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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi március hó 27. napján, szerda
10 óra 00perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott soron
következő ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Berzi István
Kiss Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna

Távol van:

Dánielné Tóth Beáta

jegyző
aljegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

képviselő

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról.
Előadó: Ádám Ferenc Györgyné falugondnok
3. Indítványok, javaslatok.

4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Szabó Zoltán polgármester: Megkezdődtek a Startmunka-program munkái. Sajnos az
időjárás miatt nem úgy haladunk, ahogy terveztük. A mezőgazdasági projektben is már
lehetne a talajt előkészíteni a krumplinak, a járdaépítés Berziék előtt megállt, azóta csak fagy,
esik, hideg van. A kultúrházat kipakolták, a vakolatot leverték, ott sem lehet most mit
csinálni. A héten kaptuk meg a Startmunka-program közvetlen költségeire az előleget. Ezután
tudunk menni vásárolni, és megvenni, ami a kultúrház felújításához kell. Így majd akkor,
amikor kint nem lehet dolgozni az időjárás miatt, akkor már itt fognak tudni mit csinálni.
Valószínűleg egy villanyszerelőt kell majd hozni az elektronikai munkák elvégzéséhez, mert a
rendelkezésemre álló munkaerőre ezt a feladatot nem merem rábízni. A járdánál felszedett
kőből már megkezdődött a temetőn az út kialakítása. Szerintem még fog maradni ebből a
felszedett kockakőből, és úgy gondoltam, hogy azt a parkolónál lehetne lerakni. Mi a
véleményed Laci?
Csathó László képviselő: Szennykaviccsal megszórni alatt, és a célnak meg fog felelni.
Szabó Zoltán polgármester: 37 fő dolgozik most a Startmunka-programban, 9 a
belvizesben, 4 a mezőgazdaságiban, a többiek az egyéb értékteremtőben. 15.-étől tervezzük 4
fő felvételét 6 órás közfoglalkoztatásba. A pályázott traktort megvásároltuk, de pótkocsit még
nem sikerült beszerezni.
Ez a nem várt rossz időjárás nagyon hátráltatja a munkát.
A múlt héten volt Edelényben kistérségi ülés, ami határozatképtelenség miatt elmaradt.
Csütörtökön ismételték meg az ülést Szendrőben. Azért volt Szendrőben megtartva az ülés,
mert 10 órától ott egy rendőrségi, közbiztonsági fórum volt, és bíztak abban, hogy a
polgármesterek, akik elmennek a fórumra, azok a kistérségi ülésre is ott fognak maradni.
Pontosan annyian voltunk, hogy éppen határozatképes volt a testület, illetve a
lakosságszámok is szerencsésen alakultak. Két napirendi pont volt. Az egyik a kistérség által
benyújtott gyermekszegénységre irányuló pályázat. Ezt a pályázatot a Kistérség megnyerte,
ami 588 millió forintot jelent. A pályázat lényege a gyerekek segítése hasonló módon, mint
ahogy most a Közéleti Roma Nők Egyesülete csinálja. Három ún. „biztos kezdet házat”
fognak létrehozni Edelényben, Szendrőben, illetve Balajton. Bizonyos értelemben a Közéleti
Roma Nők Egyesülete által megkezdett program folytatása lesz, ezért is került ide az egyik
„biztos kezdet ház” mert, hogy már itt van a dolognak előzménye. Van ebben pl. olyan elem
is, hogy gyerekek nyári táboroztatása. A kistérség mind a 47 települését fogja érinteni, de van
ahol csak tájékoztatók, beszélgetések lesznek. Ahol közintézmények, óvodák, iskolák vannak,
ott nagyobb programok lesznek. A megnyert pénzből, hogy mennyi fog Balajtra kerülni, nem
tudom. Sándor Edina megígérte, hogy elküldi az anyagot, ami Balajtot érinti, kiket lehet,
milyen beosztásba felvenni, ezt majd át fogjuk tekinteni. Amit én láttam a pályázatból kb. 23
millió forint erejéig fogja ez a program Balajtot érinteni, és 20 hónapig fog tartani.
Csathó László képviselő: Az óvodával mi a helyzet?

Szabó Zoltán polgármester: Az óvodával kapcsolatban ott állt meg a dolog, hogy a
köznevelési megállapodása nem érvényes az Alapítványi Iskolának, és ezért nem írták alá
még a támogatási szerződést.
Csathó László képviselő: És mit ígérnek, mikorra várható ebből valami?
(Megérkezett Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző asszony.)
Szabó Zoltán polgármester: Szerintem kb. 1 hónap, de kaptunk június 30.-ig hosszabbítást.
Hozzáteszem, hogy nem egyedi eset, mert a laki óvoda 2010-ben nyert el pályázatot, és 2012ben kezdtek el építkezni. Ott is hasonló akadályok voltak. Mi is, amit lehetett megtettünk.
Kiss Ferencné képviselő: A Fő út 28. szám bérlője rendezte a gázszámlát?
Szabó Zoltán polgármester: Még nem, de meg fog érkezni a pénz. Én már annyit harcoltam
azért a pénzért. Ha jól tudom, a 150 ezer forintot a riasztó beszereléséért már kifizették.
Bérleti díjban is el vannak maradva, de múlt héten telefonáltak, hogy azt is fogják utalni.
Melinda vagy Marianna nem jött az új bérleti szerződés a 250 ezer forintról?
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Már itt van nálam, átolvastam, vannak aggályaim,
majd megbeszéljük.
Szabó Zoltán polgármester: Addig megyünk, míg ki nem fizetik a tartozást, de tudnotok
kell, hogy a náluk dolgozóknak is nehezen fizetik ki a munkabérüket.
2. Napirendi pont
Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Olvastátok a tájékoztatómat, nem tudom van-e még
kérdésetek hozzám.
Csathó László képviselő: Hogy sikerült a mai reggeled?
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Azt már tudom, hogy egy illető ma már
agyonszidott.
Szabó Zoltán polgármester. Engem is!
Csathó László képviselő: És én is kaptam!
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Én úgy érzem, hogy mindent megcsinálok a leírt
menetrend szerint, néha még vannak kivételek is. Vannak falugondnoki találkozók is.
Szabó Zoltán polgármester: Pl. múlt hét pénteken éppen Balajton volt egy ilyen találkozó.
Ez egy kisebb találkozó volt, a környék falugondnokai találkoztak, mintegy 13 fő. A Fő út 28.
számú ingatlanunkban volt megrendezve.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Minden hónapban van vezetőségi ülésünk,
legközelebb Martonyiban lesz.
Szabó Zoltán polgármester: Még mindig vannak számomra érthetetlen esetek. Pl. ha itt
rendel a háziorvos, akkor a rá következő nap, miért a falugondnokkal akarják megírattatni a
gyógyszert? Vagy elkezdenek kiabálni, hogy nem vitte le Edelénybe a falugondnok. Hogy
vigye le, ha már tele van az autó? Amit tud, megold. Tudni kell, hogy ami pénzt a
falugondnoki szolgálat működtetésére kapunk, az a falugondnok bérére elég, az üzemanyagot,
javíttatást, műszaki vizsgáztatás stb., ez mind az önkormányzat költségvetéséből megy. Évek
óta ennyi a falugondnoki szolgálat támogatása. Ahogy a falugondok is leírta, tavaly volt egy
400 ezer forint összegű javíttatása az autónak. A falugondnok megcsinál olyat is, hogy kisebb
dolgokat bevásárol a Startmunka-programhoz.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a
falugondnoknak, a Falugondnoki szolgálat 2012. évre vonatkozó munkájáról szóló
beszámolóját elfogadta.

3. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Szabó Zoltán polgármester: Képviselő hölgy, urak, jegyző asszony, Melinda! Valakinek
észrevétele, javaslata?
Szabó Zoltán polgármester
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.
K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

