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Balajt község Önkormányzatának 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 

 
 
 
 
174- …./ 1 //2010. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2010. évi február hó 10-én, szerdán 13 óra 00 perces 
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén 
elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak:                             Kiss Ferenc              polgármester 
 
                                                      Kiss Ferencné           alpolgármester  

                                                      Berzi István             képviselő  
 Csathó László                    képviselő  

  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
 
       
Igazoltan távol maradt:         Beri Aladár                         képviselő   
 
 
Igazolatlanul távol maradt:        --------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András        körjegyző 

                                                          Nagy Zoltánné                  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívottként jelen van:           ------------------ 
                                 
                                                          
Érdeklődőként jelen van:            Ádám Ferenc Györgyné        falugondnok 
                                                          balajti lakosok (jelenléti ív szerint) 
                                                           
                                                                                                 
                                                      
              
Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 
megállapítja, hogy Balajt község Képviselőtestülete 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:  
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Napirend: 

 
                        1./ Lejárt idejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás 
                              Előadó: polgármester 
 
 2./ Magyar Közút Kht. Edelényi kirendeltségének tevékenységéről tájékoztató 
                             Előadó: Kht. Képviselője 
  
 3./ Református és katolikus lelkészi szolgálatról beszélgetés 
 
 4./ 2010. évi közfoglalkoztatási terv megtárgyalása 
 
 5./ Indítványok, javaslatok 
 
 6./ Átmeneti szociális segély iránti kérelmek elbírálása 
       Előterjesztő: ügyintéző 
 
 
 
A napirend tárgyalása: 
 
 
                        1./ Lejárt idejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás 
                              Előadó: polgármester 
 
 
Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót Nagy Zoltánné ügyintézőnek, hogy 2009.  II. félévében lejárt 
idejű határozatok végrehajtásáról tájékoztassa a jelenlévőket. 
 
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető, ügyintéző: 
-A szeptember 9-ei 120. határozat: önerő támogatása iránti pályázat benyújtása tárgyában – pályázat 
benyújtásra került, támogatást megkaptuk;  
- szeptember 30-án 126. szám alatt, majd ugyancsak ezzel összefüggésben október 28-án 179. sz. alatt a 
leltározási bizottságra vonatkozóan hozott egy-egy határozatot a képviselőtestület – a leltározási 
bizottság a leltározási tevékenységet nem folytatta le,  
- a szeptember 30-ai 131. számú határozat alapján a polgármester összeférhetetlenségének 
megszüntetésével kapcsolatosan a polgármester úrnak tájékoztatást kell adnia, 
- az ugyancsak szeptember 30-ai 133. számú határozat szerint az élelmiszerbank egyesülettől kapott 
adomány -  adomány kiosztásra került, elszámolás megtörtént, 
- az október 28-ai 186. sz. határozat alapján az ÉMÁSZ-szal 2010. évre a teljes ellátású villamos energia 
vásárlási szerződés megkötésre került,  
- a  november 25-ei 192. sz. határozattal a testület a szemétszállítás díjának 2010. évi mértékéről döntött – 
szolgáltató értesítve lett., 
- a november 25-ei 193. sz. határozat szerint az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 2010. évre vonatkozóan 
csillagfény üzemeltetési szint választásával a közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésre került,  
-  a november 25-ei 194. sz. határozat szerint a 2010. évi közfoglalkoztatás nem került megvalósításra, 
- a felnőttek képzésére vonatkozóan a november 25-ei 195. sz. határozat alapján a szerződés, ill. 
megállapodás megkötésre került a Közéleti Roma Nők Egyesületével, 
-  a gépjármű felelősségbiztosítás átkötésre került az Allianz Biztosítónál a november 25-ei 199. sz. 
határozatban foglaltaknak megfelelően,  
- a november 25-ei 200. sz. határozat szerint december 16-án közmeghallgatással egybekötött testületi 
ülés megtartásra került, 
- a november 25-ei 201. sz. határozat alapján a Magyar Államkincstár dolgozói részére a tárgyjutalom 
beszerzésre és átadásra került, 
- a december 9-ei 218. sz. határozat szerint a Szabadság utca végének és a Fő utca mellékágának kövezése 
megvalósult, 
-  a december 16-ai 221. sz. határozattal a testület a víz- és csatornadíj mértékének emelésére tett javaslatot 
elutasította, a szolgáltatót tájékoztattuk a döntésről, 
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- a december 16-ai 222. sz. határozat alapján az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által összeállított 
belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó kiegészítő megállapodást a polgármester aláírta. 
 
Kiss Ferenc polgármester: A leltározási bizottság munkáját illetően annyit szeretnék csak elmondani, 
hogy nem hibáztak, csak időbeli elcsúszás történt. Elég sok mindennel kellett foglalkozni, személyes 
ügyek sem tették ezt lehetővé: ezt lehet, sőt kell pótolni.  
Folyamatban van a leltározás, az érintetteknek egyeztetniük kell. 
 
A közfoglalkoztatásról: a Munkaügyi Központhoz el kellett küldeni a közfoglalkoztatási tervet 
véleményezésre, a tervet jóváhagyták. 
Ezt a mai ülésen fogjuk megvitatni. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: 2007-ben, ha jól emlékszem novemberében hozott a testület egy olyan 
határozatot, melynek tartalma szerint az edelényi Kistérségi üléseken a polgármester akadályoztatása 
esetén az alpolgármester vesz részt, annak akadályoztatása esetén pedig én veszek részt.  Én azóta 
egyszer sem kaptam tájékoztatást senkitől, hogy mikor kell részt vennem az ülésen, a polgármester úr 
kapja a meghívót, gondolom akadályoztatásuk miatt az értesítésre neki kellett volna eddig is sort 
kerítenie. 
A 2009-es kistérségi alapból nem kaptunk egy fillért sem, mivel nem volt senki, aki képviselte volna a 
község érdekeit az üléseken. 
Én elmegyek a kistérségi ülésekre, csak szóljon valaki, hogy ekkor meg ekkor, ide, vagy oda menjek el. 
 
dr. Takács András körjegyző: Holnap délelőtt 10 órától kistérségi ülés lesz. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Tudom, de én ezt nem jegyző úrtól akartam hallani. 
 

Kiss Ferenc polgármester: Ez az én kompetenciám. 
 
Berzi István képviselő: Az összeférhetetlenség megszüntetéséről szeretnék hallani a polgármester úrtól. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az Erdőbirtokossággal kapcsolatosan megoldódott. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Az alapítvánnyal kapcsolatosan: a Cégbíróságon van, mást elmondani nem 
tudok az ügyet érintően. 
Semmiféle vállalás, aláírás nem történt. 
 
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
 4/2010. (II.10.) sz. határozat: 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a 2009. évi II. félévi lejárt idejű határozatok végrehajtásáról elhangzottakat 
 tudomásul vette, a még végre nem hajtott határozatok [179/2009. (X.28.) és 194/2009.  
 (XI.25.)] végrehajtására megszabott határidőt 60 nappal meghosszabbítja. 
 
 Felelős: ---- 
 Határidő: ---- 
 
 
 2./ Magyar Közút Kht. Edelényi kirendeltségének tevékenységéről tájékoztató 
                             Előadó: Kht. Képviselője 
  
 
Kiss Ferenc polgármester: A 2. napirendi pontként elfogadott „a Magyar Közút Kht. edelényi 
kirendeltségének munkájáról tájékoztató” napirendről való levételét javasolja, mivel a Kht. részéről senki 
nem jelent meg az ülésen. 
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 3./ Református és katolikus lelkészi szolgálatról beszélgetés 

 
  
Kiss Ferenc polgármester: A testület napirendjében rögzítette, hogy az egyházak helyi képviselőit 
meghívja januári ülésére. (3. napirendi pont) 
 
Meghívásuk írásban megtörtént. 
 
Kovács atya a katolikus egyház részéről előzetesen telefonon értesített, hogy temetés miatt nem tud részt 
venni a mai ülésen. 
 
Ráki Tibor református lelkész felettese részére került kézbesítésre a meghívó, ahonnan ugyancsak 
jelezték, hogy nem vesznek részt. 
 
Javasolja előbbiek figyelembe vételével előbbre hozni a következő napirendi témákat. 
 
 

A Képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyta. 
 
 
 4./ 2010. évi közfoglalkoztatási terv megtárgyalása 

 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Munkanélküliek foglalkoztatására államilag biztosított támogatások elég 
szűkösek. 
 
Kiss Ferenc polgármester: A térségben elég nagy a munkanélküliség, a munkahelyek munkaerő felvevő 
képessége beszűkült, szinte csak az önkormányzatok maradtak meg nagyobb foglalkoztatónak. 
 
Jelen pillanatban a foglalkoztatás helyzete a községben: Balajt község a Kazincbarcikai-Ózdi-Edelényi 
Kistérségi Társulások összefogása révén 5 fő, az edelényi kistérségi társulás útján további 1 fő 
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személynek biztosít munkalehetőséget. 
 
A munkavállalók a kistérségi pályázatnak köszönhetően kaptak munkaruhát, bakancsot, télikabátot, 
sapkát, kesztyűt, fényvisszaverő mellényt a foglalkoztatás időtartamára. 
 
A közfoglalkoztatási tervben részletesen kimutatásra került a segélyezettek különböző besorolás (nem, 
kor, iskolai végzettség, stb.) szerinti megoszlása. 
 
A foglalkoztatottak hozzáállásán is változtatni kellene, hiszen ha a munkáltató elengedi egy-két órára 
magánügyének elintézése céljából a dolgozót, akkor illenék visszajönni, s folytatni a munkát azután, hogy 
elintézte a dolgát. 
 
A munkabér az nem segély! 
 
Nem szabad megfeledkezni arról, mennyi pénzt visz haza az ember a családjának: 28.500,- Ft-ot, vagy 
lehetőség esetén 62.000,- Ft-ot. 
 
Az is tény, hogy a munkavállalók kiszolgáltatottak más munkáltatóknál történő foglalkoztatásuk esetén. 
 
dr. Takács András körjegyző: Mindenki számára nyilvánvalóvá kell tenni, hogy az önkormányzatnak 
nem elsődleges feladata a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés. Mindenki, aki az önkormányzatok 
nyakába sózza ezt, nagyon nagy tévedésben van – a munkaerő piac feladata a munkahelyteremtés. Az 
már más kérdés, hogy az önkormányzatnak segítenie kell a foglalkoztatást. 
 
Tavaly kellett először ezzel így, tervet készítve foglalkoznunk. 
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Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat állított erre össze táblázatokat, útmutatást. 
 
Egyetértek abban a polgármester úrral, hogy a munkabér az valóban nem segély. 
 
Az éves helyi közfoglalkoztatási terv 26 millió forintos kiadással fog járni, melyből az önkormányzatot 
1,3 m Ft kiadás terheli – ez nem kis pénz, s amikor a falu lakói arról panaszkodnak, hogy Ők nem kapnak 
semmit az önkormányzattól, akkor talán ezt sem ártana figyelembe venni, hogyha ezt átlag 4000,- Ft-tal 
elosztanánk (átmeneti segélyként ennyit szoktak megállapítani), akkor azt kapnánk, hogy 329 átmeneti 
segély megállapítására lenne elég. 
 
Jóleső érzés volt, amikor ma reggel az egyik fiatalember örömmel mondta nekem, hogy jegyző úr végre – 
több év után – dolgozhatok, s így mégiscsak többet tudok hazavinni a családomnak. 
 
Ezt eredményként könyvelhetjük el. 
 
(Nem törvényességi észrevételként mondtam el az előbbieket.) 
 
Berzi István képviselő: Több olyan ember is van a községben, aki 5, vagy akár 7 éve nem dolgozott. 
Hoztunk róla határozatot, mégsem történt semmi. Valószínűleg most is el fogjuk fogadni a 
közfoglalkoztatási tervet, akárcsak tavaly. Nincs is azzal semmi baj, csak a kivitelezésen, a 
foglalkoztatottak kiválasztásán - egyfajta rendszer felállításával – kellene változtatni. 
Miért mindig ugyanazok az emberek vannak felvéve – halljuk kérdésként a falu lakóitól. 
Vannak cserélődések, de valóban vannak többen olyanok, akik elég gyakran dolgoznak. 
 
Azzal a kitétellel hagyom jóvá a foglalkoztatási tervet, hogy testület akarata meg fog benne nyilvánulni. 
 
Az a novemberi jegyzőkönyv, amelyben a foglalkoztatásra vonatkozóan hoztunk határozatot mind a mai 
napig nem lett aláírva, miért nem? 
 
Kiss Ferenc polgármester: Meg fogjuk vizsgálni, s a megfelelő intézkedést megtegyük. 
 
Berzi István képviselő: Megkérdezem az ügyintézőt, hogy a hivatkozott határozatban foglaltakhoz 
tudott-e volna alkalmazkodni? 
 
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Alkalmazkodtunk is, hisz amit ti ebben a tervben nevesítve nem 
láthattok, az az, hogy a következő, március 1-től kezdődő foglalkoztatási időszakban kik és hányan 
fognak közcélú foglalkoztatásban részt venni, s azok közül kik azok, akik több éve nem voltak az 
önkormányzatnál foglalkoztatva. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Erre most nem kívánok részletesen kitérni. 
 
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: A foglalkoztatási terv előbbiek tekintetében készen van: a 
kiközvetíttetés megkezdődött, a hét második felében az érintettek kiértesítésre kerülnek. 
 
Csathó László képviselő: Szeretnénk hallani név szerint, hogy kik jönnek dolgozni! 
 
Miért nem tudhat róla a testület, hogy kik jönnek dolgozni az önkormányzathoz? 
 
Jogunkban állna megtudni, hogy kik azok, akiket foglalkoztatunk, vagy foglalkoztatni fogunk. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Mindent időben meg fognak tudni. Nem tudjuk, hogy kit fog a munkaügyi 
központ kiközvetíteni, nem tudjuk, hogy ki fog megfelelni az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, s 
vannak egyéb bizonyos technikai dolgok is. 
 
Váradi Adrienn balajti lakos: Én 2004. óta nem dolgozom, azaz hat éve. Én ahányszor bemegyek a 
Munkaügyi Központba mindig azt mondják, hogy Ők hiába közvetítenek ki, mivel Feri bácsi a 
munkáltató. 
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Váradiné Szamkó Mónika balajti lakos: Feri bácsi dönti el, hogy ki dolgozik az önkormányzatnál. 
 
Váradi Adrienn balajti lakos: A Munkaügyi Központban sokszor megkérdezik, hogy a kiskönyvbe miért 
mindig csak az önkormányzatot írom bele: nincs szakmám, nem tudok máshol elhelyezkedni. 
Három hónapot dolgoztam legutoljára, engem nem hosszabbított meg, úgy, mint másokat. Három hónap 
után le kellett számolnom. 
 
Maga dönti el Feri bácsi, hogy kit vesz fel, maga választja ki a névsorból, hogy kik jönnek dolgozni. 
 
Csathó László képviselő: Épp ezért, annak kiküszöbölésére, hogy egy személy döntsön e kérdésben 
hozott a képviselőtestület egy olyan tartalmú határozatot, hogy akik már régen voltak foglalkoztatva az 
önkormányzatnál, azok kerüljenek sorra az elsők között a 2010. évi közfoglalkoztatás alkalmával közcélú 
foglalkoztatás, vagy kistérségi közmunka program keretében. 
 
Mi meghoztuk a határozatot, mégsem úgy történnek a dolgok: valaki áthúzza a testület döntését, vagy 
nem tartja be. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Megvizsgáljuk, ha tudjuk orvosolni, akkor orvosolni fogjuk. 
 
A témát megvizsgálom. 
 
Váradi Adrienn balajti lakos: Azt mondja Feri bácsi, hogy a rokkantaknak van felvéve az egyik munkás 
segítségként. 
Az én apám beteg, de senki egyszer nem keresett meg bennünket, hogy segítsen. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Az a  személy, aki erre a házi segítségnyújtási feladatra fel van véve azt 
mondja, hogy a legtöbb házhoz be sem engedik. 
 
Váradiné Mogyoró Erzsébet balajti lakos: Feri bácsi, a munkások munkaidőben az erdőre mennek fáért. 
 
Berzi István képviselő: Javasolnám ezt átbeszélni zárt ülés keretében. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Nyílt ülés napirendje, legfeljebb nem fogadjátok el. 
Én a magam részéről elfogadásra javaslom a közfoglalkoztatási tervet. 
 
Berzi István képviselő: Jegyző úr törvényességi észrevételt nem kívánna tenni? Volt két javaslat. 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem. 
 
Kiss Ferenc polgármester: A testület ülését a mindenkori polgármester vezeti – ezt már illene tudnia 
képviselő úrnak. 
 
Berzi István képviselő: Igen, tudjuk, hogy a polgármester vezeti az ülést, csakhogy hogy?! 
 
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
 5/2010. (II.10.) sz. határozat: 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: t. évben folyamatosan 
  

      
Kiss Ferenc polgármester: Ha ezt nem fogadták volna el, akkor a Magyar Államkincstár 5 %-át 
visszatartaná az állami támogatásnak. 
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Berzi István képviselő: Mennyire részletesen tájékoztatott bennünket a tisztelt Polgármester úr? Erről is 
tájékoztatott minket? 
 
Kiss Ferenc polgármester: Tudnia kellene képviselő úr ezt is! Csak utána kellene olvasnia. 
 
Berzi István képviselő: Mindegy mit fogadunk el, úgysem úgy valósul meg. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Megszavaztam, de csak azért, mert máskülönben nem fog zajlani az élet, 
de nem jó szívvel szavaztam meg, mert valóban nem úgy kellene zajlania, mint ahogy ebben a faluban 
zajlik. 
 
Nem tudjuk, hogy ki dolgozik, nem tudjuk, hogy ki jár fát vágni, hova jár fát vágni. 
 
Döntöttünk novemberben, hogy kik dolgozzanak, azok közül szerintem ketten se kerültek be a 
foglalkoztatotti körbe. Nem csak ketten vannak ebben a testületben, hanem hatan vagyunk: le kellene 
ülnünk és együtt megbeszélnünk a foglalkoztatás módját, a foglalkoztatottak személyének kiválasztását. 
A munkáltató a testület, s nem a polgármester. 
 
Berzi István képviselő: Az önkormányzat a munkáltató. 
 
Eddig se volt elfogadva a közfoglalkoztatási terv, mégis foglalkoztatásra kerültek emberek; s újabbak 
felvétele van folyamatban mindettől függetlenül. 
 
 
 5./ Indítványok, javaslatok 
 
 

5.1. Szabó Árpád Zoltán képviselő: Mindenki elé tettem egy tájékoztatót a lakástakarékpénztári 
befizetéssel kapcsolatosan.  
A mai napon megkeresett egy hölgy, egy kicsit durcás volt, mivel eleget tett fizetési kötelezettségének, az 
OTP Lakástakarékpénztár Rt mégis meghosszabbította a szerződés futamidejét. Kérdése az volt, mi a 
teendője. 
 
Jegyző úrral azt javasoltuk a hölgynek, hogy ne fizessen egy fillérrel se többet, ugyanis Ő eleget tett 
kötelezettségének. 
 
A kimutatásban szerepel az egyénenkénti megtakarítás összege. 
 
2011. februárjában vissza kell fizetni a Víziközmű Társulati hitelt. A megtakarítási szerződések ideje 
kitolódott, ami azt jelenti, hogy jövő évben nem tud hozzájutni a társulat a megtakarításokhoz, s a 
Társulatnak, vagyis az Önkormányzatnak, mint készfizető kezesnek közel 15 millió Ft hitelt kell egy 
összegben megfizetnie a Raiffeisen Banknak. 
 
Az Önkormányzat, mint készfizető kezes nem fogja tudni visszafizetni a hitelt. 
 
Berzi István képviselő: Miért nem lett eddig fizetve az önkormányzati hozzájárulás? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A bank javaslata, hogy az önkormányzat adjon ki egy olyan 
nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat nem fizette a vállalt kötelezettségeit, s nem a lakos – annak 
érdekében, hogy a bank ne zaklassa a szerződést kötött lakost a továbbiakban. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Annak kell ilyen tartalmút kiadni, aki valóban kifizette a saját részét. 
A becsületes takarékoskodókat ne zaklassák a jövőben. 
Nem olyan egyszerű, hogy csak ilyen, vagy olyan tartalmú nyilatkozatokat gyártsunk és kiadjunk. 
 
dr. Takács András körjegyző: Az ügyfélnek igazolnia kellene csekkjeivel, hogy valóban megfizette. 
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: Igazolni tudja, hogyha a banki igazolást a 62 havi befizetésről, vagy a 62 
csekket, vagy az egy összegben való megfizetésről, átutalásról szóló bizonylatot bemutatja. 
 
 
5.2. dr. Takács András körjegyző: Tájékoztatást adnék a testületnek azokról a dolgokról, ami a 2009. 
december 16-ai közmeghallgatás óta történt.  
A Petőfi és a Kossuth u. projekt (beruházás) zárása január 21-én megtörtént. 
Mind műszakilag, mind pénzügyileg lezártnak nyilváníthatjuk a beruházást.  Az utolsó kifizetett számla 
90 %-át még vissza fogja kapni az önkormányzat. 
 
Az Eu Önerőalap támogatást is megkapta az önkormányzat a számlájára. 
 
Margó csinált egy ún. 6/3-as pályázatot, melynek kapcsán 2.300 e Ft vissza nem térítendő miniszteri 
támogatásban részesült az önkormányzat. 
 
A júliusi villámcsapás következtében elszenvedett káresemény kapcsán a biztosító is megtérítette a kár 
egy részét, januárban ez is önkormányzat számlájára érkezett. 
 
Ezek a támogatások azt eredményezték, hogy az önkormányzat pénzügyi likviditási helyzete helyreállt, 
gazdálkodása során – jelenleg – nem kell hitelhez folyamodnia. 
A likviditás per pillanat megoldott. 
 
 
5.3. dr. Takács András körjegyző: Február 1-én helyszíni ellenőrzést tartott a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal a múlt évi gépjármű beszerzése ügyében Balajt község Önkormányzatánál. 
Délután 2 órától este 8-ig itt voltunk, alaposan átnézték a dokumentumokat, bizonylatokat. 
 
Még négy évben fordulhat elő helyszíni ellenőrzés: kérték, hogy minden ezzel kapcsolatosan keletkezett 
eredeti irat kronológiailag úm. egy helyen kerüljön lefűzésre. 
 
Az ellenőrzés alkalmával tettek egy-két javaslatot, amelyet át kellene majd beszélni, talán éppen a 
márciusi ülésen, amikor is a falugondnoknak kell beszámolnia munkájáról. 
 
A Szakmai Program, az ide vonatkozó helyi rendelet és a munkaköri leírás aktualizálására kellene sort 
kerítenünk. 
 
A megyei Főjegyzőtől kaptunk egy levelet: a választási bizottságok összetételét felül kell vizsgálni. 
Át kellene gondolni, hogy a jelenlegi tagok maradjanak-e. 
 
A februári soron következő ülésen erről dönteni kellene. 
 
 
5.4. Kiss Ferencné alpolgármester: Berzi képviselő úrnak szeretnék egy kérdést feltenni: hogy érzi magát 
az elmúlt hetek eseményei után, melyeknek a képviselő úr volt a főindítványozója? 
 
Berzi István képviselő: Jól érzem magam. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Ez a polgármester és a falu lejáratása volt az egész ország-világ előtt. 
A 40 m Ft-os beruházás révén megvalósult út átadásakor, amire nagyon büszkék vagyunk, miért nem 
vett részt képviselő társam, szégyenszemre másod magammal voltam csak jelen ezen az eseményen, mint 
települési képviselő. Az országgyűlési képviselő – Gúr Nándor – is szakított rá időt, hogy jelen legyen. 
 
Ezt is hírül adhatta volna a médiának, azt is elmondhattad volna, hogy a polgármesternek olyan 
képviselőkkel kell együtt dolgoznia, akik nem szavazták meg a 2009. évi beszámoló elfogadását, ill. a 
2010. évi költségvetési koncepciót. Emiatt összedőlhetett volna az egész önkormányzat működése, e 
nélkül egy fillérnyi állami támogatást sem kapott volna az önkormányzat. 
 
Kiss Ferenc polgármester figyelmezteti Berzi István képviselőt, hogy tartózkodjon a közbeszólásoktól. 
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Én bármikor hozzászólhatok, és be is zárhatom az ülést: nem otthon vagyunk, hanem testületi ülésen 
vagyunk. Itt vannak a lakosok, és én szeretném, ha hallanák, amit az alpolgármester mond. 
Itt egyelőre ez a törvény. Amennyiben a képviselő úr nem tud alkalmazkodni a törvényhez, akkor akár 
meg is vonhatom tőle a szót, illetve fel is szólíthatom, hogy hagyja el a helyiséget. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Kitűnik az eddigiekből, hogy Berzi István képviselőt nem érdekli azoknak 
az embereknek a sorsa, akik Őt ebbe a pozícióba segítették szavazataikkal. Önt csak a hatalomvágy 
vezérli, felelőtlenül, meggondolatlanul ígérget egyes családoknak, hogy pozícióban maradhasson. 
 
Berzi István képviselő: Megkérném alpolgármester asszonyt, hogy írásban juttassa el hozzám 
észrevételét, amire én 15 napon belül ugyancsak írásban fogok részletesen reagálni. 
Most csak pár szóban annyit: túl vagyunk egy közmeghallgatáson, itt a kutya nem kérdezte meg, hogy 
mi folyik a faluban és talán itt volt az ideje, hogy mindenki tisztán lássa a dolgokat. A testület határoz 
valamiről, s a polgármester ezeket felülbírálja.   
 
Azt ugyebár bizonyítania kell önnek, hogy az én kezem van a dologban, ha nem tudja bizonyítani, akkor 
akár fel is jelenthetném. 
Nem vagyok egy gerinctelen ember, felállok és elmondom, hogy én értesítettem a médiát. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Ezt akartam hallani, köszönöm. 
 
Berzi István képviselő: Én értesítettem és meg volt az oka, hogy miért. Elmondtuk az igazságot, többen 
is, akik nyilatkoztunk. Sajnálom, hogy mindenkitől csak egy mondatot közöltek le. 
Az Észak-magyarországban is megjelent ezzel kapcsolatosan egy cikk, amelyben a polgármester úr – ha 
jól emlékszem – úgy fogalmazott, nem tudja, hogy ki jelentette fel, s miért pont most tette. 
Nem azzal kellene foglalkoznia, hogy ki jelentette fel, hanem, hogy miért. 
Korábban ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, most már polgármester urunkat gyanúsítják, eltelt 
közben egy év, szerintem nem véletlen. 
Kikérem magamnak, hogy engem tituláljanak negatív alaknak a testület tagjai közül. 
 
Első körbe több képviselőtársammal együtt nem fogadtuk el a koncepciót, s nem csak én szavaztam 
nemmel. 
 
Szabó Oszkárné balajti lakos: Ágika nekem nem akarsz mondani valamit.  
 
Kiss Ferenc polgármester: Én adom meg a hozzászólás jogát. Javaslom, hogy ebbe ne avatkozz bele. 
 
 
5.5. Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás küldte meg a 2009. évi 
pedagógiai programot elfogadásra. Edelény képviselőtestülete 261/2009. szám alatt december 15-én 
határozatilag elfogadta. 
A Társulás tagjaként Balajt község Önkormányzatának is el kell fogadnia. Kívánja-e átolvasni a testület 
előzetesen? 
A határozat kivonatát meg kell küldeni. 
(Megkeresés     /2010. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
Csathó László képviselő: Lehet, hogy olvasni sem tudunk. 
 
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
 6/2010. (II.10.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: Városi Oktatási Központ Pedagógiai Programja 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44. §-ában foglaltak figyelembe  
 vételével a Városi Oktatási Központ (Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános  
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 Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda - székhelye: 
 3780 Edelény, Borsodi út 34.) pedagógiai programját jóváhagyja 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
5.6. Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Az edelényi Rendőrkapitányság kereste meg Balajt község 
Önkormányzatát, annak érdekében, hogy támogatást kérjen az idei évben is: vagy pénzbeli támogatást, 
vagy bűn- és balesetmegelőzési eszközök beszerzését, vagy különböző feladatok ellátására közcélú 
munkások biztosítását kérik. (Az idei évben fordul elő először, hogy az utóbbi támogatási forma is 
szerepel kérelmükben.) 
(Megkeresés 87/2010. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Kit küldjünk, mikor nem is tudjuk, hogy ki dolgozik. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Állandóan ezzel vagytok! Ezelőtt soha nem tudta a képviselőtestület, 
hogy ki dolgozik, rettenetesen fontos ez a dolog számotokra. 
 
Csathó László képviselő: Ha egyszer mi vagyunk a munkáltató, akkor miért nem tudhatjuk? 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Mindig a képviselőtestület volt a munkáltató és eddig nem volt probléma. 
 
Csathó László képviselő: De most probléma.  
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Miért probléma? 
 
Csathó László képviselő: Azért probléma, mert vannak emberek akiket öt-hat éve nem hajlandó felvenni. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Van, aki tekintetében meg van az oka a nem foglalkoztatásának, ne 
részletezzük ezt most itt. 
 
Szabó Oszkárné balajti lakos: Van oka? 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Van, van, van. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Még egy beszólás és bezárom az ülést. Tartsuk be a parlamentáris 
demokráciát. 
 
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
 7/2010. (II.10.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: Edelényi Rendőrkapitányság támogatása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 figyelembe véve az 1994. évi XXXIV. tv. 9. §-ának (1) bekezdésében leírtakat tárgy évi  
 költségvetése terhére 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint egyszeri vissza nem térítendő 
 pénzbeli támogatást nyújt az edelényi Rendőrkapitányság (székhely: 3780 Edelény,  
 Miklós Gyula út 6.) részére. (Megkeresés: 87/2010. szám alatt nyilvántartva.) 
 
 A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés  
 megkötésére, köztartozással kapcsolatos nemleges nyilatkozat megtételére. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: március 31. 
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5.7. Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Az önkormányzat tulajdonában lévő gázvezeték rendszer 
üzemeltetésére vonatkozó szerződést küldte meg elfogadásra a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 
A leltározás megtörtént a vagyonról.  
A jövőben évente egyszer fogják megfizetni az üzemeltetési díjat a fogyasztás arányában. 
A szerződés határozatlan időre szólna. 
(Megkeresés     /2010. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
Más szolgáltató nem tett ajánlatot. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Más szolgáltatókkal befürödtek itt a környéken. Mennyit ér a 
gázvagyon? 
 
Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Azt a szerződés nem tartalmazza. 
 
Csathó László képviselő: Miért határozatlan időre? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Még ez a legjobb, bármikor bármelyik fél kifarolhat belőle. 
 
Hátha nem kötünk velük szerződést, akkor is Ők fogják üzemeltetni. 
 
Csathó László képviselő: Más lehetőségünk nincs. 
Csak nehogy abba a hibába essünk, hogy valamikor ne tudjuk valamilyen – most a szerződésben nem 
észlelt - oknál fogva felbontani! 
 
Szabó Árpád Zoltán és Csathó László képviselő: Tegyük át a februári soron következő ülésre. Valaki 
hozzáértő nézze át elfogadás előtt. 
 
 

A Képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyta. 
 
 
5.8. Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás 
iránt megkereséssel élt az Önkormányzat felé. 
(Megkeresés 145/2010. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A tavalyi összeggel támogassuk Őket. 
 
Berzi István és Csathó László, Kiss Ferencné képviselő is javasolja az Egyesület támogatását. 
 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 8/2010. (II.10.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 t. évi költségvetése terhére a kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3. fsz., folyószámla száma: - OTP 
 BANK Zrt. Kazincbarcika - 11734152-24012421, megkeresés iktatószáma: 145/2010.) 
 részére 2010. évi működési kiadásainak fedezéséhez 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint 
 egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít.  
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: március 31. 
 
                                                                                                                                                                               1:22:44 
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5.9. Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: Tájékoztatom a testületet, hogy az önkormányzatnál jelenleg 
üzemelő Közhálós kapcsolat kiváltásra kerül nagyobb sávszélességgel bíró ADSL kapcsolatra. A kiváltást 
az ADSL-t szolgáltató cég szakemberei fogják elvégezni, amely új elérési szolgáltatás telepítésével jár. 
A VSAT kültéri egység elszállításáról a Közháló programon belül a berendezés üzemeltetői 
gondoskodnak majd. A szolgáltató váltás az intézmény számára nem jár költséggel. 
 Hogy mikor fog ez megvalósulni, arra konkrét választ nem kaptunk, azt mondták, hogy folyamatosan 
cserélik le az országban. Igény van a gyorsabb internetre minden önkormányzatnál, hiszen ma már szinte 
mindent interneten keresztül történő eléréssel kell kivitelezni, rögzíteni, adatot szolgáltatni.      
Nem jár költséggel az önkormányzat részére, az internet elérést jelenleg is ingyenesen biztosítja 
részünkre az állam. 
(Megkeresés 44/2010. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
 

A Képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
 

5.10. Berzi István képviselő: Nekem lenne még egy előterjesztésem. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot eddig már több alkalommal próbáltuk a testület elé terjeszteni 
módosításra, eddig eredménytelenül. 
 
Itt volna már az ideje, hogy végre ebben is döntésre jussunk. 
 
Miért nem került fel a napirendi pontok közzé, miért nem foglalkozunk vele? 
 
Kiss Ferenc polgármester: A munkatervben a napirendi pontok meg vannak előre határozva, de ennek a 
fő oka az, nem behatárolható, hogy ez konkrétan mikor kerülhet a testület elé. 
Korábban úgy foglaltunk állást, hogy akkor tárgyaljuk, amikor minden képviselő jelen lesz az ülésen. 
 
Berzi István képviselő: A tavalyi ülések egyikén át lett helyezve a januári soron következő ülésre, amely 
azonban nem került összehívásra; számomra mind a mai napig nem világos, hogy miért. 
Keressük a kibúvókat? 
 
Javaslom korábbi álláspontunkat visszavonni, s megtárgyalni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
Előterjesztést mindenki előzetesen (időben) írásban megkapta. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Nincs jelen az előterjesztő. 
 
dr. Takács András körjegyző: A halasztásnak volt egy oka, melyet Csathó László képviselő 
kezdeményezett. 
 
Ki lesz az előterjesztő, mivel Beri Aladár képviselő, aki az Ügyrendi Bizottság elnöke betegsége miatt 
távol van? 
 
Berzi István képviselő: Van elnökhelyettes, aki a külsős tag. 
 
dr. Takács András körjegyző: Nem is volt itt a bizottság ülésén, hogy fogja Ő így előterjeszteni? 
 
Berzi István képviselő: Van még egy további tag a bizottságon belül. 
Mivel az említett bizottságnak tagja vagyok, ezért akkor én most előterjesztem. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Én az előterjesztésnek helyt nem adok. 
 
 
5.11. Berzi István képviselő: Van még egy írásban beadott előterjesztésem a TELEHÁZ nyitva tartására 
vonatkozóan. Kérem Nagynét, olvassa fel az előterjesztést. 
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kiss Ferenc polgármester: Az előterjesztésben leírtak nem állják meg a helyüket, mivel „a polgármester 
nem záratta be a TELEHÁZ-at”, hanem szüneteltette felelőtlen viselkedések miatt, ill. nem oda illő 
használat miatt. 
Nem mindegy, hogy bezáratom, vagy szüneteltettetem- illenék tudnia a képviselő úrnak ezt is. 
 
Berzi István képviselő közbeszól. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Többször figyelmeztettem a képviselő urat, hogy ne vágjon közbe, tartsuk be a 
parlamentáris szabályokat. 
 
 
 6./ Átmeneti szociális segély iránti kérelmek elbírálása 
       Előterjesztő: ügyintéző 
 
 

(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 

Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirend 
tárgyalása a továbbiakban zárt ülés keretében történik. 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
Kiss Ferenc                                                                                                                         dr. Takács András 
polgármester                                                                                                                              körjegyző 
 
 
 


