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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi június hó 27. napján, hétfőn 

10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Csathó László    alpolgármester 

   Berzi István     képviselő 

   Dánielné Tóth Beát    képviselő 

   Kiss Ferencné    képviselő  

Tanácskozási joggal jelen van:   

  dr. Takács András    körjegyző 

  Cserged Marianna    igazgatási ügyintéző, 

       jegyzőkönyvvezető  

 

 

Meghívottként jelen van:   Váradi Oszkár  CKÖ elnökhelyettese 

 

 

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 5 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 

2. Vis maior pályázathoz beérkezett árajánlatok értékelése, kivitelező 

kiválasztása. 

3. Ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési szerződés felbontása a Borsod-Bau 2000. Kft.-

gal, új szerződés kötése az ÉRV-kel. 

4. Indítványok, javaslatok. 

5. Szociális segély kérelmek elbírálása. 
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A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Két nappal előbbre hoztuk a testületi ülést, mert vannak olyan 

dolgok, amelyekben jó volna a mai nap dönteni. Vannak olyan változások, amelyek nem csak 

minket, az önkormányzatot, hanem a falu lakóit is fogja érinteni. 

Elkészült a játszóterünk, azt hiszem, hogy elég szép lett. Nem tudom hogy fogják megkímélni 

a használói. Még a múlt héten hiányzó iratokat kellett bevinni a Raiffeisen Bankba, hogy a 

holnapi nap a Factor cég a számlánkra utalja az összeget, amivel aztán a kivitelező számláját 

ki tudjuk egyenlíteni. Egy negyed órája beszéltem a lebonyolító céggel, ők is fogják küldeni a 

számlájukat. A kivitelező már elküldte a számlát. Az önrész megérkezett az önkormányzat 

elkülönített számlájára. Nem egészen úgy, ahogyan korábban szó volt róla, mert az alapítvány 

nem tudta „összeszedni” az egész pénzt. A felét tudta „összeszedni”, a másik felét a kivitelező 

cég tette hozzá, olyan formában, hogy a kivitelező cég az alapítványnak utalta a maradék 

összeget múlt héten pénteken, az alapítvány pedig a teljes önrész összeget utalta a számlánkra, 

2 millió 582 ezer 50 forintot. Annyiban fog jobban fájni nekünk, hogy a kamatterhekbe a 

kivitelező cég nem fog beszállni. Egy kicsit magasabb lesz, mint ahogyan terveztük. Ha 

három hónapon belül az MVH visszautalja a támogatást…A factor díj és kamat összege 180 

napos időtartamra 702 ezer forint, de most azon próbálunk dolgozni, hogy ne 180 nap legyen, 

hanem 90 nap, és akkor a kamat és a factor díj „csak” 500 ezer forint körüli összeg lenne. Ha 

úgy nézzük, akkor ebből az 500 ezer forintból van egy ilyen szintű játszóterünk, akkor ez így 

elfogadható. Korrekt volt ez az alapítvány, de ők is úgy állnak, hogy nem folyik be hozzájuk 

támogatás. A műszaki átadás a múlt héten megvolt. Ha pénzügyileg le lesz rendezve minden, 

akkor próbáljunk már összehozni egy ünnepélyes átadót. Úgy, hogy az önkormányzatnak ne 

kerüljön pénzébe. Meghívjuk a kivitelező céget, esetleg az országgyűlési képviselőt és a 

testület. 

A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a múlt héten megtörtént egy konzervosztás. 

Szólnál róla Pisti, mert ezt te intézted. 

Berzi István képviselő: A 2011. évben nyári gyermekétkeztetésre 3 millió 337 ezer 400 

forintot kaptunk. Ebből augusztus 31.-ig 164 gyermek fog részesülni. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy közel 100 darab konzervet fognak kapni rászorulónként. 

Szabó Zoltán polgármester: Ez sem csekély támogatás, csaknem 16 ezer db konzervről van 

szó. 

Berzi István képviselő: Megint felvetődtek olyan típusú kérdések, hogy miért nem kap 

mindenki, az idősek miért nem kapnak. Benne van az elnevezésben, hogy ez a gyerekeknek 

szól. Nehezen értik meg. 

Csathó László képviselő: Én hallottam olyan kérdés is, hogy miért nem osztják szét azt a 

pénzt, amiből a játszótér épült. Miért fűvel van beültetve, miért nem kavics van rajta? 

Kiss Ferencné képviselő: Végül is ezek a gyerekek, akik itt élnek játszóteret nem is láttak, 

ilyen nemes céllal indult a dolog. És még játszhatnak is rajta, nem is akár milyen játszótéren. 

Kevés városban van ilyen játszótér. 

Szabó Zoltán polgármester: Már többen kérdezték, hogy mindig tudom, hogy melyik 

ügyben – játszótér, vis maior, településrekonstrukció - hol tartunk, mit kell tenni. Már volt 

olyan, hogy egy-egy irat rossz aktába került be. Ha minden igaz, ma megyek aláírnia konkrét 



pályázati anyagot. Ma még nem szóltak, hogy valami még hiányozna, valami még kellene. 

Remélem, hogy már nem is fognak. Kicsit gondban is vagyok ezzel az egésszel, mert annyira 

összefutottak dolgok, hogy anyagilag elég nehéz kezelni. 

Településrekonstrukció: ki kell fizetnünk most 360 ezer forintot a vízjogi létesítési 

engedélyre. A Közlekedési Felügyeletnek 216 ezer forintot kell fizetni, mert folyamatban van 

az ügy, el fogják bírálni. Addig nem lépnek tovább. A játszótérrel kapcsolatban a koncessziós 

díjat ki kell fizetni, még a mai napon át kell utalni a Factor cégnek, hogy ők holnap át tudják 

utalni a 10 millió forintot. Plusz még 16 ezer forint a szerződéskötési díj. Ennyi jut most az 

eszembe. Több mint 1 millió forintra van szükségünk hirtelen. Honnan lesz rá pénz? Nem 

tudom, de valahogy majd megoldjuk. Lesz majd rá javaslatom. Nyert az önkormányzat 250 

ezer forintot. A falugondnok másfél hónappal ezelőtt megkeresett, hogy küldött neki a 

falugondnoki hálózat egy pályázati felhívást. Volt három alternatíva, a másik kettőre már nem 

emlékszem. Átnéztük a falugondnokkal és azt választottuk, hogy a kis településen lévő 

fiataloknak és időseknek a kapcsolatáról. Márta kitöltötte az adatlapot, én aláírtam, átnéztük, 

és nyertünk 250 ezer forintot. Ez gyakorlatilag olyan pénz, amivel nem kell elszámolni. Egy 

kiállítást kell szervezni itt Balajton fényképekből, tárgyi dolgokból. Már sok mindent 

összegyűjtött. Azt, hogy ezt a kiállítás megszervezzük kaptuk a 250 ezer forintot. Ebből be 

lehet fizetni pl. a Közlekedés Felügyelet díját. Honnan lesz a többi pénz? Itt voltak a múlt 

héten az ÉRV képviselői. Megegyeztünk nagyvonalakban, és én felvetettem, hogy a bérleti 

díjból jó lenne nekünk egy kevés. Semmi akadálya, lehetséges, de ne úgy legyen, hogy 1.-én 

megkötjük a szerződést, és 2.-án kérjük a pénzt.  Vagy egy hetet várjunk már vele. Muszáj 

minden lehetőséget megragadni, mert ugyan miből fizetnénk ezeket a pénzeket? Vissza fog 

jönni ez a pénz, mert a pályázatokba ez be van építve, elszámolható, csak előre ki kell fizetni. 

Beszéltem a pályázatírónkkal, ő 5 ilyen pályázatot készít, ketten visszaléptek. Egyszerűen 

nincs pénz, nincs miből kifizetni az engedélyeket, a terveket. Meg fogjuk oldani, azt még nem 

tudom, hogyan, de addig megyünk, amíg nem találunk megoldást. Nem egyszerű dolog ebben 

a pénztelen világban. 

 

2. Napirendi pont 

 

Vis maior pályázathoz beérkezett árajánlatok értékelése, kivitelező kiválasztása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Vis maior: beérkeztek a pályázatok, három helyre lett kiküldve. 

Erről a mai napon kellene dönteni. Az a kérdésem lenne felétek, hogy alakítsunk 3 vagy 4 

tagú bizottságot vagy a testület döntsön? A jegyző urat kérdeztem testületi ülés előtt, azt 

mondta, hogy így is lehet úgy is lehet, ahogy jónak látjuk. 

Csathó László képviselő: Döntsön a testület! 

Szabó Zoltán polgármester: Térjünk vissza az ülés végén, zárt ülésen, majd akkor bontjuk a 

borítékokat. 

 

3. Napirendi pont 

 

Ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési szerződés felbontása a Borsod-Bau 2000. Kft.-gal, új 

szerződés kötése az ÉRV-kel. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ivóvíz, szennyvíz üzemeltetés: a múlt héten itt volt a Borsod-

Bau képviselője Tóbiás László úr és a ÉRV két képviselője, Molnár Attila a műszaki 

igazgató-helyettes, illetve Komjáti Miklós főmunkatárs. Megbeszéltük, hogy közös 

megegyezéssel az Önkormányzat és a Borsod-Bau 2000. Kft. június 30.-ával megszünteti az 

üzemeltetést. Erről kellene nekünk határozatot hozni. Illetve egy másik határozatot arról, hogy 



2011. július 1.-vel az ÉRV Zrt. részére adjuk át az üzemeltetést. Az üzemeltetés úgy fog 

kinézni, hogy bérleti díjat kérünk a rendszerre, ami az ivóvíz esetében 47 forint m
3 

–enként, a 

szennyvíz esetében pedig 60 forint m
3 

–enként. Vagyis a bérleti díj összege évente 700 ezer 

forint körüli összeg lesz. A tavalyi évben 7000 m
3 

vizet fogyasztott Balajt község. Ebből 

kiszámolható, hogy az ivóvíz és szennyvíz együtt évente 700 ezer forint körül lesz. A bekötési 

díjakról is tájékoztattak az illetékesek. Az úgy fog alakulni, hogy
 
előreláthatólag 90 ezer forint 

bekötésenként. Gyakorlatilag a Borsod-Bau-nál is ennyi volt. Ha összejön több bekötés, akkor 

20 % kedvezményt tudnak adni belőle. Említették, hogy volt olyan önkormányzat, ahol tudtak 

pályázni bekötésre. Volt 15-20 rákötő, arra már 35 % kedvezményt is tudtak adni. Minél több 

a bekötés, annál olcsóbban tudják megoldani. Tehát alapesetben, ha egy ember akar rákötni, 

akkor 90 ezer forint.  

Csathó László képviselő: nem beszéltünk még a díjakról, változik-e, marad. 

Szabó Zoltán polgármester: Itt van a szerződésben, hogy 2012-2013 években a díjakat nem 

emeli. 

Csathó László képviselő: Szerintem ez még mindig magasabb, mint pl. Edelényben. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha a Borsod-Bau-val fel lesz bontva a szerződés, és több 

olyan lakos van, akinek díjhátraléka van… 

Szabó Zoltán polgármester: Ez ránk nem tartozik, ezt a fogyasztó, illetve a Borosd-Bau 

fogja egymás közt lerendezni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Az önkormányzat nem tudna közbenjárni… 

Szabó Zoltán polgármester: Az önkormányzat miért járna közben, mert pl. Pistike nem 

fizetett vízdíjat? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Van olyan lakos, aki akaratán kívül nem tudta megfizetni, 

mert nem volt otthon. Van olyan idős néni, aki nem tud bemenni a szolgáltatóhoz. 

Csathó László képviselő: Bea, hiszel még a mesékben? 

Szabó Zoltán polgármester: A falugondnok rendszeresen jár be a Borsod-Bau-ba, mert 

megkérik, hogy fizessen be díjat. 

Berzi István képviselő: Ha neked lenne villanyszámla tartozásod, mit tudna segíteni az 

önkormányzat? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha felbomlik a szerződés, nem tudna az önkormányzat 

abban közben járni, hogy a hátralékot ne egyösszegben keljen kifizetni, hanem részletekben? 

Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom, hogy ezt biztos meg lehet beszélni a Borsod-

Bau-val, de mondok én neked olyan információt név nélkül, hogy valaki már 3 éve nem 

fizetett, 130 ezer forint tartozása van.  

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Miért nem kötötték ki a vizet? 

Szabó Zoltán polgármester: Korrekt volt az üzemeltető? Szerintem az, mert ahogy mondod 

kiköthette volna a vizet. Az ÉRV biztos, hogy nem lesz ilyen. Két hónapig nem fizet, és kiköti 

a vizet. Biztos vagyok benne, hogy a Borsod-Bau-val meg lehet egyezni, hogy apránként 

kifizesse, de innentől fogva ez nem ránk tartozik. Lehet, hogy így fog jól járni az illető, mert 

el lesz felejtve a tartozása. Ládbesenyőben kisebb a vízfogyasztás, és ott tartoznak 800 ezer 

forint körüli összeggel, Balajton 630 ezer forinttal. De mind a két helyen hasonlóan van két-

három fogyasztó, aki a hátralék java részét felhalmozta. A 630 ezer forintból egy fogyasztó 

130 ezer forinttal, egy másik fogyasztó 101 ezer forinttal, egy harmadik fogyasztó 90 ezer 

forinttal tartozik, a többiek jóval kevesebbel. Sőt van olyan fogyasztó. a Berzi Józsi bácsi, aki 

1100 forinttal, aki valóban azért nem fizetett, mert nem volt otthon. Lehet, hogy a kis 

összegekkel nem is fognak foglalkozni, nem fognak bíróságra menni vele. 

Dr. Takács András körjegyző: Egy fontos dolog, amit tudniuk kell, hogy az ÉRV 100%-ban 

állami tulajdonú vállalat, tehát Zrt.. Semmilyen eljárás nem kell lefolytatni, gondolok pl. 

koncessziós eljárás. Ilyen esetben „simán” átadható az üzemeltetés joga. Véleményem szerint 

ezen sokat gondolkodni nem kell, ha befolyásolhatom Önöket, akkor hozzák meg ezt a két 



döntést. Én is itt voltam, amikor a két cég között úgymond elvi megállapodás született. Az 

Önök határozata pedig ezt a szóbeli megállapodást jóváhagyja. Én is megerősítem, amit a 

polgármester úr mondott, hogy azért jöttünk ma össze, mert sürget az idő, mert pénteken van 

elseje. Azt kérték tőlünk az ÉRV jelen lévő képviselői, hogy amennyiben ezt a testület 

elfogadja, és reményeink szerint így lesz, akkor kérik a határozatot a délután folyamán 

elfaxolni, mert akkor előkészítik a szerződést úgy, hogy péntektől már jogszerűen éljen. 

Ennek van egy folyamata, tudom Ládbesenyő község tapasztalatából, hogy valamennyi órát 

felülvizsgálnak, hogy hiteles, nem hiteles, alkalmasint lecserélik őket, felírják a fogyasztást, 

stb., meglehetősen bürokratikus folyamat, de az elszámolási technikák miatt erre szükség van. 

Szóba került az, de szerintem most még nem tudnak állást foglalni abban, hogy ha 

felgyorsulnak a bekötések, rákötések, akkor egy idő után közkifolyókat ki lehet iktatni majd a 

rendszerből. 

Szabó Zoltán polgármester: Szó volt róla, de elmondtam, hogy itt nem ez a cél. Ha rákötés 

lenne, akkor esetleg lehetne kiiktatni. 

Dr. Takács András körjegyző: Az előbbi vitával kapcsolatban elmondanám a 

véleményemet. Nem tartom jó ötletnek, amit a Bea asszony felvetett. Ne essen bele a 

képviselő-testület abba a vitába, hogy mindent megpróbál átvállalni, mert akkor visszajön az a 

szocialista elmélet, hogy mindent megoldanak helyettünk. A mellett, hogy van egy-két idős, 

feledékeny ember, van nemtörődöm, trehány ember is. Hibának tartanám. Így is mindennel itt 

állnak meg, majd a polgármester, és a jegyző megoldja. Valahol az egyéneknek a felelősségét 

kellene erősíteni. Nem akkor kellene idejönni, amikor pl. 200 ezer forint tartozásom van az 

ÉMÁSZ-nál, mert a közelmúltban ezzel jött fel egy fiatalember. Nem ez a megoldás! Én csak 

javaslom, elismerve Bea asszony jólelkét. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Egy közbenjárással, pár szóval, nem vesszük le a vállukról a 

terhet, hogy ne egyszerre hajtsa be a Borsod-Bau a tartozást. 

Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom a felvetésedre, hogy a kis összegekkel biztos, 

hogy nem fognak foglalkozni. Lehet, hogy meg fogják piszkálni, aki 80-100 ezer forinttal 

tartozik. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 84/2011.  (VI.27.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Szabó Zoltán polgármester és Tóbiás László a BORSOD-BAU 2000 Kft. 

 ügyvezető  igazgatója megbeszélése alapján hozzájárul ahhoz, hogy az ivóvíz- 

 és szennyvíz  üzemeltetésre és tisztításra vonatkozó szerződés 2011. június 30. 

 nappal, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 85/2011.  (VI.27.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Balajt község ivóvíz-, szennyvízcsatorna és szennyvíz üzemeltetését 2011. július 

 1. napjával az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt. részére 

 átadja. 



 Felhatalmazza Szabó Zoltán polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

4. Indítványok, javaslatok. 

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A téli időszak közeledtével, a tűzifával kapcsolatban 

szeretném felvetni újból. Itt sem kell egy kalap alá venni az egész lakosságot. Arra gondolok, 

hogy az erdő tisztítása lehetséges lenne. A másik pedig, hogy vannak itt olyan lakosok, akik 

megkerestek, hogy szeretnének ők vásárolni az erdészettől fát, de egyszerre ezt a nagy 

összeget nem tudják kifizetni. Ha az önkormányzat közbenjárna abban, hogy azt a havi 5000-

10.000 forintot befizetne, és amikor befizették a teljes összeget, csak akkor vinné ki nekik az 

erdészet. Hiába teszik félre rá a pénzt, hónap végén mindig hozzányúlnak. 

Szabó Zoltán polgármester: Szerintem annak semmi akadálya, Éva vagy Margó azt a pénzt 

megőrizze, és ősszel abból fog venni az illető magának fát. Ennek szerintem semmi akadálya. 

Említetted, hogy kimennének az erdőre fát szedni. Ez biztos, hogy nem fog menni. Az erdőn 

csak az erdészet által foglalkoztatott emberek dolgozhatnak, felvett közfoglalkoztatottak, vagy 

vállalkozók. Az erdőben sok dolog történhet, pl. a vaddisznó neki szalad, felmerül a kérdés, 

hogy mit keres ott, ki engedte oda őt. Bármilyen baleset történik, ki felel értük? Én is 

erdőtulajodon vagyok, az Erdőbirtokosság vezetője, hogy dolgozhatnak nálam a vállalkozók? 

Csak úgy, hogy mielőtt kimennek, megírjuk a szerződést, vállalkozói szerződést. Addig ki 

sem mehetnek, nem csinálhatnak semmit sem az erdőben. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem vágnának ki fát, csak a hulladékot szednék össze. Egy 

napijegyet kapnának, hogy mennyit gyűjthetnek össze. Így talán a falopás is visszaszorítható 

lenne. 

Csathó László képviselő: Ennek az ellenőrzését ki vállalná fel? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A közmunkásokkal meg lehetne oldani. 

Szabó Zoltán polgármester: Biztos vagyok benne, hogy ezt az erdészet nem fogja 

engedélyezni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: És más erdészet? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem… 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ősszel megint nagy lesz a falopás, problémák lesznek. 

Berzi István képviselő: Felvehetnéd az erdészettel a kapcsolatot, és megemlíthetnéd nekik 

ezt a felvetést. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szerintem mivel Zoli ott tag is, biztos meghallgatnák. 

Szabó Zoltán polgármester: Én nem ott vagyok tag, hanem nekünk van itt egy magán 

erőbirtokosságunk, én abban vagyok tulajdonos és vezető. Ez más, az állami és magánerdő 

külön dolog. Én, mint magánerdő tulajdonos biztos, hogy senkit nem engednék az erdőbe, 

mert a végén már kamionnal vinnék a fát. Ez biztos! 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Tisztelet a kivételnek! Szendrőben ez olyan jól működött, 

pedig ott nagyobb a roma lakosság száma. A rendőrséget is odaállították, és amikor 

összeszedték a gallyakat, kifizették, és ha a rendőrség engedélyezte, csak akkor vihették el. 

500 forint volt ott a napijegy, és egy kis furikra való fát elvihettek. 

Szabó Zoltán polgármester: Elmondok egy történetet. Én 2009 decemberében lettem az 

erdőbirtokosság vezetője. Elkezdtek az erdőben dolgozni, takarítani az erdőt. Kivágtak vagy 3 

fát, amit nem lehetett volna kivágni. Jöttek le az erdőn autóval, a vizes földön megcsúsztak, 

nekicsúsztak egy fának, utána kivágták a fát tövestől. 12-13 cm-es átmérője volt a fának. 

Másnap a műszaki átadás volt az állami erdőben. Az Erdőfelügyelőségtől is voltak kint, és 

meglátták, hogy friss vágás van az erdőben.  17 ezer forint volt a büntetés. Ha beleengedek 

valakit a magánerdőbe gallyat gyűjteni, akkor ott egy óra múlva fűrész is fog működni. Ha 

egyszer bozótirtásra van engedély, akkor ott csak a bozótot lehet. Az erdei fákhoz akác, kőris, 

cser, bükk ezekhez nem lehet nyúlni, de pl. a galagonyát ki lehet vágni. 



Dánielné Tóth Beáta képviselő: Akkor a tűzifa megoldásával kapcsolatban milyen 

javaslatotok lenne? 

Szabó Zoltán polgármester: Annyit tudok felajánlani, hogy gyűjtse a pénzt, és itt 

megőrizzük neki a vásárlásig. 

Berzi István képviselő: Nincs bevételezve, nincs lekönyvelve az a pénz, akkor azt nem lehet 

itt őrizni.  

Csathó László képviselő: Ki fog ide beadni pénzt? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha meg akarja venni a fát… 

Szabó Zoltán polgármester: Elmehetünk Szendrőbe is, és érdeklődhetünk, hogy ott van-e 

erre mód. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ott csak helyieknek engedtek eddig. 

Szabó Zoltán polgármester: Nektek mennyi fát engedtek hazahozni az erdőről? 

Váradi Oszkár CKÖ képviselő: Egyet sem. Eltüzelni bármilyen mennyiséget lehetett, de 

hazavinni nem. 

Szabó Zoltán polgármester: Ebből olyan veszekedés lenne! 

Csathó László képviselő: Én nem hiszem el, hogy ha valaki félre akar tenni, ne tudna. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Én szívesen elmondom annak a pár lakosnak, aki félre akar 

tenni, hogy beadhatják azt a pénzt. 

Szabó Zoltán polgármester: Megoldjuk az őrzését, ha arról van szó. 

Kiss Ferencné képviselő: Csak erről nagyon pontos könyvelést vezessetek. 

Dr. Takács András körjegyző: Kockázatos, mert ezt hivatalosan nem lehet. Ha csak arra 

emlékszünk, hogy a közelmúltban a Mártit is megvádolták, hogy rosszul adott vissza a 

gyógyszerköltségből. 

Szabó Zoltán polgármester: Saját zsebbe is berakom, ha ez a megoldás, és biztos, hogy 

meglesz, nem fogom elkölteni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Csak hónap végén ne add vissza. 

Kiss Ferencné képviselő: Akkor meg itt fognak kiabálni. 

Szabó Zoltán polgármester: Én rákérdezhetek az erdészetnél, de tudom, hogy mi lesz a 

válasz. 

Berzi István képviselő: Régen volt az önkormányzat kirándulni. Mit szólna hozzá a testület, 

ha elmennénk kirándulni. 

Csathó László képviselő: Milyen formában gondolod? 

Berzi István képviselő: A lakosság részére. 

Szabó Zoltán polgármester: Éppen az előbb mondtam, hogy hogy összejöttek a fizetni 

valók. Biztos, hogy nincs erre többszáz ezer forint. Úgy gondoltad, hogy minden képviselő 

szervez egy kirándulást, az alkalmanként strandbelépőkkel együtt 100-150 ezer forint. 

Csathó László képviselő: A strandbelépőt régen is mindenki magának fizette, csak a 

buszköltséget fizette az önkormányzat. 

Kiss Ferencné képviselő: Ilyen üzemanyagárak mellett… 

Dr. Takács András körjegyző: Én csak egy dologra szeretnék kitérni. Bizonyára hallották, 

hogy a közelmúltban az országgyűlés módosította a Büntető Törvénykönyvet. Új büntetőjogi 

tényállási elemeket hozott be. Az egyik a költségvetési csalás. Anélkül, hogy belemennék a 

részletekbe, van egy alapeset és minősített esetei. A lényege a dolognak, egyszerű szavakkal, 

a közpénzeknek trükkös felhasználása. Önök is nagyon jól tudják, hogy itt is előfordultak, 

előfordulnak, hogy azért, hogy RÁT-t, lakásfenntartási támogatást vagy egyebet kapjanak az 

emberek ide-oda jelentkeztek be. Igyekeztem ezeket kiszűrni, nem sok sikerrel. Ha alaposan 

elkezdenénk ezeket vizsgálni, biztos, hogy kiderülne néhány dolog. Az szeretném kérni, hogy 

ezekről tudjanak, és ne segítséget nyújtsanak ebben, hanem inkább az embereket arra 

ösztönözni, hogy a valós állapotot tükrözően jelentkezzenek be oda, ahol ténylegesen laknak. 

Ha ebből elindult valamilyen büntetőjogi eljárás, akkor lehetnek ebből problémák. 



Berzi István képviselő: Tele lesznek a börtönök. 

Dr. Takács András körjegyző: Majd építenek újakat Pisti. Most a legbotrányosabb és nagy 

nyilvánosságot kapott eset volt a Fészekrakó program Miskolcon. 

Berzi István képviselő: Avasi lakótelep? 

Dr. Takács András körjegyző: Igen, ahol több mint 300 ember került a vádlottak padjára. 

Én csak annyit szeretnék kérni ismételten, hogy ha lehet, tartsák magukat ettől távol, mint 

képviselők. Ha hétköznapi emberként beszélgetnek, ne adjanak olyan tanácsot, hogy ilyen 

módon lehet költségvetési pénzhez hozzájutni, mert ennek lehetnek büntetőjogi 

következményei. 

Berzi István képviselő: Szerintem maga a jogalkotó hagyta meg azt a kiskaput, amihez az 

emberek nyúltak. Lehet, hogy nem Büntető Törvénykönyvet kellett volna módosítani, hanem 

jó jogszabályt alkotni. 

Dr. Takács András körjegyző: Tekintettel arra, hogy én nem vagyok jogalkotó, nem tudok a 

jogalkotó fejével gondolkodni. Magánemberként van véleményem, de azt most hagyjuk. Én 

csak jóindulatúan hívtam fel a figyelmet erre. Nem szeretném, ha ez problémát okozna a 

közeljövőben. 

Berzi István képviselő: Én nem nevezném költségvetési csalásnak egy kiskapu kihasználását. 

Miért hagyták meg? Jegyző úrnak mi a magánvéleménye? 

Dr. Takács András körjegyző: No comment. 

Berzi István képviselő: Nem kell nyitva hagyni a kiskaput, és akkor nem fogják kihasználni. 

Csathó László képviselő: Az emberek leleményesek, úgy is megoldják valamilyen formában. 

Sőt ebben a dologban egy jónevű ügyvéd is benne van. 

Dr. Takács András körjegyző: Sajnos az ügyvédek is emberek, néha a bírók is, esetenként a 

rendőrök is, és a vám- és pénzügyőrök is, és beleesnek ebbe a hibába. Nem vagyunk 

egyformák. Minden embernek, aki ilyen dologba belemegy, fel kell tennie a kérdést, hogy 

megéri-e, és számolni a következményeivel. Én tényleg jóindulatúan mondtam Önöknek, ne 

hogy félreértsék ezt az egészet. Én ilyenbe nem megyek bele. Két-három évvel ezelőtt ebből 

nekem volt egy hosszú ideig elhúzódó, komoly vitám. 

Berzi István képviselő: Ez az ügy Balajt és Ládbesenyő vonatkozásában volt. 

Dr. Takács András körjegyző: Igen. Név nélkül, de úgy is tudják, hogy kiről van szó. 

Komoly fejtörést okozott, hogy jogosult volt-e a szociális segélyre vagy nem. Végül is kétszer 

megjárta a másodfokot, míg végül nekem adtak igazat. Ez nem nagy dicsőség. Nekem, mint 

jegyzőnek, hatóságnak a törvényességet kell képviselni. Vannak sejtéseim, de más dolog a 

sejtés és más egy tényszerűen bizonyított dolog. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Korábban már beszéltünk róla, hogy nyáron a tanodába járó 

gyerekek bejárását az önkormányzat támogatná. Júliusban, július végén mennek táborba 

Zánkára, ezért csak félhavi bérletre lenne szükség. Itt hagyom a névsort, hogy tudjátok, kinek 

kell megvenni. 

Szabó Zoltán polgármester: Szerintem ennek semmi akadálya, ez csak párezer forint. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 86/2011.  (VI.27.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 2011. július hónapban félhavi bérlet megvásárlásával támogatja a Borsodi 

 Iskolában működő Tanodába járó, 19 fő balajti gyermeket. 

 



Dánielné Tóth Beáta képviselő: Egy TÁMOS-os program kapcsán jönne egy budapesti 

tanácsadó cég, akik munkavállalási tanácsadó napot tartanának itt Balajton, és különböző 

munkalehetőségeket hoznának. Egy délutánt venne igénybe, amihez egy helyiségre volna 

szükségünk. Hagynék itt tájékoztatót, amit a faliújságra ki lehetne tenni. 

Szabó Zoltán polgármester: A faliújságról csak annyit, hogy a múltkor is valaki leszaggatta 

róla az összes papírt. Nem tudom, kinek ártogatott? 

Berzi István képviselő: Hogy szaggatták le, amikor az zárható? 

Szabó Zoltán polgármester: A zárat már régen megrongálták. Ha legalább olvasni vitte 

volna haza, de ott volt alatta szétdobálva. Az alsó helyiség elég lesz? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Elég lesz. A környező településeket járják be. Ide hétfőn 

délután jönnének. Megoldható ez? 

Szabó Zoltán polgármester: Minden további nélkül. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: 5-6 óráig tartana, én is itt leszek, majd én ezt megszervezem 

a lakosság körében. Bérleti díjat nem tudunk fizetni, de ez a program az augusztusban induló 

számítógép kezelői tanfolyam része, és abban van lehetőség bérleti díj fizetésére. Akkor 

rendeznénk le a pénzügyi részét ennek a jövő heti programnak.  

Szabó Zoltán polgármester: Fel sem vetődött a bérleti díj kérdése. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Sok településen rákérdeztek, ezért mondom, és benne van a 

programban a bérleti díj, kötelező elszámolni vele. 

Csathó László képviselő: Majd megoldjuk ennek az elszámolását. Milyen összegről van szó? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Három képzésre van 5.000 forint. Ez nem olyan nagy 

összeg. 

Szabó Zoltán polgármester: Ennek semmi akadálya, majd kiplakátozzuk. Másnak 

indítványa, javaslata? 

Csathó László képviselő: A játszóteret mikor vehetik használatba? 

Szabó Zoltán polgármester: Addig nem akartam, hogy használják, amíg a pénzügyi dolgai 

le nincsenek rendezve, de már úgy néz ki, hogy holnap, holnapután a pénzügyi folyamatok 

lezárulnak. Úgy gondoltam, hogy augusztus 1-től lehetne használni, de ahogy már korábban is 

említettem, valamilyen szerény ünnepséget kellene szervezni. 

Csathó László képviselő: A nyitvatartási idejét is rendezni kellene, illetve szabályozni a 

felügyelet kérdését. 

Szabó Zoltán polgármester: Erről is már beszéltünk korábban. Nyitvatartási időnek 

mindenképpen kellene lenni. Egy bejárat lenne nyitva, amihez 5-6 kulcs lenne. Olyannál 

lenne kulcs, aki estefelé is itthon tartózkodik. Pl. Ágira gondoltam, aki 8 óra körül megy haza 

a boltból, és ha senki sem tartózkodik a játszótéren, akkor bezárja a lakatot. Te is ott laksz a 

közelben. Egy kulcsot Szabó Lászlónak is adhatunk, ő is többször ott volt az építkezés alatt is. 

Nálam is lehet egy, bár én estefelé már nem szoktam erre járni. És akkor 8 körül bezárjuk, 

hogy éjszakára zárva legyen. Jegyző úrral is beszéltünk róla, hogy egy-két hónap múlva el fog 

múlni a kezdeti játszókedv. Egy-két hónapig kell rá igazán vigyázni. 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Nem kellene kivilágítani? 

Csathó László képviselő: Minek, éjszaka nem fognak játszani! 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Nem a gyerekek fogják tönkre tenni! 

Csathó László képviselő: Be lesz zárva. 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Gondolod, a kerítés, a bezárt kapu akadály lesz? 

Csathó László képviselő: Ott lakok szemben, majd figyelek. 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Középre nem ártana tenni egy lámpát, és akkor nem 

mernének bemenni. 

Dr. Takács András körjegyző: Nem tudom, hogy milyen a közvilágítás arra felé, mert 

esténként én ritkán járok erre. 

Csathó László képviselő: Ne mond már, hogy a kerítésen fognak bejárkálni! 



Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Egyébként van polgárőrség is, aminek én is tagja 

vagyok. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A kezdeti időben valóban jó volna, ha néhány polgárőr 

felügyelne. 

Csathó László képviselő: Természetes, hogy néhány felnőtt is jelen van a játszótéren, mint 

kísérő, de mint játszónak, az eszközök használójának semmi keresnivalója sincs ott. 

Szabó Zoltán polgármester: Jól mondta az Ági, hogy tényleg kivételesen szép játszótér, és 

meg kellene óvni, hogy 3-4 év múlva is legyen játszótér. A játszótér területére természetesen 

felnőtt is bemehet, de 14 év felett szerintem már nem tanácsos az eszközöket használni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Táblára fel kell írni ezeket a szabályokat, és ha a 

közfoglalkoztatott vagy a polgárőr rájuk szól, akkor nem lesz belőle bonyodalom, mert a 

kiírtakra tud hivatkozni. 

Szabó Zoltán képviselő: Olyat is ki lehet írni, hogy alkoholt bevinni tilos. 

Kiss Ferencné képviselő: Vagy kutyát is. 

Csathó László képviselő: Ezeket az elején kell lekorlátozni, hogy később ne legyen belőle 

bonyodalom. 

Dr. Takács András körjegyző: Egy szórólapot is el lehetne juttatni mindenki kezébe, hogy 

tudatosuljanak a dolgok. Mellette a táblákat is el lehetne készíteni. Leírni, hogy mindez közel 

13 millió forintba került, és vigyázzunk rá. 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: A Szabadság úton a kutakat lefedni vagy 

megcsináltatni. Egy ajtó rajta két tégla, ezzel van lefedve. Hogy néz ki? 

Berzi István képviselő: A többi kutat megcsinálták, nem tudom ott miért nem? 

Szabó Zoltán polgármester: Abban víz sincs. Pl. a Zsoltiék előtti kútban kidobott dolgok 

vannak, még ágy is van benne. Egy ilyen fölé minek szép dolgot csinálni? 

Berzi István képviselő: De így hogy néz ki? És annak idején miért nem lett megcsinálva? 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Már annak idején is veszélyes volt, úgy volt 

összetákolva.  

Szabó Zoltán polgármester: Télen is voltam kint, megnéztük, hogy mi van benne. Kiságy, 

nagy ágy, babakocsi… 

Berzi István képviselő: Meg kell csináltatni, mint a többit, nem egy nagy összeg. 

Szabó Zoltán polgármester: Lehet, hogy nem nagy összeg, lehet, hogy majd egyszer lesz rá 

pénz, de most olyan összegeket kell kifizetni… 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Ha a 3 éves gyerek neki szalad az ajtókeretnek, és 

szétviszi a fejét, akkor ki lesz a hibás? Meg azt is beszélik, hogy ott nem fogod levágatni a 

füvet. 

Szabó Zoltán polgármester: Ez is egy érdekes történet. Két héttel ezelőtt egy emberke, aki 

fűnyírós szakembernek lett felvéve, egy hétig a Szabadság útra járt füvet nyírni. Én tehetek 

róla, hogy egy hét alatt nem vágta le ott a füvet? 

Csathó László képviselő: És ő jelentkezett erre a feladatra. 

Szabó Zoltán polgármester: Annyit mondtam a múlt héten, hogy nincs pénz, nincs benzin, 

ott a kézi kasza, vágjátok le azzal a Szabadság úton a füvet. Levágták? 

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Azt hiszem, dolgoznak rajta. 

Berzi István képviselő: Először nem a közterületeket kellene rendbe tenni, és utána a 

magánterületeket? 

Szabó Zoltán polgármester: Magántulajdonban levő területeken péntekenként van 

bérmunkavégzés, egy-két udvar. 

Berzi István képviselő: Most is vannak olyan területek, ahol térdig érő fű van. Szerintem 

addig ne menjenek magánterületre, amíg a közterületek nincsenek rendbe téve. Arra van 

benzin, a közterületet rendbe tenni nincs? 



Szabó Zoltán polgármester: 1.000 forintot fizetnek udvaronként, az fedezi is a költségeket. 

Volt a múlt héten is benzinre pénz, de ha valaki egy hétig odajár, és nem bírja levágni, akkor 

még egy hétig nem adok neki benzint. 

Csathó László képviselő: Akkor oda kell adni azt a munkát másnak. 

Szabó Zoltán polgármester: Pont az volt a célom, hogy az ott lakók szidják azt az embert, 

aki nem végzi rendesen a munkáját. Már el lehetett volna küldeni. Én is dolgoztam, ha nekem 

szabadság kellett szóltam előtte. Ő meg aznap szól, hogy nem jön, és magyarázkodik, hogy 

elaludt, nincs kedve. Még másfél hónapja dolgozik, de a 13 nap szabadságából kivett 10 

napot. És mai is bejön hozzám panaszkodni, hogy a Fodor Lajos miért nem akar vele 

dolgozni. Miért? Mert lusta. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem lehet valamelyik 4 órással megcserélni? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem lehet. Vagy elküldjük, és nem jön helyette senki. Úgy is 

ez lesz, mert a 3 hónapot nem fogja kibírni 3 nap szabadsággal. 

Dr. Takács András körjegyző: Hozzáteszem, hogy akkor megszűnik a bérpótlója. 

Szabó Zoltán polgármester: És még rosszul fogunk járni, mert kaptunk rá eszközvásárlásra 

támogatást, amit ha megszűnik a munkaviszonya vissza kellesz fizetni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Figyelmeztetni kellene valamilyen formában. 

Szabó Zoltán polgármester: Hányszor mondtam már neki, még hányszor kellene?  Fodor 

Lajos azért nem akar vele dolgozni, mert ki van adva a munkaterület, és annak a 
3
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megcsinálja Fodor Lajos, ¼ részét pedig Lázi Zoli. És akkor még ma feljön panaszkodni, 

hogy Fodor Lajos nem akar vele dolgozni. Én sem akarnák. 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megküldte a 

társulási megállapodás módosítását elfogadásra. A társuláshoz csatlakoznának Bánréve, 

Boldva, Borsodszirák települések. 

Csathó László képviselő: Ezzel sok mindent nem tudunk csinálni… 

Szabó Zoltán polgármester: Csak elfogadni. 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 87/2011.  (VI.27.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

 Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 88/2011.  (VI.27.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadta Bánrévének, Boldvának, Borsodsziráknak a Sajó-Bódva Völgye és 

 Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Marianna, van még valami? 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

elkészítette a Társulás településeire vonatkozó 2010-2016. évre szóló helyi 



Hulladékgazdálkodási Tervet. Az elkészült tervet a települési önkormányzatok képviselő-

testületeinek kell elfogadni és rendeletben kihirdetni. Jegyző úrral beszélgettünk róla, hogy a 

körjegyzőség másik két településén is úgy csinálták, hogy nem másolták le a 48 oldalt, hanem 

van egy 8 oldalból álló összefoglalás, ezt juttatták el a képviselőknek tanulmányozásra. 

Dr. Takács András körjegyző: Július 31.-ig kell elfogadni, és a rendeletet megalkotni. A 

másik településen kiosztottuk házi tanulmányozásra, és a júliusi testületi ülésen vesszük elő. 

De ahogy szeretnék, ahogy döntenek. 

Berzi István képviselő: Én javaslom elfogadásra. 

Csathó László képviselő: Olyan sokat nem lehet vele variálni. 

Kiss Ferencné képviselő: Mi a jelentősége? Ha valaki összefoglalná. 

Dr. Takács András körjegyző: A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény írja elő, hogy ilyen 

Hulladékgazdálkodási Tervnek lenni kell. Itt az a szokás alakult ki, hogy a Kistérségi Társulás 

készíti el. Én az összefoglaló részt ajánlom kimásolni, és tanulmányozni, megismerni, mert 

ebben a tekintetben van itt is egy kis tenni való. 

Kiss Ferencné képviselő: Elfogadhatjuk? 

Dr. Takács András körjegyző: El lehet fogadni. Ezzel sok mindent nem lehet csinálni, vagy 

elfogadják, vagy nem. Tulajdonképpen ez egy formális döntés. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2011. (VI.28.) SZÁMÚ RENDELETE  

A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

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 

 


