Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

23-20/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi december hó 12. napján,
szerda 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben
megtartott soron következő ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Berzi István
Dánielné Tóth Beáta
Kiss Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna

körjegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s 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.
Szabó Zoltán polgármester: Jó volna, ha a tervezett napirend szerint haladnánk, de ma 6 óra
előtt kaptam egy telefont, hogy katasztrófavédelmi gyakorlat van. Felolvasták a megyei
katasztrófavédelmi parancsok rövid levelét, melyben kéri a település vezetőit, hogy a
katasztrófavédelmi törzs figyelmét hívja fel a téli időjárás veszélyeire.
Ez a tájékoztatás lenne az első napirendi pont, ezzel a kis változtatással teszem fel szavazásra
a napirendi pontok elfogadását.
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. Katasztrófavédelmi tájékoztatás, figyelemfelhívás.
Előadó: polgármester
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2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
3. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi munkatervére.
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok.
5. Szociális segély kérelmek elbírálása.
A napirend tárgyalása:
1. Napirendi pont
Katasztrófavédelmi tájékoztatás, figyelemfelhívás.
Szabó Zoltán polgármester: Nem is igazán készültem erre, még az írásos tájékoztatót is
elfelejtettem kinyomtattatni, de majd mindjárt pótoljuk, és mindenki kap belőle.
Teendőkről és jó tanácsokról van szó a baleset megelőzése céljából. Téli időszakról van szó,
fa-, gázfűtés és kitérnek a szénmonoxid mérgezésre is. Mit kell tenni ilyen esetben? Gázzal,
olajjal, szilárd tüzelővel üzemelő berendezések, és ezek veszélyei. Minden háztartásban
megtalálható valamelyik berendezés. Kéménytüzekről is szó van. Sokan úgy tisztítják a
kéményt, hogy valamilyen éghető anyaggal belocsolják és meggyújtják. Ez a legrosszabb
megoldás. Rendkívüli időjárás, havazás. Mire figyeljünk? Háztartások rövidebb-hosszabb
ideig tartó áramszünete. Utazásokra mit vigyünk magunkkal? Takaró, meleg ruha, tea. A téli
közlekedés szabályai, téli gumi használata, helyes sebesség megválasztása, idegen helyen
GPS használata az eltévedést elkerülendő. És különösen fontos ilyenkor a fékberendezés
megfelelő állapota, világítás megléte. Utazás előtt tájékozódjunk az útviszonyokról, hol, mire
lehet számítani. Ha az időjárás olyan, és nem muszáj, akkor ne induljunk el. De nem kell
messzire vagy autóval mennünk, hogy esetleg baleset érjen minket. Vigyázni kell a tetőkről
leolvadó jégcsap, hó leesésére is. Téli sportoknál, szánkózás, síelés is figyelni kell. Befagyott
állóvizekre lépésnél figyelni kell, hogy elég vastag-e a jégtakaró. Egyedül ne menjünk a jégre,
mert baleset esetén nincs aki segítsen. Külön kitér a befagyott folyóvizekre. Adventi,
karácsonyi időszakban a fenyőtüzek megelőzése.
1015 órakor Berzi István képviselő megérkezett.
Szabó Zoltán polgármester: Ennyit szerettem volna összefoglalni a tájékoztatóból, mindenki
megkapja írásban és otthon tanulmányozhatja.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Erről a lakosságot nem kell tájékoztatni.
Szabó Zoltán polgármester: A polgárvédelmi törzset kell tájékoztatni, a lakosokat nem kell.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
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Szabó Zoltán polgármester: Az elmúlt testületi ülésen döntött a Képviselő-testület arról,
hogy 2013. január 1-től Szendrőlád Önkormányzatával alakít közös hivatalt. A mi testületi
ülésünket követően Ládbesenyőn is volt testületi ülés, ahol 5 igen szavazattal szintén azt
tartották jónak, ha Szendrőlád Önkormányzatával alakítanak közös hivatalt. Jelen állás szerint
Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő fog egy jegyző alá tartozni. Most is úgy gondolom, és a
döntésünk után Edelény város polgármestere, Molnár Oszkár is megerősített abban, hogy a
legésszerűbb döntést hozta a képviselő-testület, mert Edelényben nem bírta volna el a hivatali
létszám, hogy Balajton minden nap ügyintézés legyen. Ládbesenyő döntése után meg is
beszéltünk egy időpontot, illetve a múlt hét hétfőn a három polgármester, illetve a két jegyző
asszony össze is ült egy rövid megbeszélésre, ami 2 órától 5 óráig tartott, de sok mindent meg
tudtunk beszélni. Hivatali létszámokról, személyi kérdésekről is beszéltünk, közben a
Kormányhivatallal, illetve az Államkincstárral is egyeztettünk. Személyi kérdésekben nevekre
még nem térnék ki, csak azt beszéltük meg, hogy melyik önkormányzat mennyi személyre
tartana igényt. A Kincstár számítása szerint jelen információk szerint 11 fővel fog felállni a
Közös Hivatal, amiben benne van a jegyző, aljegyző, pénzügyi és igazgatási ügyintéző. Jelen
állás szerint Edelényben ez a szám 22-23 fő, akkor össze lehet hasonlítani. Beszéltünk róla,
hogy lesz egy közös testületi ülés, úgy beszéltük meg, hogy előreláthatólag jövő hét szerdán,
de még pontos időpontot nem tudok mondani. Ez lehetne az alakuló ülés is.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nem lehet, mert a Közös Hivatal csak január 1.jével áll fel. Törvényi alapja nincs az alakuló ülésnek, de szándékában nevezhetjük annak, és
hasonló módon fog működni, mint korábban a körjegyzőség esetébe az együttes testületi
ülések, csak abban kell megegyezni, hogy ki fogja vezetni. De véleményem szerint
Szendrőlád polgármestere fogja vezetni, mert ő lesz a székhely település. Csak annyit
szeretnék mondani, hogy tegnap előtt feltették a Kincstár honlapjára egységes szerkezetben a
költségvetési törvény javaslatát. Született a törvényjavaslatnak egy módosítása. Most azért
várom a telefont, mert ebben a módosításban a 2000-3000 fő közötti létszámnál, ami a
korábbi javaslatban 8-11 fő ügyintéző volt, levették a létszámot 6-8 főre. A 8-11 fős
változattal készítettem tervezeteket, amit a képviselők meg is fognak kapni. Az volt a
kérdésem a Kincstár Költségvetési Osztálya felé, hogy konkrétan melyiket fogadták el, mert a
médiában csak annyi jelent meg, hogy a költségvetési törvényt elfogadták. A Kincstár
Költségvetési Osztálya nem tudta megmondani, hogy melyik változatot fogadták el, milyen
adatokkal kell számolni, mert nem mindegy. Várom, hogy visszahívjanak, mert lehet, hogy a
11 főből 8 fő lesz. Úgy kalkuláltunk, hogy jegyző, aljegyző, 1-1 igazgatási ügyintéző
Balajton, illetve Ládbesenyőn, és egy közös pénzügyi ügyintéző. De, ha a 8 fő az igaz, akkor
mindent újra kell számolni. Tegnapelőtt fogadták el a költségvetési törvényt, de az
Államkincstár ma még nem tud válaszolni a kérdésemre. Remélem, hogy a mai nap kapok
választ, és akkor a közös ülésre kétfajta megállapodás tervezetet tudok a képviselők elé tenni.
Szabó Zoltán polgármester: Láthatjátok, hogy naponta változnak dolgok, de még mindig azt
mondom, hogy a legjobb megoldást választottuk. Gondoljatok bele, hogy ugyan ezek a
számok vannak lakosság tekintetében, illetve ügyintéző tekintetében, csak éppen 7-8
településből áll össze a közös hivatal. Biztos, hogy nem lenne állandó kirendeltség.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A megállapodásban Balajton állandó kirendeltséget
tervezünk.
Szabó Zoltán polgármester: Ott van Abod példája, ott biztos, hogy nem lesz állandó
kirendeltség. A Közös Hivatal létrehozása előtt meg kell szüntetni a körjegyzőséget, amiről
meg is kaptátok a megszüntető okiratot.
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Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Annyiban változik a beküldendő okirat, illetve amit
a képviselők megkaptak, hogy a Kincstár utólagos tájékoztatója szerint bele kell írni a
megszüntető szervek nevét, székhelyét, de ezt korábban nem tudtuk, mert a mintát tegnap
tették fel a honlapjukra. A testületeknek jóvá kell hagynia a megszüntető okiratot, és a
mellékletekkel, pótlapokkal, adatlapokkal együtt meg kell küldeni a Magyar Államkincstár
Törzskönyvi Nyilvántartó Osztályára, és ez alapján fogják december 31. napjával törölni,
mint költségvetési szervet a törzskönyvi nyilvántartásból. A pontok kötelező tartalmi elemek,
de volt egy érdekes része, ami arra vonatkozott, hogy nyilatkozni kell a megszüntetésre kerülő
költségvetési szervnél foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásáról. A c.) pontban írtam, hogy
„A Ládbesenyő – Abod – Balajt Körjegyzőség abodi hivatalában foglalkoztatott jogviszonya
vonatkozásában az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás
rendelkezéseit kell alkalmazni.” Itt tulajdon képpen olyan dolgot kellene leírni, amit még
nem tudok.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor tulajdon képpen a jegyző asszony által is ismertetett
megszüntető okiratot kellene elfogadni, illetve dönteni Ládbesenyő – Abod – Balajt
Körjegyzőség megszüntetéséről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2012. (XII.12.) határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ba foglalt
felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14. §-nak
rendelkezéseire – a Ládbesenyő – Abod – Balajt Körjegyzőség, mint költségvetési
szerv megszüntetéséről döntött a mellékelt megszüntető okirat szerint.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szabó Zoltán polgármester: Még maradjunk ennél a napirendi pontnál. A mikulás csomagot
majdnem mindenki megkapta, akit otthon találtunk, múlthét szerdán lett széthordva.
Elég közel van most a két testületi ülés, ezért olyan sok minden nem történt az elmúlt testületi
ülés óta. A múlt hét pénteken a Borsod megyei falugondnoki hálózatnak a közgyűlésén
voltunk Füzérradványban. Márta a falugondnokunk vezetőségi tag, elkísértem én is a
gyűlésre.
A Startmunka-program dologi költségének az elszámolása megtörtént, sikerült lezárnunk az
idei programot is. A jövő évi program a hírek szerint még nehezebb lesz. Idén előleget utaltak
az önkormányzatnak, amiből tudtunk vásárolni. Jövőre még nehezebb lesz. Lesznek
változások, amiket ők sem és mi sem ismerünk még. Nehezebb lesz az elszámolás. Az a hír,
hogy nem úgy lesz mint idén, hogy elutaltak 70 %-ot, és, ha elszámoltál vele utalták a
maradék 30 %-ot, hanem meg kell előlegezni, és ha viszed a számlát, elszámolsz, akkor
utalják a pénzt. Magyarul minden kis számlával rohanunk majd elszámolni a Munkaügyi
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Központba, hogy a pénzünkhöz tudjunk jutni. Fogalmam sincs, hogy az önkormányzat
hogyan tudja majd ezt finanszírozni. Nem is beszélve arról, hogy ha valamiből nagyobb
mennyiség kell nagyobb összegért, akkor csak annyit fogunk belőle venni, amennyi pénz a
rendelkezésünkre áll? Ez így nem lesz jó, mert a fuvarköltséget hányszor kellesz megfizetni?
Ráadásul a Munkaügyi Központnak nem elég az elszámoláshoz a számla, hanem azt is
bizonyítani kell, hogy a pénz el lett utalva a számla kiegyenlítésére. Nehéz lesz, pedig
véleményem szerint a közfoglalkoztatásban a Startmunka-program az utóbbi 20 év legjobb
találmánya.
3. Napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2013. évi munkatervére.
Szabó Zoltán polgármester: Írásos anyagot erről azért nem kaptatok, hogy tegyetek ti rá
javaslatot, illetve nem tudjuk még, hogy hogyan fog működni a közös hivatal, mi lesz a közös
menetrend. De javaslatot tehettek a munkatervre. Valószínűleg ezt csak januárban fogjuk
elfogadni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Írásban is lehet még addig tenni javaslatot, ha van
olyan napirendi pont, amit szeretnétek tárgyalni, és akkor bele fogjuk építeni. Néztük a tavalyi
munkatervet, és abban már szerepeltek a Körjegyzőség együttes testületi üléseinek időpontjai.
Nos a Közös Hivatal együttes üléseinek időpontjait még nem ismerjük
4. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nekem egy indítványom vagy kérésem, kérdésem lenne,
hogy a segélyeket, illetve a béreket a két ünnep között ki lehetne-e fizetni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Eddigi gyakorlat mi volt Balajton?... Úgy
gondolom, hogy ennek nem is lesz meg az anyagi fedezete, mert a normatíva nem fog
megérkezni. Felmerül bennem az a kérdés is, ha megkapják két ünnep között, akkor február
4.-ig mi lesz. Ez 2 millió forint, és az utalások.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha két ünnep között megkapnák, akkor január elején más
ellátást is kapnak, és be tudnák osztani a pénzt.
Szabó Zoltán polgármester: Ezt a hónap eleji ellátást most, ebben a hónapban is megkapták.
Ez egy ördögi kör, mert ha az ember valahogy egyszer megoldja a korábbi kifizetést, akkor
legközelebb már követelnek. Akkor kifizetted, akkor legközelebb is fizesd ki korábban.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ez egyszeri, kivételes alkalom lenne.
Szabó Zoltán polgármester: Hogy folyószámlahitelből fizessünk segélyeket? A Balajti
önkormányzatnál 2 éve ilyen nincs, és nem is lesz, mert nagy a terhe az ilyen hitelnek. Annyit
esetleg megígérek, hogy amennyi pénz a rendelkezésünkre fog állni, abból a
folyószámlásoknak utalunk.
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Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: És az nem fog ellentétet jelenteni az emberek között,
hogy a számlások kapnak, a másik pedig nem?
Szabó Zoltán polgármester: Én egy dolgozót sem fogok szabadságról berángatni, mert épp
aznap megérkezett a támogatás. A szabadság mindenkinek szabadság.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nekem az a javaslatom, hogy vagy mindenki kapja
meg, vagy akkor senki sem.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Vagy akkor legalább előleget.
Szabó Zoltán polgármester: Előleget nem, mert erről testületi döntés is született, hogy nem
fizetünk előleget, mert amikor még fizettünk előleget azok közül még mindig van olyan, amit
nem sikerült behajtani az emberektől.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Én ebbe nem szólok bele, de ha már évek óta
karácsonykor nem volt korábban kifizetés, akkor nem tudom, hogy érdemes-e megszakítani a
hagyományt. Ha meglenne az önkormányzatnál erre az anyagi fedezet lehet, hogy jobban
lehetne erről beszélni.
Szabó Zoltán polgármester: Megpróbálok megoldást keresni, de olyan megoldás nem lesz,
ami mindenkinek tetszik.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha a számlások megkapnák 31.-én, akkor egymást ki
tudnák segíteni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Beszéljünk már még az ÉSZAKÚT számlájáról. Én
nem nagyon ismerem az ügyet, de a testület biztos tudja, miről van szó.
Településrekonstrukciós pályázat kapcsán vízjogi létesítési engedélyhez kellett munkákat
elvégezni, aminek az 508 ezer forintos számláját kellene kiegyenlíteni. Az ÁFA változás
miatt módosult a szerződés, én az előzményeket nem nagyon ismerem, de akkor én
ellenjegyzem, és a mai nap elutalásra kerül.
Cserged Marianna igazgatási előadó: Nekem lenne még egy témám, amit meg kellene
beszélnie a testületnek. A 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beadott „A” típusú pályázatára 2 fő pályázott: Pruskóczki Lilla és Tóbiás
Orsolya. Körbe is adnám a két pályázati anyagot, és akkor tájékozódhattok a két pályázó
szociális körülményeiről.
Szabó Zoltán polgármester: Én javaslom, hogy valamilyen összeggel támogassuk őket,
reméljük, hogy évről évre többen lesznek, akik pályáznak, amit azt jelenti, hogy
továbbtanulnak. És reméljük, hogy az önkormányzatnak is lesz pénze, hogy támogassa őket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2012. (XII.12.) sz. határozata
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Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
beadott „A” típusú pályázatára Pruskóczki Lilla (Miskolc, 1991., anyja neve:
Berzi Klára) Balajt, Fő út 22. szám alatti pályázó részére 5.000 forint, azaz ötezer
forint havi támogatást állapított meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2012. (XII.12.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
beadott „A” típusú pályázatára Tóbiás Orsolya (Miskolc, 1991., anyja neve:
Séllei Ibolya) Balajt, Szabadság út 5. szám alatti pályázó részére 5.000 forint,
azaz ötezer forint havi támogatást állapított meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Mivel több indítvány, javaslat nem hangzott el, megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való
részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

Szabó Zoltán
polgármester

Hornyákné Szilasi Melinda
körjegyző

