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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi június hó 08. napján, szerdán 

15 óra 
15

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Berzi István     képviselő 

   Dánielné Tóth Beát    képviselő 

   Kiss Ferencné    képviselő  

Tanácskozási joggal jelen van:   

  dr. Takács András    körjegyző 

  Cserged Marianna    igazgatási ügyintéző, 

       jegyzőkönyvvezető  

 

 

Távol van: Csathó László     alpolgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról, eseményekről. 

2. Indítványok, javaslatok. 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról, eseményekről. 

 

 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


 

Szabó Zoltán polgármester: Nem olyan régen találkoztunk, illetve a két testületi ülés közötti 

félidőben vagyunk, de vannak dolgok, amiről tudnotok kell, illetve van olyan dolog, amiben 

döntenünk is kellene. A vis maior ügyben megérkezett a támogatási szerződés, amiből 

világos, hogy 9 millió 615 ezer forint támogatást kaptunk, de ebből a 10 %-ot nekünk kell 

biztosítani. Nem sok, de több, mint a semmi. Azért ilyen jelentősen kevesebb, mint amire 

számítottunk, mert a templom, illetve annak környéke nem önkormányzati tulajdon, hanem az 

egyház tulajdona. Kevés ez a pénz, de ha figyelembe vesszük, hogy mennyire szigorúan meg 

van határozva, hogy mire lehet használni, akkor arra elég lesz. Meg van határozva, hogy 

milyen helyrajzi számú ingatlanokon lehet a Kossuth úton és a Petőfi úton a csapadékvíz 

elvezető árkot, illetve utakban keletkezett károkat helyreállítani. A múlt hét kedden kint volt 

Németh Csaba tervező, műszaki szakértő és megnézte, hogy milyen munkákat kellesz 

elvégezni, milyen anyagok kellenek. Az van ugyan a támogatási szerződésben leírva, hogy új 

dolgot nem lehet létrehozni, csak helyreállítani, de ő elmondta, hogy meg lehet azt csinálni, 

mert már máshol is ezt alkalmazták, hogy nem a korábbi árokburkolást alkalmazták, állították 

helyre, hanem előregyártott betonelemekkel történt a burkolás. Ha határoztok róla, szeretném, 

ha őt bíznánk meg a tervek elkészítésével, illetve ő lenne a műszaki szakértő. Ezért a 

munkáért a díja 360-370 ezer forint körüli összeg lenne, de csak a kivitelezés után kellene őt 

kifizetni. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 81/2011.  (VI.08.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Németh Csaba vezető tervezőt, műszaki szakértőt bízza meg a vis maior esemény 

 munkáinak megtervezésével – Kossuth és Petőfi utak melletti csapadékvíz elvezető 

 árkok helyreállítása, utakban keletkezett károk helyreállítása -, illetve a műszaki 

 szakértői feladatokkal. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A településrekonstrukciós pályázathoz a tervek 

engedélyeztetésre vannak benyújtva. Most érkeznek vissza a hiánypótlásra történő 

felszólítások. Ez sem olyan egyszerű, rengeteg hozzájárulást, engedélyt kell beszerezni még. 

Játszótér: Már hozzá fogtak volna a kivitelezési munkákhoz, de a rossz idő akadályozza a 

munkákat. 

A TRUCK HOLDING Kft. nevű cég szeretne irodát bérelni tőlünk és ez lenne a székhelye is. 

Fuvarozással foglalkozó cég, hozza a gépjárműveit is, illetve ténylegesen nem hozza, de a 

jövő évtől a gépjárműadót ide fogja fizetni. 

Július 1. a köztisztviselők napja, munkaszüneti nap a számukra. Úgy terveztük, hogy nem a 

központi, Tiszaújvárosban megrendezendő eseményen veszünk részt, hanem kirándulást 

szervezünk a Zemplénbe. Azért említem, mert a kirándulást a balajti falubusszal szeretnénk 

lebonyolítani, természetesen a költségeket, gondolok itt elsősorban a benzinköltségre a 

körjegyzőség finanszírozza.  

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2011. június 17-én hagyományosan Kistérségi 

Szakmai Napot rendez, melyen a kistérség 47 településének polgármesterei, önkormányzati 

képviselői, jegyzői, körjegyzői, a polgármesteri hivatalok munkatársai és meghívott vendégek 

vesznek részt. A kistérségi szakmai nap keretében szakmai előadások, kulturális, szórakoztató 



műsorok, főzőverseny és sportvetélkedők kerülnek megrendezésére. A rendezvény helye: 

Égervölgyi Ifjúsági Tábor lesz. 

Dr. Takács András körjegyző: A rendezvény célja, hogy a kistérségben dolgozó képviselők, 

jegyzők, köztisztviselők megismerjék egymást, eltöltsenek együtt egy kellemes, tartalmas 

napot ezzel is elősegítve a munkanapok során történő gördülékeny ügyintézést. Jól szoktak 

sikerülni ezek a napok, én már többen is részt vettem. Szokott lenni főzőverseny, sport 

versenyek, ügyességi vetélkedők, zene. 

Szabó Zoltán polgármester: Szeretném, ha részt vennénk ezen az eseményen, képviselők, 

dolgozók együtt. 

Dr. Takács András körjegyző: Azt tudom, hogy a ládbesenyőiek mennek, az abodiak még 

nem biztos. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Én biztos, hogy ott leszek a Bódva-völgyi Közéleti Roma 

Nők Egyesületével, de ha részt vesztek, akkor hozzátok is elmegyek. 

Szabó Zoltán polgármester: Idén 9 nyolcadik osztályos balajti gyerek van, de csak 7 gyerek 

fog ballagni, mert kettőnek évet kell ismételni. Múlt évben vettünk valami csekély ajándékot a 

ballagóknak, idén vegyünk vagy sem? 

Berzi István képviselő: Véleményem szerint idén is kellene, de kicsit nagyobb összegben, én 

javaslok 8000 forintot.  

Kiss Ferencné képviselő: Szerintem sok az a 8000 forint, lehet, hogy nem is kellene külön 

jutalmazni azt, hogy valaki elvégzi a 8 osztályt. Ha nagyon akarunk nekik adni, akkor én 

javaslok 3000 forintot. 

Berzi István képviselő: Legyen a 8000 és a 3000 forint átlaga. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 82/2011.  (VI.08.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 döntött arról, hogy az általános iskolából ballagó 7 balajti gyermeket 4000,- forint, 

 azaz  Négyezer forint értékű vásárlási utalványban részesíti.  

 

Szabó Zoltán polgármester: A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a döntésről még 

nem értesültünk, még nem tudjuk, hogy a megpályázott összegből fogunk tudni gazdálkodni 

vagy sem. Már két cégtől érkezett árajánlat, valószínűleg kettőjük közül fogunk választani, 

hogy kitől szerezzük be az élelmiszereket. Ezzel szeretném, ha a jövőben is Berzi István 

képviselő foglalkozna. 

A településrekonstrukciós pályázattal kapcsolatban majdnem elfelejtettem, hogy még 

szükséges a képviselő-testület döntése arról, hogy kinyilatkoztassa, hogy a pályázatot be 

kívánja nyújtani, illetve az önerőt biztosítja. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 83/2011.  (VI.08.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 kinyilatkozza, hogy a Balajt Szabadság és Névtelen út aszfaltozási és csapadékvíz-

 elvezetési felújítási beruházást szándékozik megvalósítani. 



 Fenti cél elérése érdekében a képviselő-testület 2011. évben pályázatot kíván 

 benyújtani az ÉMOP-3.1.2/E-11. jogcímre, településrekonstrukció címmel. 

  

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Balajt községben (ÉMOP-3.1.2/E-11.)

 pályázat benyújtásához önerőt biztosít. 

 

 2. Napirendi pont 

Indítványok, javaslatok 

 
 

Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte 

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  dr. Takács András 

 polgármester  körjegyző 

 

 

 


