja, hogy az a képviselő – személytől függetlenül - aki a 
munkahelyén testületi ülés elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, egynapi munkabérét kapja meg a 
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jövőben, erre kéri a következő testületi ülések valamelyikén visszatérni, és módosítani az erre 
vonatkozó rendeletet.  
 
 

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 
 

 
4.14. Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
lehetőség van a 2009/2010. tanévben is a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-
pályázati kiíráshoz csatlakozni. A csatlakozási szándék beküldési határideje a mai nap. 
(Iratanyag 881/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 132/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Bursa Hungarica 2009/2010. 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

                                  nem kíván csatlakozni a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, ill. 
 felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
 Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009/2010. tanévi  
 fordulójához. 
 
 Felelős:  ------ 
 Határidő: ---- 
 
 

4.15. Nagy  Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző elmondja, hogy az Élelmiszerbank Egyesülettől  
érkezett egy megkeresés, melynek köszönhetően a hátrányos helyzetben lévő családok nagyobb 
mennyiségű élelmiszercsomagot kaphatnak még az idei évben. (Összefoglalja a megkeresés lényegét.)  
Szigorú kritériumok vannak, és csak azon a napon lehet az élelmiszeradományért menni, amikorra 
erre időpontot kapunk. A falugondnoki gépjárműnél jóval nagyobb szállító járműre lesz szükség a 
hazaszállításhoz. 
A képviselő-testület szeretne-e egyáltalán ilyen feltételek vállalásával csatlakozni a programhoz.  
(Iratanyag 950/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 133/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: Élelmiszeradomány elfogadása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a 2009. évi MVH-EU Élelmiszersegély program keretében kiosztásra kerülő  
 élelmiszerekhez való hozzáférés érdekében felhatalmazza a polgármestert a  
 Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.) kötendő  
 szerződés aláírására. 
 
 Felelős:     polgármester 
 Határidő: október 6. 
  
 
4.16. Beri Aladár képviselő elmondja, hogy az egyik edelényi képviselő asszonytól  kapott 
tájékoztatás szerint  lehetőség van azoknak a ruhaneműknek, és cipőknek az elszállítására, és 
rászorulók közötti kiosztására, amit a vámosok lefoglalnak. Kéri a képviselőtestületi tagok 
hozzájárulását, hogy felvegye a kapcsolatot a képviselőasszonnyal. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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 134/2009. (IX.30.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Ruházati jellegű adomány intézése 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 felhatalmazza Beri Aladár képviselőt, hogy a szociálisan rászoruló személyek 
 részére kiosztható ruhanemű adományként történő beszerzése érdekében eljárjon. 
 
 Felelős:     ---- 
 Határidő: ---- 
 
 
5./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása 
      Előterjesztő: ügyintéző 

 
 

(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 
Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirend 
tárgyalása a továbbiakban zárt ülés keretében történik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Kiss Ferenc                                                                                                                               dr. Takács András 
polgármester                                                                                                                                    körjegyző 
 
 

 


