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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2010. évi február hó 26-án, pénteken 13 óra 30 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott ülésén elhangzottakról
Jelen vannak:

Távol maradt:

Kiss Ferenc

polgármester

Kiss Ferencné
Beri Aladár
Berzi István
Szabó Árpád Zoltán

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Csathó László

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
körjegyző megbízásából
Kisida Gábor Andrásné gazdálkodási ügyintéző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Meghívottként jelen van:

------------------

Érdeklődőként jelen van:

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket.

13 óra 35 perckor Berzi István képviselő távozik az ülésteremből.

Kiss Ferenc polgármester figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község
Képviselőtestülete 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:
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Napirend:
1./ Balajt község Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezetének
megtárgyalása, költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: polgármester

A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Balajt község Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezetének
megtárgyalása, költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: Az anyag előzetesen időben írásban ki lett küldve mindenkinek, így volt rá
elég idő, hogy áttanulmányozzuk, egyesek esetleg akár szakértőnek is megmutathatták.
Én ehhez nem kívánok egyelőre kommentárt fűzni, én jónak találom.
Várom a képviselők hozzászólásait.
dr. Takács András körjegyző: Az előttem szóló polgármester úr szavait szeretném én is a magam
részéről megerősíteni: - köszönet illeti meg Margót azért, hogy ilyen körülmények között is gondját viseli
ennek.
Érdekességként jelzem, hogy vasárnap kaptam meg tőle, s utána egyeztettünk bizonyos dolgokban.
Én, ahogy meg tudom ítélni, ez összességében megfelel annak az elvárásnak, ami egy költségvetésnél
szükségeltetik.
A bizonytalanságot keltő elemek év közben módosíthatóak lesznek.
Beri Aladár képviselő: Önkormányzati igazgatási feladatok között a nem képviselő bizottsági tagnak
betervezett éves kiadás összegével (havi 10.000,- Ft) nem értek egyet: nem egyezik a testület döntésében
foglaltakkal.
Megbízási díj egy főnek havi 10.000,- Ft értékben van betervezve, kérek róla tájékoztatást.
Kiss Ferenc polgármester: A teleház üzemeltetéséért, felügyeletéért kap havonta bruttó megbízási
szerződés alapján 10.000,- Ft-ot.
Beri Aladár képviselő: Munkaidőben van, s plusz juttatást kap ezért?
Kiss Ferenc polgármester: A munkaideje minden nap 2 órakor letelik, reggel 6 órakor kezd.
Beri Aladár képviselő: Más személyt kellene ezzel megbízni.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Letelik a közcélú szerződése március 10-vel.
Kiss Ferencné alpolgármester: Besegít az irodai munkában is, karácsonykor bejárt a Hivatalba fűteni.
Kiss Ferenc polgármester: Név szerint tudom, hogy ki rongálta meg korábban a gépeket.
Oda olyan ember kell, aki megbízható.
Beri Aladár képviselő: Miért nem lett számon kérve akkor és azon a személyen, aki akkor ott felügyelte a
használatot?
Kiss Ferencné alpolgármester: A pluszként betervezett tiszteletdíjból a szivattyút meg tudjuk venni.
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15:00 órakor Berzi István képviselő elfoglalja helyét az ülésteremben.

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A fejlesztési kiadásokkal kapcsolatosan: már Margóval is beszéltünk,
illetve a jegyző úrral is egyeztettem ez ügyben.
Nincs betervezve a Szabadság utca és a Fő utca mellékágának köveztetéssel kapcsolatos kiadása.
Be van tervezve a bevételnél és a kiadásnál is az aszfaltozással kapcsolatos összeg.
dr. Takács András körjegyző: Ezzel is módosítható év közben majd a költségvetés.
Most is meglehet, de később is meglehet módosítani.
Mozgó költségvetés: bármikor módosítható az év folyamán.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ez a kiadási tétel konkrét dolog.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A szövegezésben ki kell részletezni.
Beri Aladár képviselő: Tiszteletdíj betervezése a képviselők tekintetében: részletezni kellett volna.
Berzi István képviselő: Megkérdezem a polgármester urat, hogy február 15-ig miért nem terjesztette a
testület elé a költségvetést?
Kiss Ferenc polgármester: Több oka van.
dr. Takács András körjegyző: Berzi képviselő úr az elmúlt három hónapban nem tartózkodott Balajton?
Hányszor fordult meg a hivatalban?
Berzi István képviselő: Többször.
dr. Takács András körjegyző: És ezek után megkérdezi.
Berzi István képviselő: A helyettesítés nem oldható meg? Korábban is szóba került már.
Kiss Ferencné alpolgármester: Ez egy összetett, sokrétű feladat, amelyet egy ún. külsős személy nem
látna át.
Berzi István képviselő: A címlapon február 15-ei dátum van, szerintem akkor már kész volt.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A testület később is elfogadhatja, de visszamenőlegesen,
február 15-ei dátummal.
dr. Takács András körjegyző: Kijavítjuk a mai dátumra.
Én késleltettem, mert hétfőn még én adtam információt Margónak.
Lehet mereven ragaszkodni a szabályokhoz, de egy-egy dolgozó betegsége akadályozhatja a
munkafeladatok ellátását, amit úgy próbálnak áthidalni a dolgozók, hogy akár betegen, vagy munkaidő
után, vagy hétvégén is dolgoznak.
Beri Aladár képviselő: Példa erre Nagyné, aki törött kézzel járt be a hivatalba, s úgy dolgozott, csinálta a
dolgát: ezért köszönet jár neki.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Részemről önzés volt: nem szerettem volna, hogy bárki idegen, nem a
Körjegyzőségnél alkalmazásban álló (az itt alkalmazott programokban nem járatos) személy „1,5
hónapnyi távollétem alatt” (amennyiben igénybe vettem volna munkahelyi balesetem miatt a táppénzt)
úm. „belekontárkodjon”, hisz a körjegyzőség többi dolgozója sem ugyanazokat a programokat kezeli,
egyébként is le vannak terhelve.
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Beri Aladár képviselő: Munkájának, munkához való állásának a kimagasló …, nem is tudom, hogy
fejezzem magam ki: dicséretet érdemel, hogy jobb kezes lévén - akadályoztatása ellenére - balkézzel írt, s
kezelte a számítógépet egy kézzel is.
dr. Takács András körjegyző: Ugyanígy van Margó is, nagyon szívesen megmutatja Önnek a lábát,
érdemes megnézni.
Beri Aladár képviselő: Én is csak kényszerből jöttem fel. Szeretném megragadni az alkalmat, s
tájékoztatni a testület tagjait, hogy a jövőben valószínűleg több alkalommal előfordul majd, hogy nem
tudok jelen lenni egy-egy ülésen, mivel kezelésekre kell majd járnom.
Szeretném megköszönni, amit kaptam: meglátogattak, s segítettek e nehéz időszakban.
Nagyon jó érzés volt részemre, külön köszönöm.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Nem jár ezért köszönet, szokták mondani: bajban ismerszik meg a barát.
Beri Aladár képviselő: A kórházban sok minden megfordult a fejemben: szeretném még továbbra is
folytatni a település képviseletét, amennyiben lehetőséget kapok még rá.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A cél a fontos, mert ha feladja, akkor … .
dr. Takács András körjegyző: Javaslom az elhangzott javaslatok átvezetését, van-e még valamilyen
módosító, kiegészítő javaslat?
Kiss Ferenc polgármester: A szivattyú beszerzésére vonatkozóan javaslattal élek: benzin üzemű, ún.
mobil (könnyen szállítható) eszköz, 140 e Ft most akciósan, kompletten. Ehhez nem kell áram.

14 óra 08 perckor Kiss Ferencné alpolgármester távozik az ülésteremből.

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az áram biztosításával sem lenne semmi gond: van az önkormányzatnak
agregátora.
Kiss Ferenc polgármester: Az Önkormányzatnak nincs.
Berzi István, Beri Aladár képviselők: Az Ő ismereteik szerint is van az önkormányzatnak agregátora.
Berzi István képviselő: Hol van?
Beri Aladár képviselő: Kié volt az, ami itt volt a műhelyben?
Kiss Ferenc polgármester: Az egy barátomé volt.
Berzi István képviselő: Magasnyomású mosó? Van, vagy volt?
(Választ nem kap.)
Kiss Ferenc polgármester: Hogy szabályos volt-e az alsó Ady E. út alatti átfúrás, majd a rendőrség
kivizsgálja.

14 óra 10 perckor Kiss Ferencné alpolgármester elfoglalja helyét az ülésteremben.

Beri Aladár képviselő: A költségvetési tervezetben a nem testületi tagnak pluszként betervezett
tiszteletdíj különbözetből ez, ill. ennek egy része fedezhető.
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Nagy Zoltánné ügyintéző: Tisztáznunk kellene még egy dolgot: a költségvetésen belül betervezett
munkáltatói – ún. cafetéria - juttatás tekintetében.
Köztisztviselőknek az illetményalaphoz viszonyítottan 205.000 Ft összegű keretet biztosít jogszabály
természetbeni juttatások munkáltató általi biztosítására, míg a közalkalmazottaknak csak adható ilyen
jellegű plusz juttatás. (Az önkormányzatnál egy közalkalmazott áll alkalmazásban, a falugondnok.)
Az elmúlt évben 6.000,- Ft értékű hideg étel utalványt biztosított részére (és a polgármester úr részére is)
az önkormányzat.
dr. Takács András körjegyző: A hideg étel fogyasztására jogosító utalvány adóterhe 97 %-os, amit a
dolgozónak kell megfizetni.
A meleg étel fogyasztására jogosító utalvány adóterhe 25 %.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A költségvetési tervezetben fejenként 12.000,- Ft mértékű meleg étel
fogyasztására jogosító utalvány került betervezésre.
Be kellene tervezni a falugondnoki gépjárműbe egy GPS beszerzését.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Eltalál Edelénybe és onnan vissza.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: És Alsómocsoládra?
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Mindenhová oda találni.
dr. Takács András körjegyző: Van térkép.
Berzi István képviselő: Az interneten az útvonaltervező ingyenesen bárki által használható.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A régi fax készülék elromlott még tavaly októberben. 28.000,Ft-ért javítanák meg.
Be kellene szerezni egy újat, úgy 35.000,- Ft-ért már egy „korszerűbb” faxot lehet kapni.
Kiss Ferenc polgármester: Javaslom a költségvetési tervezetet elfogadni azzal, hogy az abban foglaltak
végrehajtása szigorúan ellenőrzésre kerüljön.
Módosítani csak a testület módosíthatja.

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:

Balajt község Önkormányzatának
1/2010. (III.1.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kiss Ferenc polgármester: Azt kérem a képviselőktől, mikor a jegyző úr itt van, több képviselő egyszerre
tekintse meg a számlákat, bizonylatokat.
dr. Takács András körjegyző: Arra kérem ezúttal is Önöket, hogy a köztisztviselőket a munkájuktól ne
tartsák vissza.

5

Önök a dolog helyzetéből adódóan nem látják át a Hivatali ügyintézés menetét: itt néha olyan átjáró
házzá alakul a Hivatal, hogy ezek a szegény hölgyek (kiemelten gondolok itt Nagynéra, akire a hivatali
ügyfélfogadás legnagyobb része hárul munkaköréből adódóan) nem tudnak dolgozni. A múltkor már azt
csináltam, hogy rendszabályoztam az ügyfeleket, hogy ki jöjjön be é s ki nem, mert egyszerűen öten, vagy
még többen jönnek be egyszerre az ügyintézőhöz és ennek a „tömeges ügyfélfogadásnak” köszönhetően
olyan dolgok állnak elő, hogy nem tudják, mit hol hagytak abba, hol tartottak éppen a munkájukban,
mert állandóan félre kell tenniük azt, amin éppen dolgoznak.
Nagyon-nagyon arra hajlok, hogy Önökkel közösen leszabályozzuk a hivatal ügyfélfogadásának menetét:
egyszerre csak egy személy mehet be az ügyintézőhöz (persze adódnak kivételek: pl. házasságkötési
szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat felvétele, hagyatéki leltár felvétele, stb.), az előtérben
egyszerre három személynél több nem tartózkodhat, hisz egyébként sem férnek el ott többen, le sem
tudnak ott ülni, a többi a földszinten várakozzon.
Nem lehet amellett sem szó nélkül elmenni, hogy az ügyintéző (Nagyné Márta) meg a hivatalsegéd
(Bottyán Éva) a segélyek kifizetésének napján fizeti ki a szociális támogatását egy személynek, s ekkor
még bejönnek hárman, s elkezdenek kérdéseket feltenni a Mártinak, s tovább „duruzsolnak” ha választ
nem kapnak. Megfegyelmeztem a Mogyoró Ádámnét, hogy álljon a sor végére, várjon a sorára, s közben
legyen csendben. Ne zavarja az ügyintézőt számolás közben!
Ne hülyítsék már meg ezeket az ügyintézőket!
Jönnek kérni szívességet: Mártikám internetről töltsd már le ezt, vagy azt a nyomtatványt, írd már fel
ennek, vagy annak a szervnek a címét, vagy a telefonszámát, kérjél már időpontot az okmányirodába, stb.
Ezeknek az ügyintézőknek nem ez a feladatuk.
Hova tovább nem tudják ellátni az „előírt” feladataikat.
Gondoljanak bele, hogy ilyen nagy elvárás, nagy nyomás alatt kell dolgozniuk, odafigyelniük, s helyesen
dönteniük, cselekedniük egy-egy ügyben.
Ide is azzal jönnek az ügyfelek, hogy ez, meg az nekem jár. Számon kér engem, hogy miért nem
intézkedtem; hogy a szociális segély kérelméről miért nem kapta már meg az értesítést.
Nem értik, s nem is akarják megérteni, nem úgy működnek a dolgok, hogy ez, vagy az nekem jár.
Követelőznek.
Maguk nem tudják, hogy milyen csalafinta módon próbálnak célt érni, háromszor is visszahozzák az
ugyanarra irányuló kérelmet: családon belül másik felnőtt személy, vagy kiskorú nevére kiállítva.
Itt szenvedünk vele, s ez rengeteg felesleges munkát, adminisztrációt jelent, mert a Ket. szerint minden
kérelmet be kell fogadni.
Fizetni meg senki nem akar. 8-10 olyan anyag van függőben, amelyet más szervek küldtek meg ide
közadók módjára történő behajtás érdekében. 10-15-35-80 e Ft-os tételek.
Egyezkedünk, alkudozunk az adósokkal, hogy ha részletekben is, de fizessék ki a rájuk kiszabott
pénzbüntetést – sajnos vannak személyek, akik így sem akarnak eleget tenni kötelezettségüknek.
A közmunka biztosítására vonatkozó állásfoglalás érdekében a képviselőtestület elé fogom terjeszteni a
behajthatatlan tartozásokat, s amennyiben nem biztosítanak közmunka lehetőséget, úgy visszaküldjük az
első fokon eljáró szervnek a megkeresést azzal, hogy a kiszabott pénzbüntetést változtassa át elzárásra.
Nem tudják, nem is tudhatják – s nem is kell tudniuk – ezeket.
Mit összeszenvedünk, meg gazsulálunk, amikor emberekkel szóban megegyezünk abban, hogy a 3.000,Ft pénzbírságot megfizeti: s egy éve még sem tudom rajta behajtani.
Hiteget össze-vissza.
Alapvető fegyelemre nem lehet az embereket „megtanítani”, szoktatni.
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Jönnek, s követelnek.
Több hozzászólás nem volt.

Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd ezt követően a Képviselőtestület ülését 15 óra
00 perckor befejezetté nyilvánította.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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