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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.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és az alpolgármester egybehangzóan - 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:

Napirend:
1./ A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója
Előadó : elnök
2./ A helyi Víziközmű Társulat Elnökének tájékoztatója

Előadó : elnök
3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: ÜB elnöke
4./ Indítványok, javaslatok
5. / Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása előtt:
dr. Takács András körjegyző szeretné tájékoztatni a képviselő-testület tagjait, hogy hónapok óta húzódik
a Petőfi és Kossuth út elszámolásával kapcsolatos eljárás. Ma egy hete este kapta a telefont, mely szerint
csak az 5 millió Ft feletti áfát fizetik vissza. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint az 5 millió Ft
alatti áfa kompenzációt is visszafizették volna. Azonnal kellett dönteni, hogy az önkormányzat felvállalja
az áfa–ból származó különbözetet, és azonnal átutalja, vagy átcsoportosítással történik a kiegyenlítés. A
polgármesterrel az utóbbi mellett döntöttek. Ez azt jelenti, hogy a saját rész ennyivel több lesz.
Elmondja továbbá, hogy a falugondnoki gépkocsi vásárlásával kapcsolatosan a korábbi testületi ülésen
felvetett kérdésre a következő választ tudja adni. Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/
2009. határozatával döntött a gépkocsi beszerzéséről. A határozat meghozatalában - Csathó László
képviselő kivételével - egyhangúlag döntöttek. Az említett képviselő akkor hiányzott az ülésről.
Egy későbbi testületi ülésen – mindenki jelen volt- szóba került a finanszírozás kérdése, amikor is Kiss
Ferenc felhívta a forgalmazót, akinek nevében Mátyás Gábor elmondta, hogy 9 részletben kell megfizetni
az autó árát. Az első részlet az EU támogatás, az önrészt pedig, ami havi 196 000 ft további nyolc
részletben megfizetni. Ennek a fedezetére szánták a két régi falugondnoki autó értékesítéséből származó
bevételt. Erről egyhangúlag döntött a testület. Ezért az utólagos hangulatkeltés és kritikai megjegyzések
nem szerencsések.
Beszédtéma volt az is hogy, mire fordította a pénzt az eladott autó árából az önkormányzat. Tudomása
szerint az LTP önrészének egy részét szolgálta az eladásból származó bevétel a többi a napi likviditást
szolgálta.
Csathó László képviselő elmondja, hogy tudomása szerint az LTP likvidhitelből lett fizetve.
Beri Aladár képviselő tudomása szerint is likvidhitelből lett kifizetve a pénzügyes Margó tájékoztatása
alapján.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző megérkezik, és tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy nem
likvidhitelből lett fizetve, a likvidhitelt csak szeptembertől használták. Az Ltp átutalás pedig információi
szerint június 30-án történt, még a korábbi pénzügyes idejében.
Szabó Árpád Zoltán képviselő tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy valamennyi Ltp-támogatás
átutalása az Alapítványon keresztül történik.
Csathó László képviselő elmondja hogy valamelyik beszámolóban is szerepelt már az évben, hogy
likvidhitelből történt az LTP finanszírozása.
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy meg kell nézni konkrétan, melyik beszámolóban található, és
akkor kell érdemben tárgyalni, ha van egyáltalán jelentősége, az ügyről.
A napirend tárgyalása:
1./ A Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök
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Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy mióta a képviselő-testület megállapította az
összeférhetetlenséget, semmit nem vállalt. Tevékenységét az Alapítványnál befejezte, várni kell a
cégbíróságtól a papírokat. Egyébként sok mindent mondani nem tud, mert nincs az alapítványnak pénze.
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy a cégbíróság visszamenőlegesen hozza meg a határozatát.
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy az alapító személyéről sajnos még most sem tud konkrét
információkkal szolgálni. Az edelényi székhelyű alapító családsegítő szolgálat tekintetében az utóbbi
években több változás következett be, hogy a jogutódlás hogyan történt, és hogyan is változtak az
elnevezések, arról még sajnos Edelényben sem tudtak számára tájékoztatást nyújtani.
Beri Aladár képviselő szeretné tudni, hogy hogyan szűnt meg az Alapítvány?
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy nem szűnt meg csak nevet változtatott.

A Képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
2. / A helyi Víziközmű Társulat elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök

Szabó Zoltán képviselő elmondja, hogy az elmúlt héten volt bent a Raiffeisen Bank edelényi fiókjának
vezetőjénél, aki elmondta – mint azt a képviselő-testület tagjai is tudják - nem nagyon van fizetve az LTP.
A kirendeltség vezetője hivatalból le fogja kérni az OTP- től, a teljesített befizetésekről a kimutatást.
Sajnos a falu lakosai közül is egyre kevesebben fizetnek, mivel tudomásuk van róla, hogy az
Önkormányzat sem teljesíti a kötelezettségét. Mint arról valamennyi képviselő-tagnak tudomása van ez
később az elszámolásnál fog gondot jelenteni, hisz nem fogjuk megkapni az állami támogatást. A lakosok
között is felháborodást keltett , hogy a lakáskassza határidejét is meghosszabbították hozzájárulásuk
nélkül. Ráadásul közeledik az elszámolás határideje is.
Beri Aladár képviselő elmondja, nem hiszi el, hogy az Önkormányzat nem tudja fizetni a havi
részleteket.
Szabó Zoltán képviselő elmondja, hogy első pillanattól kezdve fizetni kellett volna, ami nem teljesült.
Negyedéves elszámolás van, ez 2006. évtől minden testületin elhangzott. Az állami támogatás ugrani fog,
és akkor óriási gondot fog jelenteni majd az elszámoláskor.
Kiss Ferenc polgármester véleménye szerint nemcsak az önkormányzat, de a lakosok sem tudnak kibújni
a fizetési kötelezettség alól.
Csathó László képviselő véleménye szerint is fizetni kellett volna az önkormányzati önrészt.

A Képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
3. / Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő :ÜB elnöke

Beri Aladár képviselő elmondja, hogy az ÜB elnökeként javaslatot nyújtott be az SZMSZ módosítására,
melyet írásban mindenki előzetesen megkapott.
Csathó László képviselő nehezményezi, hogy tegnap este fél ötkor kapta meg a testületi ülésre szóló
meghívót, nem ez volt az első eset. Neki munkahelye van, ahol a főnökét tájékoztatni kell arról
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amennyiben nem jelenik meg a munkahelyén, hogy ez miért nem történt meg. Este öt órakora nehezen
tud másnapra szabadságot kérni, azért hogy a testületi ülésen részt vegyen.
Tudomása szerint meghatalmazása van a feleségének, hogy az önkormányzati iratokat átvegye.
Beri Aladár képviselő is nehezményezi, hogy ő sem kapja meg mindig időben a meghívókat.
Szabó Zoltán képviselő elmondja, hogy náluk az édesanyjának van meghatalmazása, de mindig
rendesen megkapja az iratokat.
Kiss Ferencné alpolgármester elmondja, hogy a hivatalsegéd szabadságon volt, ezért valószínűleg Varga
Józsi vitte ki a meghívót.
Kiss Ferenc polgármester utána fog nézni a kézbesítéseknek.
Csathó László képviselő elmondja, hogy december elején is egyszer fél órával a testületi előtt tudta meg,
hogy ülés lesz.
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy ha nem jön létre a rendkívüli testületi december elején akkor
200 ezer forint mulasztási bírságot kellett volna fizetnie az önkormányzatnak.
Beri Aladár képviselő véleménye szerint hamarabb is módosításra kerülhetett volna az SZMSZ.
Csathó László képviselő véleménye szerint jó lenne egybefüggően látni, mi az, ami módosításra került,
és ennek függvényében kellene tárgyalni, személy szerint ilyen formában nem javasolná elfogadásra.
Kiss Ferenc polgármester emlékezete szerint az alap szervezeti és működési szabályzat minden
képviselőnek megvan. De ha a testület igényli a későbbiek folyamán újra lehet tárgyalni. Nem annyira
szükséges ezt most feltétlenül tárgyalni. Megjegyezni kívánja, ha valaki társadalmi megbízatású
polgármesterként indul a ciklus alatt megváltoztathatja azt egyszer.
Szabó Árpád Zoltán képviselő
maradjon is az.

szerint, ha valaki társadalmi megbízatású polgármesterként indul

dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy ha valaki függetlenként indul az SZMSZ-ben azt kell
szerepeltetni. Változtatni azonban csak a polgármester hozzájárulásával van lehetőség.
Csathó László képviselő szeretné tudni, hogy a következő választás alkalmával kiköthető-e, hogy csak
társadalmi megbízatású polgármester indulhasson.
Berzi István képviselő: a határ 3000 fő felett van meghúzva.
dr. Takács András körjegyző elmondja , hogy főleg az önhikis pályázatnál játszik szerepet, az önhiki
nem ismeri el a főállású polgármester illetményét, csak az illetményalap 2, 5 szereséig.
Kiss Ferenc polgármester javasolja újratárgyalni a szervezeti és működési szabályzatot összefüggésében
a módosításokkal és alapinformációkkal.
Berzi István képviselő támogatja a felvetett javaslatot.

A Képviselőtestület egybehangzóan úgy foglalt állást, hogy a testület a Szervezeti és Működési
Szabályzatot a következő testületi ülésen napirendjére tűzi. Az alaprendelet és a módosításra vonatkozó
előterjesztés előzetesen kiküldendő tanulmányozásra a résztvevőknek.
4. / Indítványok, javaslatok
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4.1. Csathó László képviselő szeretné tudni, hogy hány autó földet vittek a Szabadság útra és Beriék
mellé.
Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy föld egy sem , de 9 kocsi kő lett odahordva, több, mint
ami be lett tervezve.
Csathó László képviselő soknak tartja érte az egymillió forintot. A korábbi testületi üléseken 600.000 Ft
+ áfa összeg volt amiről beszélgettek ezzel szemben soknak találja az egymillió egyszázezer forintos
számlát. Ezt ki lehetett volna hozni 600.000 Ft-ból is.
Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy ez útalapnak is megfelelő lesz. Az út szélessége 3, 5 m
nagy kő, és kiskövekből tevődik össze. A követ Meszesről hozták Nem egy nap dolgoztak rajta a
munkások és a gépek is.
Csathó László képviselő véleménye szerint az Önkormányzat 400.000 forintot bukott ezen az úton.
Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy Hudák úr 7-800 ezer forint körüli összegről beszélt.
Személy szerint ő is sokat gondolkodott rajta. Két gondolat is megfogalmazódott benne, az első hogy
útalapnak kiváló lesz, később amennyiben erre az útra benyújtották a pályázatot már egyféle alapot
szolgál. A másik pedig, hogy már évtizedek óta az itt lakók sárban járnak, meddig kell még tűrnie az ott
lakóknak a sarat , a képviselőknek pedig a lakosok átkozódását.
Csathó László képviselő szerint közeledik a közmeghallgatás időpontja, azért volt sürgős a képviselő
úrnak a kövezés.
Berzi István képviselő tudomása szerint egy év garanciát adtak a kivitelezők.
Csathó László képviselő véleménye szerint amennyiben erre az útra a képviselő-testület benyújtja a
pályázatot, és az nyerni fog, ugyanúgy ki fog kelleni fizetni még egyszer az alapozást.
Beri Aladár képviselő is soknak tartja az összeget, de ha a Csathó úrnak kellene évek óta azon az úton
járnia, valószínűleg ő sem nehezményezné az összeget. Évek óta sárban, és latyakban járnak az ott lakók.
Csathó László képviselő véleménye szerint másképp kellett volna megoldani ezt a munkát, amikor a
Kossuth utat és az Ady Endre utat aszfaltozták akkor a gépek itt voltak akkor is meg lehetett volna és
olcsóbban.
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy amikor 1 Ft átutalás miatt Miskolcra kell utazni azonnal,
és az elszámolásnál a fent említett összegre is túl nagy hangsúlyt fektetnek, nem hiszi, hogy ez ilyen
könnyű dolog lett volna. Az, hogy sok-e vagy nem nehéz megítélni, mert egyikünk sem árszakértő.
Beri Aladár képviselő szerint minden embernek joga van a megfelelő úthoz. Ez egy jó útalap 2010. június
30-ig dől el, hogy nyer-e a pályázat.

11 óra 30 perckor szünetet rendel el a polgármester
11 óra 55 perckor a testületi ülés folytatódik.

dr. Takács András körjegyző az előtte álló bankszámlakivonat alapján tájékoztatja a képviselő- testület
tagjait, hogy az LTP önrész nem likvidhitelből lett kifizetve.
4.2. Szabó Árpád Zoltán képviselő elmondja, hogy az előző testületi üléseken gyakran felvetődött, hogy
az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetben van. A mellékelt kiküldött előterjesztés alapján néhány
felvetést javasolt, hogyan lehetne pénzt megtakarítani az önkormányzat részére.
Kiss Ferenc polgármester 10 %-os csökkentéssel egyetért.
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Berzi István képviselő elmondja, hogy az alakuló ülésen is volt már róla szó, hogy az alpolgármester
lemond a tiszteletdíjáról.
Kiss Ferenc polgármester szerint Berzi képviselő is manipulált, amikor a szociális segély és a tiszteletdíj
folyósíttatásáról annak idején döntött.
Berzi István képviselő elmondja, hogy ha így gondolja a polgármester úr, akkor valóban manipulált, de
azon, hogy mi fog kevesebb pénzébe kerülni az önkormányzatnak. Mivel információi alapján a szociális
segély összege kevesebbe került, ezért döntött akkor úgy.
Kiss Ferencné alpolgármester véleménye alapján 100.000 Ft-nak kellene lennie a bruttó képviselői
tiszteletdíjának.
Szabó Árpád Zoltán képviselő véleménye alapján a környékbeli polgármesterek között
polgármester, akinek a bruttó tiszteletdíja annyi mint Balajton az alpolgármesternek.

van olyan

Csathó László képviselő véleménye alapján csökkenteni kellene a külsős bizottsági tag tiszteletdíját.
Beri Aladár képviselő egyetért az alpolgármester tiszteletdíjának 50 %-os csökkentésével. Ő személy
szerint nem mond le a tiszteletdíjáról.
Kiss Ferenc polgármester véleménye alapján van durván 8 hónapja még a mostani testületnek. Annyi
idő alatt úgysem jön helyre az önkormányzat pénzügyi helyzete, ha a képviselők lemondanak a
tiszteletdíjakról.
Szabó Árpád Zoltán képviselő véleménye alapján ha a képviselő-testület lemond a tiszteletdíjakról, az út
kövezésének a fele már megvan.
Csathó László képviselő javasolja a képviselő – tagok tiszteletdíjának fenntartását, a külsős bizottsági
tagnak pedig csak akkor, ha részt vesz az ülésen.
Berzi István képviselő véleménye alapján az október 28.-i testületi ülésen volt szó a polgármester
illetményének csökkentéséről. Akkor a képviselő-testület az indítványát elutasította.
Szabó Árpád Zoltán képviselő véleménye alapján azóta nagyon sok változás történt.
Berzi István képviselő felhívja a testület figyelmét, hogy azért lett felfüggesztve a segélyek kifizetése,
mert nem volt pénz. Javasolja, lássa el a polgármester társadalmi tisztségben a feladatát, ez éves szinten
mintegy 4 millió forintos megtakarítást jelentene.
Szabó Árpád Zoltán képviselő támogatja a javaslatot.
dr. Takács András körjegyző felhívja a figyelmet, hogy dönteni kellene arról, hogy kizárja–e a testület az
alpolgármestert a szavazásból.
A Képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
következő tartalmú határozatot hozta:
219/2009. (XII.16.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nem zárja ki az alpolgármestert a tiszteletdíj mértékének módosítására
vonatkozó döntéshozatalból.
Felelős: ---Határidő: ---
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Kiss Ferenc polgármester szavazásra teszi fel ki az, aki egyetért az alpolgármester illetményének 50%-os
csökkentésével, tehát, hogy a havi bruttó 50.000 Ft tiszteletdíja 25.000 Ft-ra csökkenjen.

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül döntésre nem jutott.

Az előterjesztést legközelebbi ülésén ismételten napirendjére tűzi.
Kiss Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a külsős ügyrendi bizottsági tag tiszteletdíjának
módosítására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselőtestület minősített többséggel - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a
következő rendeletet alkotta:

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2009. (XII.22.) sz. rendelete
A HELYI KÉPVISELŐK ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BIZOTTSÁGI TAGOK
TISZTELETDÍJÁRÓL

szóló 8/2002. (X.30.) sz. rendelet módosításáról

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete figyelembe véve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (továbbiakban: Ötv.), a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. (továbbiakban: Ökjtv.),
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (továbbiakban: Pttv.) leírtakat az
alábbi
módosító rendeletet
alkotja:
1. §
A 2. § (3) bekezdésének szövegezése helyébe a következő szövegezés kerül:
„A bizottság nem képviselő tagja – több bizottsági tagság esetén is –
legfeljebb havi bruttó 3.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult abban a hónapban,
amikor a bizottság ülést tart, s azon aktívan részt vesz.”

2. §
Jelen rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.

4.3. Nagy Zoltánné ügyintéző elmondja, hogy a Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazdálkodási Társulat a
szakfeladat változás miatt kérte az alapító okirat módosításának jóváhagyását.
(Megkeresés 1137/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
tartalmú határozatot hozta:
220/2009. (XII.16.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
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a Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
(székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.) 2009/195. számú
megkeresésében foglaltakat figyelembe véve a 2009. november 25-én megtartott
Társulási Tanács ülésén 12/2009. (XI.25.) számú határozattal elfogadott módosító
Alapító Okiratot jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.4. Nagy Zoltánné ügyintéző ismerteti a Képviselőtestülettel a BORSOD-BAU 2000. Közműépítő Kft.
által összeállított és a testület elé terjesztett 2010. évre vonatkozó víz- és csatornadíj összegének
emelésére, megállapítására vonatkozó javaslatot. (Iratanyag 1125/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A Képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
következő tartalmú határozatot hozta:
221/2009. (XII.16.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a ládbesenyői székhelyű BORSOD-BAU 2000. Közműépítő KFT. által a testület
elé terjesztett 2010. évre vonatkozó víz- és csatornadíj mértékével, annak
emelésével nem ért egyet.
A 2009. évre megállapított víz és szennyvízcsatorna díjat hatályában 2010. évben
is fenntartja.
Felelős: polgármester
Határidő: január 31.

4.5. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési
feladatellátásra vonatkozó új kiegészítő megállapodás jóváhagyására vonatkozó megkeresését.
(Megkeresés /2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A Képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
következő tartalmú határozatot hozta:
222/2009. (XII.16.) sz. határozat:
Tárgy: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása belső
feladatellátásra vonatkozó Kiegészítő Megállapodásának elfogadása

ellenőrzési

Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező
Kiegészítő Megállapodást 2010. január 1-i hatállyal elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó Kiegészítő
Megállapodásának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve a Megállapodás megkötésére 2009. december 31.

5./Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.)
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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
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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