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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2010. évi október hó 13. napján,
szerdán 10 óra 15 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben –
megtartott alakuló ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Berzi István
Csathó László
Dánielné Tóth Beáta
Kiss Ferencné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
Kisida Gáborné
Cserged Marianna

körjegyző
gazdálkodási ügyintéző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető
hivatalsegéd
HVB elnöke

Jelen van meghívottként:

Bottyán Éva
Drótos István

Kiss Ferencné korelnök 10 óra 15 perckor megnyitja a képviselőtestület alakuló ülését.
Kiss Ferencné korelnök: Köszöntöm a Képviselőtestület alakuló ülésén a Helyi Választási
Bizottság elnökét, Drótos István urat, polgármester urat, a képviselőket, jegyző urat, a Hivatal
dolgozóit. Gratulálok a polgármester úrnak a megválasztásához, meglehetősen nagy fölénnyel
választották meg a község lakói. Gratulálok a képviselők megválasztásához, külön is
köszöntöm azt a képviselőtársunkat, akit először választottak meg képviselőnek. Remélem,
hogy jól együtt fogunk tudni dolgozni az elkövetkező időkben. Megállapítom, hogy a testület
határozatképes. Kérem, hogy a testület szavazzon a meghívón szereplő napirendi pontok
elfogadásáról. Mielőtt szavaznánk, javaslom a 4. és az 5. számú napirendi pontok
felcserélését, vagyis előbb a polgármester tiszteletdíját és költségátalányát állapítsuk meg,
utána pedig az alpolgármestert válasszuk meg.
Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő napirendet fogadta el.
Napirend:
1. Választási eredmények ismertetése.
Előadó: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Képviselők eskütétele.

Eskü vevő: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. Polgármester eskütétele.
Eskü vevő: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
4. Polgármester tiszteletdíjának és költség átalányának a megállapítása.
5. Alpolgármester megválasztása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
Alpolgármester eskütétele.
6. Alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása.
7. Ügyrendi Bizottság megválasztása.
8. Képviselők tiszteletdíjának a megállapítása.
9. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, folyamatban lévő és
tervezett fejlesztésekről, beruházásokról.
10. Indítványok, javaslatok.
11. Szociális segélyek elbírálása. (Zárt ülés)
1. Napirendi pont
Választási eredmények ismertetése.
Előadó: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
Kiss Ferencné korelnök: Felkérem Drótos Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményeit.
Drótos István HVB elnöke: Én is tisztelettel köszöntök mindenkit! Mint ahogy már Önök
előtt is ismert Balajt községben 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati
képviselő és polgármester választás sikeres és eredményes volt. A választást semmi sem
zavarta meg. A szavazásra jogosult 315 választópolgár közül 254 fő szavazott.
A polgármester választásnál 241 érvényes szavazat volt az alábbi megoszlás szerint:
Csábrági Zsolt
független
21 db
8,71 %
Lepsényi Ildikó
független
9 db
3.73 %
Nagy Zoltánné
független
83 db
34,44 %
Szabó Zoltán
független
128 db
53,11 %
A szavazok alapján tehát megállapítható, hogy a település polgármestere Szabó Zoltán lett,
akinek ezennel is gratulálok és munkájához sok sikert kívánok.
Az egyéni listás választás során a 315 szavazásra jogosult közül 255 választópolgár szavazott
és 234 volt az érvényes szavazatok száma. A jelöltek az alábbi szavazatokat kapták:
Almási Zoltán
független
24 db
Ádám Attila
független
12 db
Ádám Ferenc Györgyné
független
60 db
Baráth Imréné
független
23 db
Berzi István
Civil Mozgalom Egyesület 96 db
Csathó László
független
79 db
Dánielné Tóth Beáta
független
81 db
Kiss Ferencné
független
65 db
Kovács István
független
29 db
Lázi Ottó
független
20 db
Sógor Zoltán
független
48 db
Szabó László
független
61 db
Szabó Oszkár
független
18 db

Szabó Zoltán
független
83 db
Váradi Oszkár
független
33 db
A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy Balajt község önkormányzati képviselői az
alábbiak lettek:
Berzi István
Civil Mozgalom Egyesület
Csathó László
független
Dánielné Tóth Beáta
független
Kiss Ferencné
független
Szabó Zoltánt ugyan 83 db szavazattal képviselőnek választották, de mivel polgármesterré
választották, így nem lett képviselő.
A megválasztott képviselőtestületi tagoknak is gratulálok és munkájukhoz sok sikert kívánok.
A választást lebonyolító személyeknek megköszönöm a kitartó és fáradságos munkáját.
Kiss Ferencné korelnök: Megköszönöm a Helyi Választás Bizottság elnökének a helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményeinek az ismertetését.
2. Napirendi pont
Képviselők eskütétele.
Eskü vevő: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
Kiss Ferencné korelnök: Felkérem Drótos Istvánt a Helyi Választás Bizottság elnökét, hogy
kérje a képviselőtestület tagjait, hogy tegyék le esküjüket.
Drótos István a HVB elnöke: Kérem Balajt község Önkormányzat Képviselőtestület tagjait,
hogy tegyék le az esküt, felállva mondják utánam az eskü szövegét.
„Én ………………………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; Önkormányzati képviselő tisztségemből eredő
feladataimat Balajt fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.”
(A megválasztott önkormányzati képviselő meggyőződése szerint.) „Isten engem úgy
segéljen!”
Drótos István a HVB elnöke: Kérem a képviselőket, hogy az esküokmányt kézjegyükkel
lássák el, illetve fáradjanak ki és vegyék át megbízólevelüket!
3. Napirendi pont
Polgármester eskütétele.
Eskü vevő: Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke
Kiss Ferencné korelnök: Felkérem Drótos Istvánt a Helyi Választás Bizottság elnökét, hogy
kérje Szabó Zoltán megválasztott polgármestert, hogy tegye le esküjét.
Drótos István a HVB elnöke: Kérem Balajt község megválasztott polgármesterét, Szabó
Zoltán urat, hogy tegye le az esküt, felállva mondja utánam az eskü szövegét.
„Én Szabó Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott

titkot megőrzöm; Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Balajt fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(A megválasztott polgármester meggyőződése szerint.) „Isten engem úgy segéljen!”
Drótos István a HVB elnöke: Kérem a polgármester urat, hogy az esküokmányt kézjegyével
lássa el, illetve vegye át megbízólevelét!
4. Napirendi pont
Polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának a megállapítása.
Kiss Ferencné korelnök: A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja (illetménye) az
illetményalap kétszerese, háromszorosa, illetve négyszerese lehet. Tehát ez számokkal
kifejezve: 2x38.650,- Ft, azaz 77.300,- Ft, 3x38.650,- Ft, azaz 115.950,- Ft vagy 4x38.650,Ft, azaz 154.600,- Ft. Beszélgettünk már erről a képviselőtársakkal, és a beszélgetések alapján
a háromszoros tiszteletdíjat, vagyis a 3x38.650,- forintot javasolnám, ami kerekítve 116.000,Ft, azaz száztizenhatezer forint.
Mivel a polgármester tiszteletdíja (illetménye) és a költségátalány szoros kapcsolatban van
egymással, ugyanis a költségátalány a tiszteletdíj 30 %-a, esetünkben 34.800,- Ft, azaz
harmincnégyezer-nyolcszáz forint javaslom, hogy egyszerre döntsünk.
Szabó Zoltán polgármester bejelenti érintettségét a döntésben, a képviselőtestület elfogadja
azt, és kizárja a szavazásból.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
116/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Szabó Árpád Zoltán (szül.: Sajószentpéter, 1970. július 11., anyja neve. Szántay
Lídia, lakóhelye: 3780 Balajt, Szabó Farm Major) társadalmi megbízatású
polgármester részére 2010. október 4. napjától havi bruttó 116.000,- Ft, azaz
száztizenhatezer forint illetményt és 34.800,- Ft, azaz harmincnégyezer-nyolcszáz
forint költségátalányt állapít meg.
Kiss Ferencné korelnök átadja a képviselőtestület ülésének vezetését Szabó Zoltán
polgármesternek.
Szabó Zoltán polgármester: Köszönöm a szót! Először én is mondanék pár szót a
választásról, az azt megelőző eseményekről és a terveimről. Utána szeretnék az
alpolgármester személyére javaslatot tenni. De sajnos mindezek előtt van egy szomorú hír.
Szalonna polgármestere, Hankó Gyula 10.-én elhunyt. Szeretném, ha megemlékeznénk róla.
(A képviselőtestületi ülés résztvevői néma felállással tisztelegtek az elhunyt előtt.)
Elnézést kérek előre is, ugyanis nem voltam még ilyen helyzetben, hogy beszédet kelljen
mondanom. Szeretném köszönteni a képviselőtestület alakuló ülésén a megjelenteket.
Először Drótos Istvánt a Választási Bizottság elnökét. Szeretném megköszönni neki és a
Választási Bizottságnak azt a munkát, amit napokon keresztül végeztek a választás előtt és a

választás napján. Ennek köszönhetően szinte zökkenőmentesen zajlott minden. Köszönöm
nekik az egész testület nevében!
Köszöntöm az újonnan megválasztott képviselőket. Egy kicsit meglepő, de nem váratlan,
hogy az előző testületből négy képviselő van itt. Talán ez a bizalom, amit a falu választói
nekünk megszavaztak azt is jelenti, hogy az előző négy évben sikerült valamit letenni az
asztalra. És külön szeretném köszönteni Dánielné Tóth Beáta asszonyt, aki új képviselőként
először lehet jelen Balajt község képviselőtestületének ülésén. Reméljük, hogy az Ő személye
nagyban előre fogja vinni a testület munkáját, illetve az egész falu életét. Én mindenképpen
számítok rá.
Szeretnék mindenkinek egy papírt adni. Hogy miért kaptátok ezt az üres papírt? Szeretném,
ha a következő négy év tiszta lappal indulna. Ha elkezdünk egymásnak keresztbe tenni, nem a
falu érdekeit előtérbe helyezve fogunk döntéseket hozni, akkor nincs értelme tovább dolgozni.
Próbáljuk meg az esetlegesen felmerülő magánjellegű problémáinkat háttérbe helyezni és
mindent megbeszélve egymással, nem a háttérből keresztbe tenni egymásnak. Csak ha
összefogunk és összedolgozunk, akkor fogunk kimászni ebből a nagy pénzügyi válságból, ami
jelen pillanatban a falut sújtja.
Nekem, mint a falu újonnan megválasztott Polgármesterének sem lesz egyszerű a feladatom.
A szennyvízhitel rendezése, az óvodások bejárása Edelénybe a következő hónapok, sőt
következő napok sürgősen megoldandó feladata. Minden nap jön hozzám a falugondnok,
illetve a falu lakói, hogy nem tudnak időben Edelénybe lejutni. Nehéz az ő leszállításuk,
sokan vannak. A téli csapadék és hideg beállta előtt az alsó Ady út vízelvezetését is meg kell
oldani. Ezek olyan problémák, hogy ha nem teszünk sürgősen valamit, akkor ezek a
képviselőtestületen fognak lecsapódni. Remélem, számíthatok a testületre és még a mai napon
tájékoztatni foglak titeket az elképzeléseimről.
Bízom benne, hogy a következő négy évben a polgármester és a testület között meglesz a
kellő egyetértés és bizalom. Ehhez kívánok minden képviselőnek erőt és egészséget!
Köszöntöm a hivatal dolgozóit, Kisida Gábornét, Cserged Mariannt, Bottyán Évát és Ádám
Ferenc Györgynét, aki sajnos nincs itt. Nem régi dolgozói ők a hivatalnak, de azt hiszem,
hogy az előző időszakban képviselőként is meg tudtam találni velük a közös hangot és amiben
csak tudtak segítettek nekem. A választáskori munkájukért külön köszönet illeti Őket.
Szeretnélek kérni titeket, hogy minden, akár lényegtelennek tűnő dolgot is közöljetek velem!
Higgyétek el, ez így lesz a legjobb, ha mindent megbeszélünk. Én is sokszor fogok tőletek
tanácsot és segítséget kérni, mert én is új vagyok ezen a poszton. Munkátokhoz sok sikert és
erőt kívánok!
És végül köszönteném Dr. Takács András jegyző urat! Szeretnék neki is köszönetet mondani
a választás alatt nyújtott munkájáért! Ahhoz, hogy a Választási Bizottság tagjai és a hivatal
dolgozói együtt tudjanak dolgozni a Jegyző Úr, mint egy összekötő kapocs kellett, hogy
dolgozzon.
Nekem, mint képviselőnek szinte az első perctől kezdve sikerült Jegyző Úrral megtalálni a
közös hangot, voltak, vannak közös elképzeléseink. Mint Balajt Község Polgármestere csak
remélni tudom, hogy a következő időszakban is sikeresen fogunk együtt dolgozni.
Jegyző úr: nem fogom kirúgni, mint ahogy azt sokan kérték tőlem!
Sok sikert és jó egészséget a további munkájához!
Most pedig szeretnék néhány gondolatot mondani a terveimről, elképzeléseimről.
Először is az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése. Ehhez rendezni kell a
szennyvízbevezetéssel kapcsolatos hitelt, ami mintegy 14 millió 400 ezer forint. Ahhoz, hogy
a hitelt rendezzük bevételt kell teremtenünk. Olyan bevételt, ami a lakosokat nem terheli,

mégis a falunak jelentős bevételt jelent. Legalább 2-3 céget kell a településre hozni, aki
súlyadót fizet nekünk. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy két ilyen céget tudok ide hozni,
aminek a bevétele éves szinten kb. három és fél millió forint. Azt hiszem, hogy ez nagy
segítség lenne az önkormányzat gazdálkodásában. Hiszen gondoljunk csak bele, bármilyen
pályázatról legyen is szó általában 10 % önrészt kell biztosítani. Ha a három millió forintos
bevételt tekintjük, akkor az egy harmincmilliós pályázat önrésze. Az pedig sok pénz.
Remélem, hogy egy-két héten belül sikerül „összehozni” ezeket a szerződéseket.
Pénzt takarítunk meg azzal is, hogy tiszteletdíjas polgármesterként tevékenykedem a faluban.
Ez kb. 3 – 3,5 millió forint megtakarítást, ha úgy tetszik „bevételt” jelent a falunak. De ez
nem azt jelenti, hogy 3,5 millióval több a pénzünk, mert még nem tudjuk, hogy 2011-ben
mennyi lesz a költségvetésünk. Ha úgy lesz, mint a tavalyi évben, hogy csökkenni fog az
önkormányzat támogatása, akkor ez azt jelenti, hogy csak szinte tartani tudjuk majd ezzel a
pénzzel a költségvetést.
Nagy gondot okoz az óvodásoknak az óvodába való elszállítása. Lehet, hogy sokan nem érzik,
hogy ez mekkora gond. Háromszor kell fordulni reggelente, mert csak hat gyereket tud
egyszerre elszállítani. Jobb esetben kétszer, segélyosztás után, amikor a szülőknek van pénzük
arra, hogy a gyerekeknek enni adjanak. De, ha már elfogy, akkor 18 gyerek elszállításáról kell
gondoskodni. Ez pedig nagy gond. Az óvoda beindítását itt helyben minél hamarabb meg kell
oldani. Valamilyen pályázati lehetőséggel.
A Szabadság út aszfaltozása szintén sürgősen megoldandó feladat.
A csapadékvíz elvezetés: szinte az egész településen gond van a csapadékvíz megfelelő
elvezetésével. Hidak, átereszek nincsenek kiépítve. Azt gondolhatnánk, hogy jó helyen
lakunk, hiszen egy domboldalon van a falu. Lefelé jön az egész víz. Akik az alsó soron
laknak, azok szenvedik a legtöbbet, mert az egész víz azon a részen áll meg. Illetve az
aszfaltos úton kívül mindent elmos a víz, ha van egy nagyobb mennyiségű csapadék.
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban minden képviselő kapott is egy pályázati anyagot,
majd szeretném, ha elolvasnátok.
Csapadékvíz elvezetése, járdák építése, temetőhöz vezető út aszfaltozása a következő négy
évben megoldható feladatok, problémák.
Több olyan szerződés van, amit felül kell vizsgálni, és olyan is amit fel kell bontani, illetve
nem kell meghosszabbítani. Gondolok én pl. a VÉDELEM Kft. szerződésére, amire évente
380 ezer forintot ad ki az önkormányzat. Beszéltem több hasonló tevékenységet folytató
céggel, bővebben a Takács Csaba által vezetett Kht-gal. Pl. Rudabányán, egy nálunk nagyobb
településen havi 12.000 forintért végzi el Bodnár Gábor nevezetű úr, ugyanezt a munkát
Edelényben bruttó 15.000 forintért végzi. Azt hiszem, hogy nálunk is olcsóbban meg tudja
csinálni, mint a jelenlegi cég, és minden hónapban kimegy, függetlenül attól. hogy van-e
munkája. Havonta kell kiegyenlíteni a számlát, és ha számolunk ezen kb. 200 ezer forintot
lehet megtakarítani. Akár hogy is nézzük, ez nem kis pénz. Fejetlenül kidobált pénzeket lehet
így megspórolni.
Közcélú munkások alkalmazása: ezzel voltak is, vannak is problémák. Ki dolgozzon, ki ne
dolgozzon. Erre szeretnék egy olyan célszerű tervet kidolgozni, hogy ne legyenek kivételek,
hogy ez rokon, és azért dolgozik, hanem mindenki dolgozzon. Ezzel kapcsolatban már
Mariannal beszélgettünk, hogy akik most dolgoznak, azok fognak a „lap aljára” kerülni, azok
lesznek a legkésőbben alkalmazva, akik pedig a legrégebben dolgoztak, azok lesznek a
következő felvételkor alkalmazva. Én szerintem ez egy ésszerű gondolat. Szeretném, ha a
képviselőkkel együtt néznénk át majd a listát, hogy ő is meggyőződjenek róla, hogy valóban
az van felvéve, aki régebben dolgozott, és nem egyszemélyben döntenék erről.
Nagy gond még az időseknek, illetve a szociálisan rászorulóknak a segítése. Van olyan idős
falulakó, aki nem tud elmenni a boltba bevásárolni. Van olyan idős ember, akit a falugondnok
rendszeresen hord injekcióra. Jó volna helyben egy olyan szociális munkás, akinek

jogosultsága lenne itt helyben beadni pl. az injekciót. Erre is kellene valamilyen megoldást
találni.
Sok minden van még, amit sorolni lehetne, de a többit rátok bízom. Tegyetek ti is
javaslatokat, ha bármilyen ötletetek van szívesen meghallgatom, megbeszéljük, és közösen
döntünk, nem én egyedül.
Röviden ennyit szerettem volna mondani.
Sok sikert és jó egészséget kívánok mindenkinek a munkájához!
5. Napirendi pont
Alpolgármester megválasztása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
Alpolgármester eskütétele.
Szabó Zoltán polgármester: Javaslom alpolgármesternek Csathó László képviselő urat.
Csathó László képviselő (jelölt): A jelölést tisztelettel elfogadom, és bejelentem
érintettségemet a szavazásban.
A képviselőtestület elfogadja bejelentését érintettségével kapcsolatban, és 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Csathó Lászlót kizárja az alpolgármester személyéről
való döntésből.
Szabó Zoltán polgármester a titkos szavazás előkészületeire szünetet rendel el.
A képviselőtestület titkos szavazással 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül nem választotta meg Csathó Lászlót alpolgármesterré.
(A titkos szavazásban használt szavazócédulák a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester: Sajnálom, hogy nem választotta meg a képviselőtestület Csathó
Lászlót. A következő testületi ülésen ismét visszatérünk az alpolgármester megválasztására.
Nincs az önkormányzatnak alpolgármestere, de a személytől függetlenül az alpolgármester
tiszteletdíjáról dönthet a képviselőtestület, és véleményem szerint döntsön is. Én úgy
gondoltam, hogy a „maradék” képviselők fogják adni az Ügyrendi Bizottság tagjait. Mivel
nincs alpolgármester, ezért nem tudjuk a „maradék” tagokat, de én azt tudom, hogy
alpolgármesternek Csathó Lászlót vagy Dánielné Tóth Beátát fogom jelölni. Ebből kiindulva
javaslom, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjait is válasszuk meg, esetleg ha máshogyan alakul
az alpolgármester-választás, a következőkben majd módosítjuk az Ügyrendi Bizottság
összetételét is. De először térjünk vissza az alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítására.

6. Napirendi pont
Alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása.
Szabó Zoltán polgármester: Javaslom az alpolgármester tiszteletdíjának bruttó 35.000,- Ft
megállapítását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

117/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a társadalmi megbízatású alpolgármester részére havi bruttó 35.000,- Ft, azaz
harmincötezer forint tiszteletdíjat állapít meg.
7. Napirendi pont
Ügyrendi Bizottság megválasztása.
Szabó Zoltán polgármester: Javaslom az Ügyrendi Bizottság tagjának Berzi Istvánt, Kiss
Ferencnét és Dánielné Tóth Beátát.
Berzi István képviselő: Amikor a személyemről dönt a testület bejelentem érintettségemet,
és kérem a szavazásból való kizárásomat.
Szabó Zoltán polgármester: Minden jelölt így gondolja, mert akkor így bonyolítjuk le a
szavazást?
Minden jelölt, Dánielné Tóth Beáta, illetve Kiss Ferencné is úgy gondolta, amennyiben a
személyükről döntenek, zárják ki őket a szavazásból.
Szabó Zoltán polgármester: Javaslom az Ügyrendi Bizottság tagjának Berzi Istvánt. Berzi
István bejelentette szavazásban való érintettségét, és kéri, hogy a képviselőtestület a
szavazásból zárja ki.
A képviselőtestület elfogadja bejelentését érintettségével kapcsolatban, és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül Berzi Istvánt kizárja az Ügyrendi Bizottság tagjának
megválasztásából.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
118/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Berzi Istvánt (szül.: Mezőkövesd, 1984. május 17., anyja neve: Boza Margit,
lakóhelye: 3780 Balajt Fő út 42.) az Ügyrendi Bizottság tagjává választotta.
Szabó Zoltán polgármester: Javaslom az Ügyrendi Bizottság tagjának Kiss Ferencnét. Kiss
Ferencné bejelentette szavazásban való érintettségét, és kéri, hogy a képviselőtestület a
szavazásból zárja ki.
A képviselőtestület elfogadja bejelentését érintettségével kapcsolatban, és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kiss Ferencnét kizárja az Ügyrendi Bizottság tagjának
megválasztásából.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

119/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Kiss Ferencnét (szül.: Nagy Ágnes, Miskolc, 1958. szeptember 30., anyja neve:
Kovács Margit, lakóhelye: 3780 Balajt Fő út 21.) az Ügyrendi Bizottság tagjává
választotta.
Szabó Zoltán polgármester: Javaslom az Ügyrendi Bizottság tagjának Dánielné Tóth Beátát.
Dnielné Tóth Beáta bejelentette szavazásban való érintettségét, és kéri, hogy a
képviselőtestület a szavazásból zárja ki.
A képviselőtestület elfogadja bejelentését érintettségével kapcsolatban, és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dánielné Tóth Beátát kizárja az Ügyrendi Bizottság
tagjának megválasztásából.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
120/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Dánielné Tóth Beátát (szül.: Tóth Beáta, Sajószentpéter, 1971. szeptember 04.,
anyja neve: Glonczi Etelka, lakóhelye: 3780 Balajt Fő út 61.) az Ügyrendi
Bizottság tagjává választotta.

8. Napirendi pont
Képviselők tiszteletdíjának a megállapítása.
Szabó Zoltán polgármester: Van valakinek javaslata a képviselők tiszteletdíjára? Én szinte
minden képviselővel beszélgettem erről a témáról. A régi képviselők javasolták, hogy
maradjon a korábbi 25.000 forintos tiszteletdíj. Én szerettem volna 5.000 forinttal kevesebbet,
de a 25.000 forintot is tudom támogatni. Javaslom a képviselők tiszteletdíjának bruttó 25.000
forintot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
121/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Balajt község Önkormányzat Képviselőtestület tagjai részére havi bruttó 25.000,Ft, azaz huszonötezer forint tiszteletdíjat állapít meg.
Szabó Zoltán polgármester: Térjünk még vissza az Ügyrendi Bizottság tagjainak díjazására.
Én úgy gondolom, hogy ez a bizottság nem sokat ülésezik évente, és ennek megfelelően nem
is túl sok a munkája. Javaslom, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjai alkalmanként, amikor

üléseznek kapjanak bruttó 5.000 forint díjazást. És mivel szerintem az elnök sem dolgozik
többet, mint a másik két tag egységesen ennyi legyen a díjazásuk. Beszélgettünk erről már a
jegyző úrral, hogy ez jogilag rendben van-e így. Amennyiben a törvényességi ellenőrzést
végző szerv esetleg kifogásolja, akkor majd visszatérünk a kérdésre.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
122/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Balajt község Önkormányzat Képviselőtestület Ügyrendi Bizottság tagjai részére
alkalmankénti (amikor ülésezik) bruttó 5.000,- Ft, azaz ötezer forint díjazást
állapít meg.

9. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, folyamatban lévő és
tervezett fejlesztésekről, beruházásokról.
Szabó Zoltán polgármester: Amit már korábban elmondtam, ahhoz nem sok mindent tudnék
hozzátenni. Összefoglalva azt tudnám mondani, azt hiszem úgy szokták mondani, hogy
„csehül állunk”. A napokban, hétfőn volt a Közigazgatási Hivatal képviselőjének
részvételével a hivatal átadása-ávétele. Ebben a jegyzőkönyvben szerepel, hogy 568.822
forint volt akkor a hivatal számláján, illetve 97.710 forint volt a hivatal házipénztárában.
Szerepelnek a jegyzőkönyvben tartozások. Úgymint a Szabadság út burkolásának számlája,
illetve a szennyvízberuházásra felvett hitel, ami 14 millió 870 ezer forint. Szerepel még a
jegyzőkönyvben egy 500 ezer forintos közigazgatási bírság, amit kivetettek ránk. Ez még a
gázberuházással kapcsolatban keletkezett. A Magyar Államkincstár felé van visszafizetési
kötelezettségünk, ami 68.395 forint. Az edelényi Kistérség követel még az önkormányzattól
109.500 forint eszközbeszerzéshez kötődő ÁFA-t. Követelése van az önkormányzatnak helyi
adóbevételekből, kommunális adó, súlyadó egyéb. Ennek összege 1 millió 777 ezer forint.
Szerepel még a jegyzőkönyvben egy elnyert pályázat, konkrétan a játszótér pályázata. Ezzel is
kellene valamit kezdenie a testületnek, ha nem olyan formában valósul meg a játszótér, mint
az eredeti pályázatban szerepel. A hírek szerint a környéken van olyan cég, aki úgy vállalja a
kivitelezést, hogy valamilyen formában úgymond „lenyeli” az ÁFA-t. Ha sikerülne velük
egyezségre jutnunk, akkor meg kellene csináltatnunk. Azért kellene lépnünk ebben az ügyben,
mert 2011-ig lehet felhasználni ezt a pénzt. Ha nem használjuk fel, és nem építünk játszóteret,
ha legközelebb megint pályázunk ebben a témában, akkor valószínűleg el fogják utasítani a
pályázatunkat.
A jegyzőkönyv szerint átvettem még bélyegzőt, hivatali telefont, iratokat.
A folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekről, beruházásokról már korábban szóltam, ahhoz
már nem szeretnék semmit sem hozzátenni.
Kérem, hogy térjünk még vissza a játszótér építésére! Nem nyilvánította ki a véleményét a
testület, hogy tovább folytathatom-e a kivitelezéssel kapcsolatos tárgyalásokat. Véleményem
szerint nem szabad elszalasztani egy ilyen lehetőséget.
Csathó László képviselő: Csak mindent pontosan meg kell nézni ebben az ügyben is, és
mindent leírni, mert ha ki kell fizetnie az önrészt az önkormányzatnak, akkor nagy bajba
kerülünk.

Szabó Zoltán polgármester: Ha a testület úgy dönt, hogy támogatja ezt, akkor felkeresem a
kivitelező céget, és tárgyalok velük. De, ha nem támogatja, akkor nem fogom az időmet erre
pazarolni.
A képviselők egyöntetű beleegyezésével a polgármester tovább folytatja a játszótér
kivitelezésével kapcsolatos tárgyalásokat. Ellenvélemény nem volt.

10. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Szabó Zoltán polgármester: A múlt héten felhívott a BORSOD-BAU 2000. Kft. vezetője,
hogy lehetőség lenne árvíz- és belvízelvezető rendszer kiépítésére pályázati lehetőség
felhasználásával. Mint korábban is beszéltünk már róla, Balajt községben is nagy gond a
csapadékvíz megfelelő elvezetése. Tegnap megnéztük a pontos pályázati kiírást, ami 35 oldal.
Önerő nem kell hozzá, sok lehetőség van benne, pl. még víztározót is lehetne építeni. Minket
azt hiszem a hidak, átereszek építése érdekelne, hiszen mindenki tudja, hogy az alsó részen
nagyobb esőzés esetén, milyen gondot okoz a csapadékvíz. Mindenki láthatta, hogy a múlt
héten is a közcélú foglalkoztatottak tisztították az árkokat, de ezek a munkák csak ideig-óráig
jelentenek megoldást. Végleges, megnyugtató megoldást jelente ezeknek az árkoknak
valamilyen betonnal történő kiépítése, mint ahogy ezt máshol is megoldották. Gondolom,
hogyha ez a Kft. tájékoztatott minket erről a pályázati lehetőséről, akkor ez a cég szeretné a
tervezési, kivitelezési munkákat végezni. Azt szeretném megkérdezni a testülettől, hogy ezt a
tárgyalást, amit elkezdtem a Tóbiás úrral folytathatom-e, érdekli-e ez a lehetőség a testületet?
Mi a véleményetek erről?
Csathó László képviselő: Természetesen, ha nem kell hozzá önerő, akkor nem szabad
kihagyni ezt a lehetőséget. Hihetetlen, hogy a mai világban nem kérnek önrészt, ezt biztosra
meg kell tudni.
Szabó Zoltán polgármester: Mi sem akartuk elhinni, megnéztük, bruttó finanszírozás.
Dr. Takács András körjegyző: Én sem vagyok az ismeretek teljes birtokában ezzel a
pályázattal kapcsolatban, de a következőket olvastam. A konstrukció keretében kizárólag a
2010. évi május – június árvíz-vészhelyzettel érintett, a településeket védő bel- és
árvízrendszerek támogathatók. Tehát, amikor tavasszal a kormány kihirdette az árvízvészhelyzetet, Balajt benne volt-e? Edelény tudom, hogy benne volt, meg Boldva, meg
Szendrő, meg Zsolca, meg több település, de hogy Balajt benne volt-e, így nevesítve, ezt meg
kell nézni. A másik pedig az, hogy itt sok mindenről lehet beszélni, pl. az hogyha
közbeszerzési eljárást elérő összegről van szó, akkor ott meg kell hirdetni a közbeszerzési
eljárást. Akkor ott vagy megfelel vagy, nem.
Szabó Zoltán polgármester: Tóbiás úrnál le volt írva, hogy mely települések pályázhatnak,
és Balajt szerepelt a listán.
Dr. Takács András körjegyző: Akkor a polgármester úr már többet tud tőlünk, ha már ő
utánanézett, hogy Balajt szerepel ezen a listán.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Egy észrevételt szeretnék tenni. A pályázati kiírásban az
szerepel, hogy a támogatás 100 %-os, de az „ilyen” pályázatoknál, „UNIÓS” pályázatoknál a
pályázati útmutatóban ki van fejtve, hogy milyen intenzitással adják a támogatást. Az hiszem,
most már az előleget 35-ről lecsökkentették 25 százalékra, és az előlegfizetés után köztes
kifizetések vannak addig, ameddig el nem érik a támogatási összeg 60 %-át. Az együtt 85 %,
ennyit kap az önkormányzat. Ne essen abba a hibába az önkormányzat, hogy elmarad a 15 %.
A 15 %-ot általában csak akkor fizetik ki, ha a 85 %-kal el van számolva, és a 15 %-ot az

önkormányzat megfinanszírozza. Visszafizetik ugyan, de elő kell finanszírozni. Én ezt így
tudom, mert nekünk is van ilyen pályázatunk. A NORDA-val van ilyen kapcsolatunk, náluk is
utána lehet nézni, hogy mi a helyzet ezzel a pályázati kiírással.
Szabó Zoltán polgármester: Én azt hiszem, ha szükség is van arra a 15 %
előfinanszírozására megéri, és az megoldható rövidlejáratú hitellel.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nekem erre az előfinanszírozásra lenne egy javaslatom. Van
több pályázatíró cég, akikkel én is folyamatosan tartom a kapcsolatot. De nemcsak én, ha
Edelény és Szendrő önkormányzata is kapcsolatban van ezzel a pályázatíró céggel. Public
Sector Consulting a cég neve. Velük meg lehet állapodni úgy, hogy ha már Edelény és
Szendrő is olyan fejlesztéseket, pályázatokat nyert el, ami ennek a pályázatíró cégnek
köszönhető, akkor Balajt önkormányzat is adhat egy lehetőséget ennek a cégnek. De legalább
is egy bemutatkozási lehetőséget. Pl. most egy TÁMOT.-os 5.1.3. pályázatot dolgoz ki ez a
cég az Edelényi Kistérségben, ami egy 180 milliós pályázat. Én azt szeretném, ha a testület,
vagy néhány képviselő meghallgatná a cég képviselőjét. Meg lehet velük úgy állapodni, mivel
ez egy nagy volumenű, országos cég, hogy ők kamatmentesen likvidálják arra az időre ezt a
bennmaradó összeget. Meg is írják a pályázatot, és nem is kérnek előre egy fillért sem, csak
ha nyer. A megállapodást is úgy köti vele az önkormányzat, hogy ha nem nyer a pályázat
nem fizet semmit sem az önkormányzat. Ha nyer az önkormányzat, akkor megegyeznek, hogy
mit kaphatnak. Ők végigkövetik a pályázatot, amíg végig nem ér, és segítenek a szakmai, és
pénzügyi megvalósításban is.
Berzi István képviselő: A cég díja beleépíthető a pályázatba?
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ők beleépítik, és csak akkor kapják meg, ha nyert a
pályázat.
Általában úgy vannak kiírva ezek a pályázatok, hogy a tanulmányok, amiket mellékelni kell a
pályázathoz, egy szakértő „számlásan” megkapja érte a pénzét.
Dr. Takács András körjegyző: Én úgy gondolom, hogy ez az ötlet, javaslat jó, de ebben
dönteni nem lehet, mert több ismeret kell. De annak nincs akadálya, hogy akár a Dánielné
Tóth Beátán keresztül több információhoz jutni, belemenni részletekbe, és amikor már többet
tud a testület, akkor dönteni.
Szabó Zoltán polgármester: Úgy tenném fel a kérdést, hogy az előbbiekben tárgyatl
pályázati lehetőséget támogatja-e a testület, hogy tovább vigyük, hogy elinduljon valami
ebben az ügyben?
A pályázat kiírója a Fejlesztési Ügynökség, nem tudom Beáta, hogy esetleg nemcsak a
NORDA készítheti-e a pályázatot?
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem, a NORDA csak tanácsadó. A NORDA-nál vannak
olyan referensek, diszpécserek, akik segítenek a pályázat kidolgozásában.
Csathó László képviselő: Én úgy értesültem, hogy a „neten” fenn van egy anyag, amelyben
szerepel, hogy az alsó Ady úton átereszek lettek tervezve eredetileg.
Szabó Zoltán polgármester: Én ezt nem tudom, de utána néztünk, és az Ady útnak a
kivitelezési szerződését nem találjuk itt.
Csathó László képviselő: És az is fenn van állítólag, hogy aki a kivitelezési munkát csinálta
csődeljárás alatt.
Szabó Zoltán polgármester: A CSEHIFARM volt a kivitelező.
Dr. Takács András körjegyző: Majd segítek az anyag megkeresésében.
Szabó Zoltán polgármester: Térjünk vissza a vízelvezetéssel kapcsolatos pályázathoz, és fel
tenném a kérdést, hogy a testület támogatja-e a további tárgyalásokat?
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

123/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatja azt, hogy a polgármester további tárgyalásokat, megbeszéléseket
folytasson Balajt község vízelevező rendszerének megépítésével kapcsolatban
kiírt pályázattal összefüggésben.
Szabó Zoltán polgármester: Még egy témában folytattam beszélgetést a BORSOD-BAUval, illetve Tóbiás úrral. Az a bizonyos koncessziós szerződés, ami alapján éves szinten 250
ezer forintot kell kifizetni vagy „beletenni” a szennyvízhálózatba. Én kértem, hogy legalább
egy évre visszamenőleg egyenlítsenek ki ebből valamit vagy pénzben, vagy pedig munkában.
Ő nem zárkózott el előle. Javasoltam, hogy itt a buszmegálló környékén a járdát, illetve a
hivatalhoz a kocsifeljárót megcsinálják. Ezt máshogy nem lehet megoldani csak úgy, hogy ők
átutalják a koncessziós díjat, mi pedig majd a munkák elvégzése után kifizetjük a munkát.
Pozitív hozzáállásuk volt ezzel kapcsolatban, remélem, ha eljönnek meg is tudunk egyezni.
Azt hiszem ezzel kapcsolatban nincs szükség testületi döntésre, és a visszajelzésetek alapján
nem kifogásoljátok az eddigi, és a további tárgyalásokat.
Testületi döntés szükséges azonban a következő kérdésben. A Kistérség ülésein a
polgármester helyettesítéséről kellene dönteni, ha esetleg más elfoglaltság miatt nem tud
elmenni. Én nem akarok erre senkit kijelölni, nem is hiszem, hogy túl gyakran lesz rá szükség.
Én igyekszem majd mindig elmenni.
Berzi István képviselő: Javaslom, hogy a majdan megválasztott alpolgármester helyettesítse
itt.
Szabó Zoltán polgármester: Ha pedig ő sem tud elmenni, akkor egy harmadik személy, aki
éppen rá ér a testület tagjai közül.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
124/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
döntött arról, hogy a Kistérség ülésein a polgármester távolléte esetén Balajt
Község Önkormányzatát az alpolgármester képviselje.
Dániené Tóth Beáta képviselő: Javasolni szeretném, hogy Balajt Önkormányzat
csatlakozzon az ún. „LHH” programcsomaghoz. Ehhez a programhoz a leghátrányosabb
helyzetű települések csatlakoztak, sajnálatos módon Balajt nem. Erre a programra majdnem 4
milliárd forintot adtak, ami már teljesen kiürült. A program tagjai javaslatára támogatta azokat
az önkormányzatokat, társaságokat, Kft-kat, vállalkozókat, akik valamilyen „UNIÓS”
pályázatra sikertelenül nyújtották be pályázatukat. Előny lenne az önkormányzat számára, ha
csatlakozna ehhez a programcsomaghoz, mert sikertelen pályázat esetén így még lenne egy
lehetőség. Lezárult és kiürült már a program kasszája, de értesüléseim szerint 2011. évben
újra feltöltik.
Csathó László képviselő: Ennek valamilyen anyagi vonzata nincs?
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nincs. Az önkormányzat nem veszít semmit, ha csatlakozik
ehhez a programhoz.
Szabó Zoltán polgármester: Ehhez a kérdéshez egy későbbi testületi ülésen majd térjünk
vissza.

Dr. Takács András körjegyző: Nekem négy témám van, amelyek közül valamelyik csak
tájékoztató jellegű. 2010. október 4. napján hatályos önkormányzati törtvényt mindenkihez
eljuttattam, szíveskedjenek forgatni, nézegetni, különösen az önkormányzat gazdálkodására,
működésére vonatkozó részeket. Úgy gondolom, hogy a megyei és a fővárosi önkormányzatra
vonatkozó részek nem érdekelnek minket. Ehhez kapcsolódnék egy másik dologgal. Aktuális
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Javaslom ezt átgondolni, átdolgozni. Én egy
példányban kinyomtattam. Átadom ezt a már megválasztott Ügyrendi Bizottságnak, és záros
határidőn belül javaslatokat fogalmaznak meg vagy együtt, vagy külön-külön, amit én
csokorba szedek. A határidőt én nem szabhatom meg. Ehhez kapcsolódik, az Ötv. szerint az
újonnan megalakult önkormányzatnak hat hónapon belül kell megfogalmazni a gazdasági
programját, köznyelven ciklusprogramját. Szabó Zoltán polgármester már sok mindent
elmondott, ami képezheti alapját a gazdasági programnak. A gazdasági program elkészítése a
jegyző feladata, de természetesen a jegyző nem lehet öncélú, a program azokat a célokat,
elképzeléseket fogja tartalmazni, amit Önök jónak látnak. Ezzel kapcsoltban is az lenne a
kérésem, hogy Önök kijelölnek egy határidőt, de az írásbafoglalása legyen az én feladatom.
De ehhez kellenek az ötletek, javaslatok.
A Kazincbarcikai Városi Ügyészség törvényességi ellenőrzés keretében áttekintette a
lakásfenntartási támogatással kapcsolatos helyi gyakorlatot, ami a 2009. évet érintette. Nem
egetrengető problémákat, hiányosságokat állapított meg, de volt benne, amit mi már a
Mariannával átbeszéltünk, és én továbbvittem a másik két településre is. 29 esetben állapított
meg olyan jogi pontatlanságot, ahol a jogosulatlanul felvett lakásfenntartási támogatás
visszafizetésére nem volt egzakt, szabatos a tájékoztatás. Hiányolta, hogy a kérelmező
esetében a Szociális törvény 18. §-ának végrehajtása törvénysértő, mert a kérelmező TAJ
száma hiányzott, nem került feltüntetésre. 12 esetben állapította meg, hogy a kérelmezők nem
nyilatkoztak a lakáshasználat jogcíméről (tulajdonos, haszonélvező stb.), és 29 esetben nem
nyilatkozott arról, hogy rendelkezik-e háztartása, háza előfizetéses gáz- vagy áramfogyasztásmérővel. Ilyen hiányosságokat állapított meg az ügyészség, és felhívta a figyelmünket,
felszólalással élt az ügyész. Marianna megfogalmazta a választ, alpolgármester asszony
aláírta. Minden észrevétel olyan volt, amivel vitatkozni nem tudtunk, nem lehetett, el kellett
ismerni.
Berzi István képviselő: Nem egetverő hibákról, apró dolgokról van szó.
Dr. Takács András körjegyző: Valóban nem. Mondok egy példát. Amikor a jogosulatlan
igénybevételről volt szó hiányzott az, hogy jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel. Nem
elég, hogy jogosulatlan. Együtt kell teljesülni.
A testület döntött korábban, hogy Csikó Lászlóné kislányát a Családsegítő Szolgálat
javaslatára felvigyék Budapestre egy szakértői vizsgálatra. Meg is történt. Ilyenkor lehetőség
van arra, hogy útiköltség-térítést kérhet az illető. Benyújtottunk egy ilyen útiköltség-térítést az
Egészségbiztosítási Pénztár felé. Csak a MEP nem az önkormányzatnak, hanem az anyának
küldte meg a közel 9 ezer forintot. Így tulajdonképpen ingyen mentek fel, és még kaptak 9
ezer forint költségtérítést, mintha saját költségükön mentek volna fel. Az anya azt mondta,
hogy visszafizeti, de ez mind a mai napig nem történt meg. Én fel fogom szólítani, hogy
fizesse vissza, de nem tudom milyen jogkövetkezményei lehetnek még ennek. Én
tanulságként mondtam el, hogy amikor Önök humánusan állnak hozzá problémákhoz, hogy
vissza lehet vele élni. Nem akarok elé menni a dolgoknak, de lehet, hogy ezt a pénz soha
többet nem fogjuk látni.
Szabó Zoltán polgármester: Meg kellene állapodnunk az elkövetkező testületi ülések
időpontjában. Korábban úgy volt, hogy 13 órakor kezdődött a testületi ülés. Még korábban

pedig 10 órakor kezdődött. Nekem mindegy lenne, de szerintem a 10 óra jobb időpont. Így is,
úgy is elmegy vele a nap, de legalább így még délután lehet valamit csinálni.
A képviselőtestület ellenvélemény nélkül abban állapodott meg, hogy a képviselőtestületi
ülések a későbbiekben délelőtt 10 órakor kezdődnek.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nekem még lenne egy javaslatom. 2009. évben az
országgyűlés az 1993. évi szociális törvényt módosította a közcélú munkavégzéssel
kapcsolatban. Ez arról szól, hogy az önkormányzatok 95 %-os támogatást kapnak közcélú
munkaerő foglalkoztatásakor. 2009. novemberében azt módosították, hogy az
önkormányzatok közcélú foglalkoztatottakat egy bizonyos megállapodás keretében társadalmi
szervezeteknek átadhatnak. A szervezetünk (Közéleti Roma Nők Egyesülete) itt a térségben
több önkormányzattal kötött ilyen megállapodást. Hoztam is erre a megállapodásra egy
mintát. Az lenne a javaslatom, hogy mivel Balajton is megalakult a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, és ahhoz hogy hatékonyan tudják végrehajtani a feladatukat, mivel az
Egyesület jelöltjei voltak, és a programjainkat rajtuk keresztül szeretnénk megvalósítani, ezért
a törvény adta lehetőségeken belül ide lennének kihelyezve. Tiszteletdíjat nem állapítanának
meg maguknak, hanem ezt a fennmaradó 5%-ot a költségvetésükből tennék hozzá. A
feladatukat egy munkaköri leírás szabályozná. Amit a kisebbségi törvény feladatként előír a
kisebbségi önkormányzat számára, azokat a feladatokat így látnák el. Ez Balajt Község
Önkormányzata számára is előnyös lenne, mert így nagyobb sikerrel nyújthatnának be
pályázatokat, mert általában előnyben részesítik azokat a pályázatokat, amelyek roma
programról szólnak. Ha nincs lehetőség mind a négy főt egyszerre alkalmazni, akkor
felváltva. És mellettük lenne egy nem roma származású, iskolázottabb, aki segítene nekik
ebben a munkában, akit vagy a testület javasolna vagy az iskolai végzettsége alapján. De
felajánlanám azt is, hogy két munkatársamat kiküldeném hozzájuk bizonyos ideig. Meg is
nevezem őket, az egyik Rácz Józsefné, ő 30 évig tanított a borsodi iskolában, és a szívén
viseli a balajti gyerekek sorsát. Ő munkaidején kívül is szívesen kijönne, ajánlotta is és
segítené is a település itteni munkáját. Ehhez kapcsolódóan egy közösségi teret is
kialakítanánk, akár egy játszóházat is. Közösségi programokat szeretnénk, amelyeken akár
tanulnának is, pl egészségnevelést, bűnmegelőzési programok. Ezeket a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat munkaterve is tartalmazni fogja. Ehhez kérném az észrevételeket, hogy a
képviselőtestület támogatja-e ezt.
Szabó Zoltán polgármester: A kisebbségi Önkormányzatnak még nincs Szervezeti és
Működési Szabályzata, még éppen hogy csak megalakultak, én az javaslom, hogy a
későbbiekben térjünk erre vissza.
Dr. Takács András körjegyző: Én még a kisebbségi önkormányzat szerveződése elején
mondtam, hogy én minden segítséget megadok addig, amíg itt vagyok, mert rengeteg
lehetőség van benne.
Más téma. Elővettem a következő testületi ülés munkatervét. Van itt benne olyan téma, amit
én még korainak tartok, pl. 2011. évi munkaterv. El kellene dönteni, hogy mi legyen az
októberi testületi ülésen. A novemberi testületi ülésen vannak kötött napirendi pontok, pl. III.
negyedévi költségvetés végrehajtásáról beszámoló. A 2011. évi költségvetési koncepció
megtárgyalása ismételten korai, mert még a tervezet sem született meg. Ezt valószínűleg el
kell halasztani. Át kellene gondolni, hogy a munkatervben szereplő napirendek közül melyek
kerüljenek a testület elé, vagy felejtsük el, és aktuális vagy kötelező feladatokat tárgyaljunk.
Szabó Zoltán polgármester: Még egy megállapodás, amit az önkormányzat kötne az
Alapítványi Iskolával ismételten közcélú munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatban, Az
önkormányzat átadna egy fő közcélú munkaerőt az Alapítványi Iskolának. A Berzi István
nevét említettem, lehet, hogy lesz rá lehetőség.

A képviselőtestület ellenvélemény nélkül támogatja az Alapítványi Iskolával kötendő
megállapodást, amelyben közcélú munkavállalót adna át munkavégzésre az önkormányzat.
Szabó Zoltán polgármester: Már szóba került, hogy az önkormányzat a Kisebbségi
Önkormányzat számára helyiséget biztosítana. Én ezt olyan formában képzelem el, hogy az a
helyiség, ha csak Kisebbségi Önkormányzat fogja használni, akkor nem lesz kihasználva.
Balajton van egy Erdőbirtokossági Társulás, és Polgárőr Egyesület. Ez a három szervezet
kapná meg a helyiséget, úgy sem tevékenykednek azonos időpontban.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
125/2010. (X.13.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
döntött arról, hogy Balajt Község Önkormányzatának épületében biztosít közös
helyiséget a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az Erdőbirtokossági Társulás és a
Polgárőr Egyesület tevékenysége számára.
Szabó Zoltán polgármester: A holnapi nap folyamán élelmiszeradományért fog menni az
önkormányzat. Megszerveztem már a szállítást, a legutóbbi fuvaros, és az önkormányzat
autója fogja hozni, 32 mázsa. A képviselőket kérdezem, hogy ki az, aki el tud menni?
(Nem volt jelentkező.)
Akkor megy a falugondnok, meg majd valakit még szervezünk hozzá. Úgy volt, hogy én is
megyek, de közbejött más dolog.
Azt szeretném, ha az osztásnál, ha nem is mindenki, de néhány képviselő ott lenne.
Szeretném, ha a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 14 órakor kezdődő alakuló ülésén a
képviselőtestület tagjai, ha lehetőség van rá, jelen lennének.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte
a képviselők megjelenését és az ülést bezárta.

K. m .f.
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