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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2010. évi március hó 4-én, csütörtökön 16 óra 00 
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén 
elhangzottakról 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
 

A 2010. február 26-án tartott testületi ülésen dr. Takács András körjegyző megkérdezte Kiss Ferenc 

polgármestert, hogy a 2010. február 16-án számára írt levélben feltüntetett három elmaradt napirendi 
pont megtárgyalására mikor fog sor kerülni. 
 
Kiss Ferenc polgármester elmondta, hogy szándékai szerint március 3-án, szerdán 13 órakor. 
 
dr. Takács András körjegyző megjegyezte, hogy ez az időpont nem jó, mivel aznap az országgyűlési 
képviselő választással kapcsolatos feladatok megbeszélése miatt Miskolcon kell megjelennie. 
 
A jelen lévők véleményét figyelembe véve Kiss Ferenc polgármester úgy döntött, hogy 2010. március 4-

én 13 órakor kerül sor a következő testületi ülés megtartására, ahol a körjegyző által felvetett napirendi 
pontok megtárgyalásáról lehet szó. 
 
Előzőek figyelembe vételével a mai napon Csathó László képviselő kivételével a testület többi tagjai és a 
körjegyző a tervezett időpont előtt megjelentek a Községházán. 
 
Kiss Ferenc polgármester közölte a jelenlévőkkel, hogy egyéb elfoglaltsága miatt testületi ülés 
megtartására nem kerül sor és eltávozott a feleségével együtt a Községházáról. 
 
A megjelent képviselőtestületi tagok (Beri Aladár, Berzi István, Szabó Árpád Zoltán) úgy döntöttek,  
telefonálnak Csathó László települési képviselőnek, hogy a testület határozatképessége és az ülés 
megtartása érdekében - lehetőség szerint - időben érkezzen meg. 
 
 
 
Jelen vannak:                                Kiss Ferencné       alpolgármester                
 Beri Aladár                        képviselő 

                                                         Berzi István                       képviselő 
  Csathó László                    képviselő  

                                                         Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
 

       
Távol maradt:                   Kiss Ferenc               polgármester 
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Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András        körjegyző  

                                    Nagy Zoltánné                  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
dr.  Takács András körjegyző:  Nem fenyegetésként mondom, de én holnap meg fogom 
keresni dr.  Orosz Gábort és segítsége t fogok kérni,  mert én a jelenlegi helyzetben már 
tanácstalan és tehetet len vagyok.  Számomra ez már nagyon veszélyes á l lapot:  nemcsak 
a testületi  munka lehetet lenül e l ,  lassan a hivatal i  munka is ,  mert  ha nem tudják,  de 
most már  úgy tűnik,  tudják,  Márt i  áp ri l is  15-vel  elmegy.  És  ez valahol  visszahat  az 
it teni á l lapotokra.  Anélkül  mondom ezt,  hogy belemennék a  részletekbe.  
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő :  A másik az ( az én véleményem szerint) ,  annak az oka,  
hogy Márt i  e lmegy,  az  házon belül kereshető.  
 
Csathó László képviselő :  Nem hinném,  hogy a  képviselőtestület  lenne a hibás ebbe n a 
dologban.  
 
 
Kiss Ferencné alpolgármester 16 óra 10 perckor megnyitja a Képviselőtestület ülését. 
 
Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselőtestülete 
határozatképes, mivel a testület tagjai közül 5 fő jelen van. 
 
Szem előtt tartva az ide vonatkozó jegyzői észrevételben foglaltakat, javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
1.)  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
      Előadó: előterjesztő 
 
2.) Tiszteletdíj mérséklésére vonatkozó képviselői előterjesztés megtárgyalása 
      Előadó: előterjesztő 
 
3.)  Köztisztviselők jutalmazására tett jegyzői előterjesztés megtárgyalása 
      Előadó: előterjesztő 
 
Berzi István képviselő: Javaslom 4.) napirendi pontként felvenni az indítványok, javaslatok napirendet. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A közeljövőben senki olyan köztisztviselő nem lesz itt, aki belelát a helyi 
dolgokba. (Itt hagyja az Önkormányzatot Nagy Zoltánné, míg a másik köztisztviselő – Kisida Gáborné – 
előre még nem látható ideig táppénzen van.) 
 
A jövő kérdése, hogy ki jön ide Nagyné Márta helyére. Ez egy másik borzasztó dolog, amit meg kell majd 
oldania a képviselőtestületnek. 
 
Mindezek alapján javaslom, hogy a jelenleg közcélú foglalkoztatottként itt alkalmazásban álló Bottyán 
Éva munkaszerződését valamilyen formában meg kellene hosszabbítani.  
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Szerintem először meg kellene kérdezni Mártát, hogy biztos-e a távozása, 
mivel Ő még nekünk erről a dologról nem nyilatkozott. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Biztos, a mai napon egyeztetett ez ügyben a két munkáltató. 
 
Berzi István képviselő: A negyedik napirendi pont keretében térjünk vissza Szabó képviselő úr 
javaslatára. 

 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  
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1.)  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
      Előadó: Ügyrendi Bizottság tagja 
 
2.) Tiszteletdíj mérséklésére vonatkozó képviselői előterjesztés megtárgyalása 
       Előadó: előterjesztő 
 
3.)  Köztisztviselők jutalmazására tett jegyzői előterjesztés megtárgyalása 
      Előadó: előterjesztő 
 
4.) Indítványok, javaslatok 

 
 

 
A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
 
 1.)  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
             Előadó: Ügyrendi Bizottság tagja 
 
 
Berzi István képviselő: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatosan 2009. 
áprilisában került összehívásra Ügyrendi Bizottsági ülés. Az írásos előterjesztést jegyző úr elkészítette, de 
nekem további kiegészítéseim, s javaslataim lennének. 
 
Beri Aladár képviselő: Novemberben már előterjesztésre került. Több képviselő társam kérte, hogy a 
teljes anyag (alap szabályzat, módosító előterjesztés) kerüljön kiküldésre tanulmányozásra. 
 
Nem tudom milyen ok miatt maradt ennyi ideig tárgyalatlanul. 
 
dr. Takács András körjegyző: Én a bizottság által elfogadott és a testület felé javasolt módosítások 
tekintetében az előterjesztést elkészítettem, a kért anyag még január közepén a képviselőknek egy-egy 
példányban kézbesítve lett.  
 
Berzi István képviselő: Egy-két paragrafus finomításra szorul. 
 
Javaslatot tesz  

- a 20. § (4) bekezdésének módosítására. 
 

A Képviselőtestület többsége a javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Berzi István képviselő: Javasolja 
- a 20. § (5) bekezdését törölni, vagy módosítani az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 
dr. Takács András körjegyző: Berzi képviselő úr, hogyha elkezdünk erről polemizálni, akkor este 8-kor is 
itt fogunk ülni. Az az igazság, hogy maga olyan kérdéseket feszeget, amit per pillanat nehezen tudok 
…… Márti maga nem tud ebben segíteni? 
 
Javaslatom: „Előterjeszti az ülés napirendjét, amihez a képviselők javaslatot tehetnek.” 
 

A Képviselőtestület többsége a javaslattal egyetért. 
 
 

Berzi István képviselő: Javaslatot tesz  
- a 23. § (20) bekezdés beillesztésére az alábbi szövegezéssel: 

„A képviselőtestület ülését csak az ülésen jelen lévő képviselők többségének egyetértésével lehet 
berekeszteni, bezárni.” 
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dr. Takács András körjegyző: A törvényességi osztály véleménye, hogy nem törvényes. 
 
Berzi István képviselő: És az törvényes, hogyha a polgármester úrnak a képviselői előterjesztés, 
hozzászólás nem tetszik azonnal bezárja az ülést? 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem törvényes. 
 

A Képviselőtestület többsége a javaslattal egyetért. 

 
(Ezzel kapcsolatosan korábban hozott határozatot hatályon kívül kell helyezni.) 
 
 
Berzi István képviselő: Javasolja 

- a 26. § (3) bekezdése 
„A polgármester rendfenntartásra tett intézkedését csak a képviselőtestület bírálhatja felül.” 
 
dr. Takács András körjegyző: A képviselőt a polgármester nem küldheti ki a teremből, de más jelenlévőt 
távozásra szólíthat fel, amennyiben az a személy nem megfelelően viselkedik. 
 

A Képviselőtestület többsége a javaslattal nem ért egyet. 

 
 

Berzi István képviselő: Javasolja 
- a 27. § (7) bekezdésének felvételét a következők szerint: 

„ A képviselőtestület nyílt üléséről bárki, megkötés nélkül kép, hang, vagy videó felvételt készíthet, ami 
részben, vagy egészben szabadon felhasználható, nyilvánosságra hozható.” 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem törvénysértő, ugye Márti? 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ehhez annyit szeretnék fűzni, hogy az utóbbi időben a testületi ülésen készült 
hanganyagok levéltárnak átadandóak, nem lehet megsemmisíteni Őket. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Visszaélésre fog okot adni! 
 

A Képviselőtestület többsége a javaslattal egyetért. 
 
 

Berzi István képviselő: Javasolja 
- a 38. § (3) bekezdésének felvétele 

„A lejárt idejű határozatok esetén a Képviselőtestület valamelyik tagját megbízza a határozat 
végrehajtásával.” 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A kistérségi társulási ülésen való részvétel tekintetében hozott 
határozatunkban foglaltakat sem tartja be évek óta a polgármester, mert nekem nem szól, hogy mikor 
menjek el helyette a Kistérségi ülésre. 
 
dr. Takács András körjegyző: A határozatok végrehajtását kell következetesen számon kérni. 
Ha nem hajtja végre, fegyelmi eljárást lefolytatni. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A szivattyú beszerzésére vonatkozó javaslatot nem tette fel szavazásra, 
de már másnap megkerülte a testületet és megvette a szivattyút. 
 

A Képviselőtestület többsége a javaslattal nem ért egyet. 

 
 
Berzi István képviselő: Javaslatot tesz 

- a 39. § (10) bekezdésének módosítására 
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„A körjegyző a képviselőtestület előzetes jóváhagyó véleménye alapján a polgármester egyetértésével 
nevezi ki, menti fel, jutalmazza a körjegyzőség dolgozóit, gyakorolja a munkáltatói jogokat.” 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Természetes dolog lenne, hogy megbeszéljük előzetesen, hogy ki jön, 
jöjjön ide dolgozni. 
 
Balajton nincs Polgármesteri Hivatal, sem Körjegyzőségi Hivatal. 
 
Jogilag nincs beleszólásunk, hogy ki kerül köztisztviselőként itt alkalmazásra. 
 
dr. Takács András körjegyző: Ha a jelenleg meghirdetett álláshelyre beérkezik X db pályázat, akkor én 
majd meghívom magukat. Bemutatom a pályázatokat, s kérem majd a véleményüket. 
 
Beri Aladár képviselő: Példaként hozom fel a legutóbbi esetet: nem tudtunk róla, hogy új pénzügyes 
dolgozik nálunk, csak jöttünk a községházára, s láttuk meglepődve, hogy más személy van itt. 
 
dr. Takács András körjegyző: Ebben a kiválasztásban nincs kompetenciájuk. Amikor elhoztam ide 
Margót, akkor itt volt a polgármester úr és Ágnes is a községházán. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: De ide az van írva, hogy a polgármester egyetértésével. Ha az 
alpolgármester feljöhetett, akkor a képviselők is itt lehettek volna. A képviselők viszont nem lettek 
értesítve. Ilyen alapon az alpolgármesternek sem lett volna semmi beleszólása, hogy ki kerül itt 
kinevezésre. 
 
dr. Takács András körjegyző: Hát nem, ez igaz. Tudják mit, tegyenek személyre javaslatot, vagy ajánlják 
valakinek a figyelmébe az állás lehetőséget, pályázzon. 
 
Beri Aladár képviselő: Én javasolnám, hogy a Márta mondja vissza az ajánlatot, s maradjon. 
 
dr. Takács András körjegyző: Törvénysértő a Berzi képviselő úr általi módosítási javaslat. 
 
Margót én választottam ki, a polgármester jóváhagyó egyetértésével, pályázati úton. 
 
Besorolása a köztisztviselői törvény szerint. 
 
Berzi István képviselő: Aki jól végzi a munkáját, az kapjon illetményeltérítést, tavaly hoztunk erre 
vonatkozóan döntést személyre szabottan. 
 
dr. Takács András körjegyző: Én sajnálom, hogy elmegy Nagyné. 
 
Beri Aladár képviselő: Bár mindenki úgy végezné a munkáját, mint Ő. 
 
Csathó László képviselő: A 23. §-ban a felszólalás időtartama le van szabályozva, javasolja módosítani. 
 
dr. Takács András körjegyző: Ez a szabályozás egy 200 éves szabály. Üres szócsépléssel az érdemi vitáról 
el lehet terelni a szót. A cél, hogy össze-vissza ne beszéljenek az emberek. 
A szabályokkal élni kell, s nem visszaélni. 
 
Nem volt rá kedvezőtlen tapasztalatom itt, hogy a polgármester úr idő szerint engedte volna a 
hozzászólást. 
Magának Márti? 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Érdekes tapasztalat, hogy 1,5 perc alatt mennyi mindent el tudnak mondani. 
 
Most, hogy ugye látom a hozzászólások időtartamát, sokszor meglepődök, hogy rövid idő alatt mennyi 
mindent elmondanak.  
 
Csathó László képviselő: A 34. § (2) bek. a.) pont helyébe módosító javaslat megtételére került sor. 
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Javaslom, hogy maradjon az eredeti verzió szerint. 
 
dr. Takács András körjegyző: Az Államigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrzési főosztálya javasolja 
módosítani. 
 
Csathó László képviselő: A 36. § módosítására tett előterjesztés jogilag kivitelezhető-e? 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem, aki főállásúnak indul, az úgy is látja el választott tisztségét 
megválasztásától. 
Én aggályosnak tartom, de ez volt a bizottság javaslata, s bekerült az előterjesztésbe. Mi a maga 
véleménye, Márti? 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ha benne van sem korlátoz semmit. Az új választásig már nincs sok hátra, az 
újonnan felálló testület pedig úgy is módosítani fogja, vagy egy új SZMSZ-t fog alkotni. 
 

 
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta: 

 
 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
 
 2/2010. (III.5.) SZÁMÚ RENDELETE 
 
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 3/2007. (V.1.) SZ. RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  
 (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
 2.) Tiszteletdíj mérséklésére vonatkozó képviselői előterjesztés megtárgyalása 
            Előadó: előterjesztő 
 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Az alpolgármesteri tiszteletdíj módosítására vonatkozó képviselői 
előterjesztés tekintetében korábbi ülésünkön döntés nem született, mivel azonos szavazati arány állt elő: 
ismételten a testület elé kell terjeszteni az indítványt. 
 
Berzi István képviselő: Korábban alpolgármester asszony – még az alakuló ülést követő egyik ülésünkön 
– megígérte, hogy egy évig nem veszi fel a tiszteletdíját. Ez teljességében nem valósult meg. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Játszótérbe akartad beletenni. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Nem kimondottan abba, de a falu javára. 
Fél évig nem vettem fel. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A fennmaradt másik fél évig akkor „megvonjuk” az alpolgármester 
tiszteletdíját. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Ezt tiszteletlennek tartom. 
Szabó Zoltán képviselő is ígérte a falunak, hogy nem fogja felvenni a tiszteletdíjat. 
 
Beri Aladár képviselő: Az utcán mindenki azt mond, amit akar. Az itt elhangzottak kerülnek rögzítésre, 
s annak alapján számonkérésre. 
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Berzi István képviselő: Az alpolgármester tiszteletdíját a hátralévő időszakban vonja meg a testület. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Havi bruttó 25.000,- Ft alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására 
vonatkozó korábbi javaslatomat fenntartom. 
 
Berzi István képviselő: Mivel az alpolgármester asszony érintett az ügyben, javaslom a szavazásból való 
kizárását. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Egyébként sem kívántam volna szavazni, tartózkodtam volna a 
szavazáskor. 
 

Berzi István képviselő: Az nem ugyanaz. 
A novemberi testületi ülés jegyzőkönyvét mind a mai napig nem írta alá az ülést akkor is levezető 
alpolgármester asszony, s azóta nem is lett felterjesztve az Államigazgatási Hivatal felé, tudnak-e erről a 
képviselő urak? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Én erről nem tudok. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Nem lett aláírva??? 
 
dr. Takács András körjegyző: A november 25-eit mind a mai napig nem látta el aláírásával az 
alpolgármester asszony (a polgármester úr ráhatására, mivel Ő a személyét érintő hozzászólások 
jegyzőkönyvben való szerepeltetésével nem ért egyet). 
 
Mivel az alpolgármester asszony bejelentette személyes érintettségét, s nem kíván szavazni, ez a része 
ezzel le van tudva, igaz Márti? 
 
A módosító indítványról kell először szavazni. 
Visszamenőleges hatállyal nem lehet hatályba helyezni. 
 
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
  28/2010. (III.04.) sz. határozat: 
 
  Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

        Kiss Ferencné alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíj módosítására, illetve 
megvonására tett javaslat tekintetében a szavazásból kizárja. 

 
 
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
  29/2010. (III.04.) sz. határozat: 
 

                             Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 Kiss Ferencné alpolgármester havi tiszteletdíját megvonja, a tiszteletdíj 
 számfejtését 2010. március 31-vel megszünteti, s ezzel összefüggésben elrendeli, hogy  
 a számfejtés megszüntetése érdekében a Hivatal ügyintézője e határozatot a  
 Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékes  
 ügyintézője részére küldje meg. 
 
 Felelős: illetékes ügyintéző 
 Határidő: április 10. 
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Kiss Ferencné alpolgármester megköszöni a képviselőtestületnek ezt a rendkívül gáláns döntését, s 
reméli, hogy a lelkiismeretükkel kicsit elszámolnak majd. A saját tiszteletdíjukat se nem csökkentették, se 
nem vonták meg! 
 

Csathó László képviselő: Mindenkinek el kellene számolnia magában a lelkiismeretével, nemcsak a 
képviselőknek. 
 
Beri Aladár képviselő: A mai ülésen hozott határozatok is ugyanúgy lesznek végrehajtva, mint a 
novemberi ülésen hozott döntések – azaz sehogy? 
 
 

17 óra 30 perckor Nagy Zoltánné ügyintéző távozik az ülésteremből. 
 
 

3.)  Köztisztviselők jutalmazására tett jegyzői előterjesztés megtárgyalása 
      Előadó: előterjesztő 

 
 
dr. Takács András körjegyző: Én leírtam a javaslatomat, kiegészíteni nem kívánom. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: A két hivatali dolgozónk – ilyen körülmények közötti (kéz-, ill. lábtörés) 
eredményes munkavégzése miatti - jutalmazására tett javaslatot a körjegyző úr. 
 
Csathó László képviselő: Van még egy harmadik személy is. A pénzügyesünk is munkaviszonyban áll 
még. 
 
Beri Aladár képviselő: Ugyanúgy fizetjük, mint az újat. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Én az aktív dolgozókra gondolok: egyikük eltörte a kezét, gipszes kézzel 
kezelte a klaviatúrát, ugyanúgy a pénzügyesünk, aki súlyos lábtörése miatt van akadályoztatva a 
munkavégzésben, mégis igyekszik munkáját ellátni, ha otthon, hát otthon. 
Amit egyszerűen nem tudok megmagyarázni, hogy ember ilyenekre képes, azért, hogy itt a dolgok 
folyamatosan haladjanak.  
 
6/3-as pályázatot nyújtott be az utóbb említett pénzügyesünk a múlt év végén, melynek köszönhetően 
anyagi problémáink rendeződtek. 
 
Beri Aladár képviselő: Egyetértek Csathó Lászlóval. 
Előre is elnézést kérek, ha az, amit most mondani fogok, valakit sérteni fog. 
 
Előző pénzügyesünk elég hosszú ideig dolgozott itt szorgalmasan, és eléggé sokat tett itt Balajton az 
„asztalra”, sok pénzt hozó pályázatot nyújtott be az elmúlt évek alatt. 
Sajnos nem szépen lett elküldve, ennyi év után illet volna nyugdíjba vonulásakor szebben elköszönni 
tőle. 
 
Ha a testület jutalmazásra összeget szavaz meg a két dolgozónak, akkor szavazzon meg a harmadiknak 
is. 
 
Ha az új pénzügyes megérdemli, akkor megérdemli a régi is. 
Több időt kell ahhoz itt eltöltenie, hogy valóban meg tudjuk ítélni a munkáját. 
 
Csathó László képviselő: Elég rövid idő alatt „bizonyított” az új pénzügyesünk. 
 
Beri Aladár képviselő: Elég rosszul esett Annuskának, hogy így kellett távoznia innen, ahogy távozott. 
 
Berzi István képviselő: Információim birtokában tájékoztatom a testületet, hogy Nagyné „nem tart 
igényt”a jutalomra, ennek ismeretében döntsön a testület. 
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ha nem is tart igényt a jutalomra, akkor azt a keretet, amit a jegyző úr 
javasolt, azt valamilyen formában csak el kell osztani, s azt hiszem, hogy ebbe a Mártának kellene a 
legjobban beleesnie. Pénteken eltört a jobb keze, s törött kézzel már hétfőn itt dolgozott. 
 
(egyszerre szólt hozzá, s egymás szavába vágva) Csathó László képviselő: A régi pénzügyesünk is sokat 
dolgozott otthon, éjszaka, bejött húsvétkor, bejött betegen is.                                                                                             
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Úgy osszuk el a jutalomkeretet, hogy Márta is kapjon, még akkor is, ha 
nem tart rá igényt. 
Az volt itt a baj, hogy, dolgozott otthon is, munkaidő után késő este, hétvégén is, sőt ugye törött kézzel is, 
most is már otthon lehetne, mégsem volt megbecsülve.  
 
dr. Takács András körjegyző: Két megjegyzésem lenne: természetesen tiszteletben tartom az Önök 
döntését, mindenféleképpen, mert én nem tehetek mást. Bizonyára egy jóleső gesztus lesz, ha a Bódvainé 
kolléganőnek is juttatnak. Sajnálom, csak én arról nem tehetek, hogy régebben – előttem – másképp 
működött a rendszer. Mert én mindig azt mondtam és arra törekedtem, hogy azt a kollégát, azt a 
kolléganőt, aki fáradtságot nem kímélve dolgozik, azt igen is meg kell becsülni. Annuska többször 
mutatta nekem azt a kimutatást, hogy Ő az itt eltöltött évek alatt 40 m Ft-ot hozott pályázatok útján a 
községnek. Sajnálom, hogy erre korábban nem figyelt fel senki.  
Én, ennél a javaslatomnál csak azt vettem figyelembe, azokat a törekvéseket, amiket itt láttam és 
tapasztaltam, ugye a Márti két olyan pályázatot csinált az elmúlt évben is a lakosság élelmiszer 
adománnyal való támogatása érdekében, ahol bizony annak ellenére, hogy sokan ilyen-olyan okokból 
nem voltak megelégedve, Ő azt a millió dolga mellett önszorgalomból csinálta. 
 
Margó ugyan új dolgozó, de Ő is kézzel-lábbal törekedett arra, utána járt, több napot töltött bent a 
Kincstárban az abodi kolléganővel – Zsuzsával – hogy egy olyan pályázatot hozzanak össze, ami nyerő 
legyen. 
Nála ezt a törekvést, szándékot vettem figyelembe javaslatomnál. 
 
A Kincstári dolgozók külön jutalmazására a múlt év végén kértem Önöket, mert bár azok a személyek is 
a munkájukat végezték, de nem mindegy, hogy hogyan állnak hozzá, ha egyszer az minket is érint. 
 
Vegyék akkor a volt pénzügyesünk jutalmazásánál is figyelembe, hogy Ő csak egy félévet dolgozott 
aktívan. 
 
Differenciáltan kellene jutalmazni, úgy terveztem. 
 
200.000,- Ft-os keretet kértem a két aktív dolgozó jutalmazásra biztosítani. 
 
Önök döntsék el akkor, hogy igen, vagy nem és mennyit. 
 
Beri Aladár, Berzi István, Csathó László, Szabó Árpád Zoltán képviselő: Van-e rá fedezet? 
 
Beri Aladár képviselő: Mennyit tudnánk adni, és milyen megosztásban? 
 
Csathó László képviselő: Mennyi pénzünk van rá? 
 
Azt se tudjuk, hogy hogy állunk pénzügyileg. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Valóban úgy van, hogy Annuska néninek azt a tizenvalahány évet 
gyakorlatilag senki nem köszönte meg. 
 
A jegyző úrral egyetértek, hogy ezt a kért keretet, ha kettőjük között kellene elosztani, akkor úgy kellene, 
ahogy azt a jegyző úr tervezte. 
 
 

17 óra 40 perckor Nagy Zoltánné ügyintéző elfoglalja helyét az ülésteremben. 
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Csathó László képviselő: Itt van egy féléve és már jutalmazni kell?! Először bizonyítson. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A két pénzügyesnek egyformán. 
 
Csathó László képviselő: Nem értek ezzel a verzióval vele egyet. Annuska néni több évig dolgozott itten. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Nekem a múlt évben többet adtatok havonta, nagyon szépen köszönöm. Most 
arra kérlek benneteket, hogy nekem jutalmat ne szavazzatok meg. 
 
Csathó László képviselő: Az új pénzügyes itt van pár hónapja, s már jutalmazni kell; el kellene telnie egy 
kis időnek, ami után már valóban lemérhető a munkája. 
Nincs vele semmi bajom. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Margó azt mondhatná, hogy itt van és csináljátok. Akkor pedig valakit 
külön meg kellene fizetni azért, hogy Ő helyette a munkát elvégezze. A megbízási díj lehetne havi 100-
150 e Ft is. 
 
Csathó László képviselő: Itt lehetne a régi pénzügyesünk, s csinálhatná a dolgokat. 
Ha valaki betegen van, annak a helyettesítését meg kell oldani. 
 
dr. Takács András körjegyző: Hogy lezárjuk végre ezt a vitát, az a kérésem, szíveskedjenek megszavazni 
a helyettesítésre fedezetet, havi kb. 200 e Ft-ot. 
 
Nem a dolgozók kérték a jutalmat, s félreértés ne essék: nem kell jutalmazni. Én leírtam a saját 
véleményemet, engem lehet kritizálni, hogy hülyeséget írtam, csak azt kérem, hogy Őket ne bántsák. 
 
Csathó László képviselő: Figyelembe véve az önkormányzat anyagi helyzetét, nem látom most 
lehetőségét a jutalmazásnak. 
 
Beri Aladár képviselő: Bódvainé is kapja meg azt, amit a másik. Nagyon sok pénzt hozott az elmúlt 
években az önkormányzatnak. 
Kettőnktől kapta csak meg a köszönő, búcsúzó szavakat. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Nagy virágcsokorral köszöntünk volna el tőle, ha nem így, hanem 
máshogy állt volna a dolgokhoz: nem így képzeltük el, hogy így fogunk tőle búcsúzni-. Az biztos, hogy 
ennyi év után úgy hagyta itt Margót, hogy semmit nem mutatott meg, semmit nem magyarázott el neki. 
Átadta a dolgokat, s arrivedercsi. 
 
Önmagának is köszönheti, hogy így váltunk el! 
 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A mai napig nem tudom, hogy konkrétan miért is távozott olyan 
gyorsan. 
 
Beri Aladár képviselő: Annyi évnyi szorgalmas munka után, ha így kell távozni bárkinek is, az sem állna 
másként hozzá, mint Ő. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Tudta, hogy neki rövidesen menni kell, mert nem dolgozhatott tovább. 
 
dr. Takács András körjegyző: Annuska kolléganővel hónapokon keresztül egyeztettük az elmenetele 
módját. Saját maga írta le az elképzeléseit. Választási lehetősége volt. Ő nem tehette meg azt, amit én, 
mert Ő előre hozott nyugellátásban részesül, ezért minimálbérért dolgozhatott volna csak  az idei évtől. 
 
Húztam, halasztottam, szembeszálltam a polgármester úrral esetenként, Ágnes nagyon jól tudja, 
hányszor vitatkoztunk, mert Kiss Ferenc polgármester úr már korábban el akarta küldeni, mert amikor 
már valaki nyugdíjas, bármikor elküldhető! Én is. 
Mindig arra kértem a polgármester urat, hogy várjunk még – Ágnes volt a partnerem ebben, a férjét 
csitítgatta: hagyjad már jól dolgozik, bár a modora az nehezen elviselhető. Eljött az a pillanat, amikor már 
nem tudtunk tovább várni. Leültünk, megbeszéltük, csak Ő másképp adja elő, mint ahogy az történt. Mi 
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nem vágtuk a tőrt a szívébe. Szépen nyugodtan elmondtam neki, hogy Annuska drága, hogy sok-sok 
egyeztetés után eljött az az idő, amikor ki kell mondani: eljött az elválás ideje! Oda adtam neki erről 
írásban is az értesítést, felháborodott, s másnap elment táppénzre. Maga hogy kezelné azt a munkatársát, 
aki másnap bosszúból elmegy táppénzre? Jutalmazná? 
 
Csathó László képviselő: Talán igen, hanem is azért a lépéséért, amit utoljára tett, de az előző évek 
munkájáért. 
A polgármester hamarabb el akarta küldeni – említette előbb a jegyző úr, tehát csak voltak az 
elküldésnek előzményei, ha engem a főnököm ki akar rúgni, akkor lehet, hogy én is ezt a lépést tenném 
meg, amit Ő. 
 
dr. Takács András körjegyző: Korábban miért nem jutalmazták? Jogukban állt, bármikor megtehették 
volna. 
 
Csathó László képviselő: Volt jutalmazva, jutalmazta a polgármester a testület döntése nélkül. 
 
dr. Takács András körjegyző: Maguknak kellett volna. 
 
Csathó László képviselő: A testület döntése nélkül jutalmazta a polgármester. 
 

dr. Takács András körjegyző: Én vagyok egyedül az, aki elő jön ilyen javaslattal és a végén úgy tűnik, 
hogy rosszul döntöttem. 
 
Berzi István képviselő: Nem tudom emlékszik-e rá jegyző úr, hogy korábban a polgármester úr akként 
foglalt állást: - örüljenek, hogy dolgozhatnak! 
 
dr. Takács András körjegyző: Tudom, de én mondtam, hogy ezzel nem értek egyet. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Ez volt a szlogenje! 
 
dr. Takács András körjegyző: A körjegyzőség korábbi jegyzője nem merte felvállalni a differenciált 
értékelést. Én voltam az, aki ezt mertem vállalni, és én voltam az, aki a jutalmazást is, a béreltérítéseket is 
elkezdtem. Korábban miért nem csinálták? 
 
Csathó László képviselő: Itt üt vissza az a másik dolog, hogy a testületnek nincs beleszólása a dolgozó 
kiválasztásában, akkor nem kérdezik meg az embert, most a jutalmazáskor meg kérik a hozzájárulását. 
 
dr. Takács András körjegyző: Szavazzák le, de én meg azt kérem maguktól, hogy biztosítsanak keretet a 
helyettesítésre, mert akkor én meg azt mondom a Margónak, hogy hagyja abba az egészet, táppénzen 
van, ne foglalkozzon Ő vele. 
Ha valaki táppénzen van, nem kötelezhető munkavégzésre. 
Két gépet vittünk haza, a két ünnep között hazavittük szerződésmódosítással a terminált. Hazavitték a 
könyvelési gépet. 
 
Csathó László képviselő: És ez Ön szerint jogszerű? 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem jogszerű, de az első igen. 
Biztosítsák a megfelelő hátteret. Szólok Mészárosné Marikának, vagy Erzsikének, s eljönnek helyettesíteni 
megfelelő bérezésért. 
Le lehet ragadni bizonyos dolgoknál, csak ez nem viszi előbbre a dolgokat. 
 
Csathó László képviselő: Margó betegen dolgozik, megérdemel bizonyos összeget, s Annuska is 
megérdemel annyit, mint Márta. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A Márta munkáját nem lehet összehasonlítani sem az Annuska néni, sem 
a Margó (gazdálkodási ügyintézők) munkájával. 
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Egyikük már nem dolgozik itt, a másik pedig csak pár hónapja dolgozik itt: mindketten csak rész időt 
töltöttek el itt az elmúlt évben – azonos összegű jutalmazásban javaslom Őket részesíteni. 
 
Beri Aladár képviselő: Több, itt eltöltött év után nyugdíjba ment, annyi tiszteletet, kárpótlást 
megérdemel, hogy nagyobb összegű jutalomban részesítsük, mint az új dolgozót. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Vitatkoznak itt hosszú percek óta: mi lenne, hogyha Annuska helyettesítené a 
táppénzen lévő pénzügyesünket? 
 
Csathó László képviselő: Igaz. Négy órában helyettesíthet akár itt is. 
 
Berzi István képviselő: Jogos az észrevétel. 
 
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

  30/2010. (III.04.) sz. határozat: 
 

                             Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a közszolgálati jogviszonyban álló, Balajt község Önkormányzatának közigazgatási  
 területén kihelyezett köztisztviselőként feladatkört ellátó személyek jutalmazására 
 tárgy évi költségvetése terhére bruttó 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint keretet  
 biztosít. 
 
 A keret felhasználásáról, annak dolgozónkénti megosztásáról – a képviselőtestület  
 tagjai által megfogalmazottak figyelembe vételével – kell intézkedni. 
 
 Felelős: polgármester és körjegyző 
 Határidő: április 3. 
  
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Nem az, hogy nem érdemli meg Annuska néni, vagy Margó, de most is 
csak azt tudom mondani, hogy a két munkakört összehasonlítani nem lehet. 
 
Csathó László képviselő: Megérdemli Annuska néni az Ő területén végzett munkájáért. 
Ő is a maximumot nyújtotta a maga munkakörében, mint ahogy Márta is a maximumot nyújtotta 
szerintem az Ő munkaterületén.  
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Távozásom után már pár nappal csak úgy fognak szidni, hogy ezt se csinálta 
meg, meg ezt se jól csinálta. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A jutalomnak több jelentése van. A testületi ülés előtt beszélgettünk 
hárman-négyen, s akkor azt mondtam, a dolgozókat nem jutalmazni, hanem ösztönözni kell. 
Ösztönzőleg adni a pénzt nekik, nem jutalom címszó alatt. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: A jegyző úrról elfeledkeztünk. 
 
dr. Takács András körjegyző: Csathó úr annyit hagy jegyezzek még meg, azzal kapcsolatosan, amit 
mondott, hogy Annuska is meg Márti is a maximumot nyújtotta. Nem értek vele egyet. A maximumot 
Márti nyújtotta. Ezt higgyék el nekem. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Hogy mennyi és milyen hibával, hiányossággal sikerült ellátni a 
munkakörömben rám osztott feladatokat, azt  Önök majd ezután fogják lemérni. 
Nem tartom magam „kiváló dolgozónak”: szeretem a munkámat, szeretek dolgozni, s igyekszem is 
időben mindazt megcsinálni, amit rám bíznak – hogy jól, vagy rosszul, az csak idővel válik el. 
 
Beri Aladár képviselő: Jegyző úr jutalmazására teszek javaslatot. 
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dr. Takács András körjegyző: Engem hagyjanak ki a jutalmazásból. 
 
Beri Aladár képviselő: Sok mindent megtett Ön is ezért a faluért, Ön is dolgozik otthon is. 
Minden dolgozónak jól eső érzés, ha a szorgos munkáját értékelik. 
 
dr. Takács András körjegyző: A köztisztviselő az egy különleges „állatfajta”, ezt szoktam mondani. 
Bennünk, köztisztviselőkben bennünk van, és én ezt látom a kollégákon is, az itteni köztisztviselők 
fegyelmezetten dolgoznak. 
Szoros határidőkhöz kötötten dolgoznak, ha kell szombaton, vagy vasárnap is dolgoznak. 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem kérem pénzben, inkább üdülési csekkben kérném. A családom tagjai 
közül két fő részére biztosítsák természetbeni juttatásként, adóterhe van, de járulékos költségei 
nincsenek. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozta: 
 

  31/2010. (III.04.) sz. határozat: 
 

                             Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a körjegyző természetbeni jutalmazására tárgy évi költségvetése terhére bruttó  
 125.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonötezer forint keretet biztosít. 
 
 A keret felhasználásáról – az ülésen e tekintetben megfogalmazottak figyelembe  
 vételével – kell intézkedni. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: április 3. 
  
 
 
 4.) Indítványok, javaslatok 

 
 
4.1. Szabó Árpád Zoltán képviselő: Bottyán Éva alkalmazására tesz javaslatot, úgy kellene 
foglalkoztatni, hogy a foglalkoztatása támogatott legyen. Most, hogy Márta elmegy, Éva ért a 
papírmunkához, ért a számítógéphez, sok mindenben be tudna segíteni. A Márta helyére kinevezésre 
kerülő új dolgozó semmit nem fog átlátni hirtelen, nem fogja ismerni az ügyfeleket. 
 
Jövő héten szerdán dolgozik Éva utoljára. 
Esetleg megbízási szerződéssel nem lehetne foglalkoztatni azon időtartam alatt, amíg álláskeresési 
támogatott lesz? 
 
A megbízási szerződését módosítani kellene úgy, hogy a TELEHÁZ felügyelete mellett az irodai 
munkában is segítsen. 
 
Csathó László képviselő: Egy hónap alatt Ő sem tudja átlátni az irodai feladatokat. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Kereskedelmi területen szerzett érettségi végzettséggel rendelkezik. 
Egy éven át volt alkalmazva közcélú foglalkoztatás keretében. A munkaügyi központ álláspontja szerint, 
lehetőség van rá, hogy akár öt éven át közcélúként dolgozzon valaki, csak 200 nap után meg kell 
szüntetni a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságát. A munkaügyi központ által tartott 
értekezleten elhangzott, hogy nem ajánlják az önkormányzatoknak ezt a foglalkoztatási időtartamot, 
mivel közcélú foglalkoztatáshoz támogatást csak akkor kaphat az önkormányzat, hogyha rátost 
(rendelkezésre állási támogatásra jogosultat) foglalkoztatunk. Mivel rátra már nem jogosult 200 nap után 
az alkalmazott személy, így kérdéses, hogy az önkormányzatok jogszerűen veszik-e igénybe az állami 
támogatást. 
 



 

 

         14 

Jelen esetben az egy év munkaviszony figyelembe vételével kb. 2 és fél hónap időtartamra álláskeresési 
támogatásra szerzett jogosultságot. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Mint már korábban említettem, a TELEHÁZ felügyeletére kötött 
megbízási szerződést kellene módosítani, kiegészíteni.  
 
dr. Takács András körjegyző: Korábban már szóba került közöttünk (Nagyné, polgármester úr és én 
közöttem) házon belül, a múlt évben a polgármester úr már javaslattal is kívánt élni a testület felé – a 
közigazgatásban bevezetett létszámstop hiúsította meg - hogy egy négyórás köztisztviselő 
alkalmazásával kellene enyhíteni a Mártira nehezedő nyomáson, mert rengeteg feladata volt, van. Csak 
hát ugye akkor ennek meg kell nézni a pénzügyi vonzatát. Vele is (Évával) meg kellene beszélni, hogy 
neki nincs-e valamilyen más elképzelése. 
 
 
4.2. Berzi István képviselő: A TELEHÁZ nyitva tartására tettem egy előterjesztést korábban. Javaslom 
előterjesztésem megvitatását és elfogadását. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Hétfőn és szerdán 14 órától 17 óráig van nyitva. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Tökéletesen elég. 
 
Csathó László képviselő: Korábban hogy volt nyitva, s Éva ezért a feladatáért milyen összegű megbízási 
díjban részesül? 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Havi bruttó 10.000,- Ft, nettó 7.300,- Ft. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Felügyelet nélkül nem lehet üzemeltetni a TELEHÁZ-at. Példa értékű a 
korábbi e-Magyarország pont használata során tapasztaltak, kiberhelték a számítógépeket, pornót néztek 
rajta, meg egyéb tiltott dolgokat. Őrizetlenül nem lehet hagyni a termet. 
A javaslat szerint ez egy embert igényel főállásban, szombati és vasárnapi nyitva tartás mellett. 
Ezzel nem értek egyet. 
 
Berzi István képviselő: Részmunkaidős, heti 36 órás foglalkoztatással van tervezve. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Pont elég a jelenlegi nyitva tartás. 
 
dr. Takács András körjegyző: Átnéznénk a szerződést, s a következő ülésen térjünk vissza rá. 
 
Csathó László képviselő: Mi lenne ha, például Berzi urat alkalmaznánk: munkanélküli régen, 
közcélúként. Lehet, hogy tudna segíteni. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: A TELEHÁZ-ban? 
 
Csathó László képviselő: Vagy talán esetleg oda Nagyné mellé mondjuk, betanulná a dolgokat, s tudna 
segíteni majd az új dolgozónak. Most még neki segítene – április 15-ig -, utána meg majd a kinevezésre 
kerülő személynek. 
A te véleményed szerint tudna-e segíteni neked, valamilyen formában, mértékig a te segítségedre lenni? 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Mindenki annyit tud segíteni, amennyit a másik rábíz – többet nem. Évike 
segítsége is most van igazán általam kihasználva az utóbbi két hétben. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Nem értek egyet az alkalmazásával. Maradjon minden úgy, ahogy eddig 
is volt – maradjon csak ott Évike. 
 
Beri Aladár képviselő: Kapjon más is munkalehetőséget, ne mindig ugyanaz. Berzi képviselőtársamnak 
is megvan hozzá a megfelelő képesítése. 
Nem úgy kellene hozzáállni, hogy akinek nem tetszik a pofája, az itt ne is dolgozzon. 
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Kiss Ferencné alpolgármester: A mai testületi ülés arról szólt, hogy a polgármesteren hol tudtok fogást 
találni, a jelenlegi polgármesterre szabtátok az SZMSZ-t is.  
 
A következő polgármesterre majd átírjátok megint, ha esetleg képviselők lesztek. 
 
Berzi István képviselő: A személyemmel kapcsolatosan milyen kivetnivalója van az alpolgármester 
asszonynak? 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Túlságosan sok nincs. 
Az előbbiekben említett számítógép témában lehet, hogy a te kezed is benne volt – nagyon sokszor ott 
voltál te is, s bezárkóztatok. 
Ha te ennyire jól végezted el az iskolát, az ilyen tehetségekre rettentő nagy szükség van az ország minden 
pontján, s miért akarsz itt megrekedni Balajton. 
 
Csathó László képviselő: Más miért itt rekedt meg? 
 
Berzi István képviselő: Beengedtek?  
Engem be sem akartak engedni a számítógépterembe.  
Én nem vagyok tolvaj! 
 
Miért nem tettek akkor feljelentést? 
 A testület egyes tagjainak szemében nemkívánatos személy vagyok. 
 
dr. Takács András körjegyző: A TELEHÁZ-at érintő képviselői előterjesztés elfogadását nem javaslom. 
 
 

Hangzavar, vita alakult ki a képviselők és az alpolgármester között. 
 
 
Berzi István képviselő bejelenti személyes érintettségét. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Április 1-től kerülhet sor a foglalkoztatásra, mivel a Munkaügyi Központ azt 
kéri, hogy legalább egy hónnap korábban jeleztük foglalkoztatási szándékunkat. 
 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
  32/2010. (III.04.) sz. határozat: 
 
  Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

       Berzi István képviselőt a foglalkoztatására tett javaslat tekintetében a szavazásból nem 
zárja ki. 

 
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
  33/2010. (III.04.) sz. határozat: 
 
  Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

  Berzi István rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy közcélú 
  foglalkoztatás keretében, iskolai végzettségének megfelelő - irodai - munkakörben, a  
  jogszabályi előírásoknak megfelelő bérezéssel, f. évi április 1-től kezdődően  
  egy éven át történő foglalkoztatásáról határoz. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: március 31. 
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4.3. Berzi István képviselő: A novemberi ülésünkön döntöttünk arról, hogy mások mellett Beri Aladár is 
foglalkoztatásra kerül közcélúként az önkormányzatnál. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Foglalkoztatásra is került volna, sajnos időközben bekövetkezett a betegsége. 
 
Berzi István képviselő: Helyette a feleségét alkalmazza az önkormányzat. 
 
Csathó László képviselő: Anyagiak tekintetében nagy segítség lenne. 
 
Beri Aladár képviselő: Én ezt nem kértem, most hallom először ezt a javaslatot. 
 
dr. Takács András körjegyző: Nincs szüksége otthon a felesége segítségére, ápolására? Tudják 
nélkülözni? 
 
Beri Aladár képviselő: Megpróbálnánk jegyző úr, nagyon szűkösek az anyagi lehetőségeink. Rá vagyunk 
kényszerülve minden segítség, lehetőség elfogadására. 
A leszázalékolásom el van indítva. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Kati leszázalékolása nincs még elindítva? 
 
Beri Aladár képviselő: Nincs, mert valaki azt mondta, hogy a 42 %-os rokkantság nem elég a rokkantsági 
járadékhoz. 
 
Beri Aladár képviselő bejelenti érintettségét. 
 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
  34/2010. (III.04.) sz. határozat: 
 
  Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

  Beri Aladárné rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy közcélú 
  foglalkoztatás keretében, iskolai végzettségének, képesítésének megfelelő  
  munkakörben, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bérezéssel, f. évi április 1-től  
  kezdődően egy éven át történő foglalkoztatásáról határoz. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: március 31. 

 
 
Beri Aladár képviselő: A falugondnokkal kapcsolatosan: a testület felé jelzéssel nem él, amennyiben 
egyéb elfoglaltsága adódik, ennek következtében a feladatát egy-egy napon nem látja el, s a kocsit 
továbbra sem itt tartja a műszak végével. 
 
Lesz-e március 15-ei ünnepség? 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Igen lesz, ki van plakátolva. 
 
A falugondnoknak március 31-ig kell beszámolóját megtartani. 
 
Beri Aladár képviselő: A kátyúzás érdekében történt-e már intézkedés? 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Levélben megkerestük a KPM-t. 
 
Beri Aladár képviselő: Az új út melletti vízelvezető árok egy része beomlott. 
 
Csathó László képviselő: Emlékezzél csak vissza, amikor bejártuk Józsa úrral meg a Hudák úr egyik 
művezetőjével, meg egy harmadik úrral a terepet, s megemlítettem nekik, hogy ezt a részt meg kellene 
szedni, milyen választ kaptunk? Ki fogja most ezt helyre állítani, s kinek a költségén?  
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Figyelmeztette Őket az ember, hogy mire figyeljenek oda, de rá se hederítettek. 
A 40 millió forintból meg lehetett volna rendesen csinálni, s akkor nem szakadt volna be. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Nem láthatta senki előre, hogy ennyi hó fog esni. 
 
 
4.4. Csathó László képviselő: Korábban szó volt arról, hogy a falugondnok helyettesítését csak másik 
falugondnok láthatja el. 
 
Ez a tendencia nálunk nem működik. 
 
Milyen jogon vezeti az alpolgármester asszony a falugondnoki autót? Miért nem az előírásoknak 
megfelelően történik a falugondnok helyettesítése. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Márta légy szíves. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: A polgármester úr és a falugondok jelen volt a tavalyi Ládbesenyőben 
összehívott ellenőrzés alkalmával, ahol állítólag az hangzott el, hogy bárki vezetheti a falugondnoki 
gépjárművet. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Az biztos, hogy sem a ládbesenyői, sem az abodi falugondnok nem 
vállalja a balajti falugondnok helyettesítését. 
 
dr. Takács András körjegyző: Más falugondnok nem kötelezhető a helyettesítésre. 
A településeknek kell megállapodni. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Önzetlenül teszem a lakosokért, a gyerekekért. 
 
Beri Aladár képviselő: Ilyen alapon bármelyikünk vezethetné a kocsit, s helyettesíthetné a 
falugondnokot távolléte alkalmával. 

 
 

19:00 órakor Kiss Ferencné alpolgármester átadja az ülés vezetését  
a korelnöknek, s 

elhagyja az üléstermet. 
 

 
Beri Aladár korelnök megadja a szót Berzi István képviselőnek 
 
4.5. Berzi István képviselő: Előterjesztéssel él a kommunális adó mértékének ezer forinttal történő 
csökkentésére. 
 
dr. Takács András körjegyző: Ősszel kellett volna ezt javasolni. 
Kimentek az első félévi adókivetések, eklektikus komolytalan ötlet. Az első részét március 15-ig kell 
befizetni. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Nem tudom támogatni. Esetleg akkor, ha a szemétszállítás díját a testület 
kiveti. 
 
El kellene néha gondolkodni, nemcsak neked, az alpolgármester asszonynak is. Ezt azért mondom, mert  
Ágnes asszony megsértődött. 
A falugondnoki autó a falué, annak a céljait szolgálja. Nem szabályos, de végül is Ágnes elviszi a 
betegeket, a gyerekeket, ha a falugondnok nem dolgozik. 
 
Pénteken vagy csütörtökön meg lehetett volna venni a szivattyút, nem szombaton. 
 
Szombaton és vasárnap itt lófráltak a faluban, s videózták, hogy hogy folyik a víz, mutatják már itt, hogy 
Ők  „a nagyok”, akik intézkedtek. 
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A falugondnoki autóval járták a falut az említett napokon. 
 
A polgármester azért kapja a költségtérítést, hogy a saját autójával menjen ki a faluba bármelyik napon, 
bármikor, s nem a falugondnoki autóval. 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem vitatom. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: A jogszabályi előírás szerint a falugondnokot, csak falugondnoki képesítéssel 
rendelkező személy helyettesítheti. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: És ha megbetegszik a falugondnok? 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az Önkormányzat kötelessége a helyettesítést megoldani. 
Az elmúlt években többször tartottak ellenőrzést nálunk a falugondnoki szolgáltatást érintően, s ezen 
alkalmakkor kihangsúlyozták, nem lehet olyan, hogy az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatást 
szünetelteti, arra az időre eső állami támogatást az állam visszakövetelheti, mivel nem működik a 
szolgáltatás. 
Mostanában, ha voltak kihallgatáson a rendőrségen azt kérdezték, hogy ki vezette ekkor, vagy akkor a 
falugondnoki autót (az OPELT), milyen jogon, milyen címen, hisz azt csak a falugondnok vezetheti. 
Azt mondta a kihallgató rendőrnő, lényegében „mindegy hogy hova ment a falugondnoki autó, az a 
lényeg, hogy a falugondnok vezette-e”, ha nem a falugondnok vezette, nem az Ő neve szerepel a 
menetlevélen, akkor az jogtalan használat. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Amit Ők – a polgármester és az alpolgármester – meg akarnak csinálni, 
azt meg is fogják csinálni. 
 
Berzi István képviselő: Nehezen fizetik be a lakosok még a hatezer forintot is. Emlékeznek rá 
képviselőtársaim, hogy egykoron Kiss Ferenc és Kiss Ferencné 10 e Ft-ban javasolta elfogadni a 
kommunális adó évi mértékét. 
 
 
A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, döntésre nem jutott az 
előterjesztést illetően. 
 
 
Több hozzászólás nem lévén Beri Aladár korelnök megköszönte a részvételt, majd ezt követően 19 óra 15 
perckor a Képviselőtestület ülését befejezetté nyilvánította. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Kiss Ferencné                                                                                                                         dr. Takács András 
alpolgármester                                                                                                                              körjegyző 

 
 
 
 

Beri Aladár 
korelnök 


