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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi február hó 23. napján,
szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben –
megtartott, soron következő ülésén elhangzottakról.
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Szabó Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testület ülését, köszönti a képviselőket, a
jegyző urat, a tanácskozási joggal jelen levőket, a kisebbségi önkormányzat megjelent tagjait.
Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület öt tagjából négy tag jelen van. Dánielné Tóth Beáta
nincs jelen, és nem jelezte, hogy miért hiányzik, illetve, hogy fog-e jönni.
Szabó Zoltán polgármester: A múlt hét egy szomorú eseménye, ami mindenki előtt
köztudott, Kiss Ferenc korábbi polgármester elhunyt. Szeretném, ha egyperces néma
felállással megemlékeznénk róla!
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
1) Javaslat a 2011. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet
elfogadására.
2) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, és a két testületi ülés között
eltelt időben végzett munkáról.
3) Indítványok, javaslatok.

4) Szociális segélykérelmek elbírálása.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester – 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta.

1. Napirendi pont
Javaslat a 2011. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására.
Szabó Zoltán polgármester: Mindenki elolvashatta a kiküldött előterjesztést. Nem lesz
egyszerű év. Mindenki láthatja, hogy általában az elmúlt évhez képest csökkentek a
támogatások, nem is kis mértékben. És akkor most ebből a pénzből kell gazdálkodni.
Megpróbálok minden felesleges pénzkiadást visszaszorítani, amit csak lehet. Sok mindent
nem tudok hozzátenni, Margó leírta, elolvastátok, én is elolvastam.
Csathó László képviselő: A képviselők tiszteletdíja nem 12x72.000 forint, hanem 12x75.000
forint, és akkor az összegek már változnak.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A bércédulából dolgoztam, és véletlenül pont a
Dánielné bércédulája került a kezembe, akinek valamilyen oknál fogva 22.000 forintot
számfejtettek, és én az összes képviselőnél ebből az összegből indultam ki.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: A nyelviskola helyiséget bérel, az is plusz bevételnek
számíthatna.
Szabó Zoltán polgármester: Alá van írva a szerződés, csak a bérleti díjat még nem fizették
be.
Dr. Takács András körjegyző: Felszólítást kell nekik írni!
Szabó Zoltán polgármester: Én bízom benne, hogy helyre fog jönni ez a dolog, és fognak
fizetni rendesen.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Annyi észrevételem lenne a 4. sz. melléklet munkaruha,
védőruha beszerzéssel kapcsolatban, hogy most már a közfoglalkoztatással kapcsolatban van
lehetőség, hogy arra is lehet pályázni, és akkor az egy plusz bevétel lenne.
Szabó Zoltán polgármester: Igen, de abból munkaruha nem nagyon lesz véve, csak védő
kesztyű lesz véve, illetve szerszámok lesznek véve. Két hónapos foglalkoztatásra az
önkormányzat nem bír munkaruhát venni. 90 embernek nem tudunk, nem bírunk munkaruhát
venni. Egy emberre, ha 20.000 forintot költenél, ruha, csizma, kesztyű…Ezt nem bírná
kifizetni az önkormányzat.
Dánilné Tóth Beáta képviselő: Akkor ez a 27.000 forint kimondottan a védőkesztyűt takarja.
Szabó Zoltán polgármester: A munkaügyi központos támogatást kimondottan szerszámok
vásárlására szeretnénk fordítani. Le kell menni a műhelybe, és megnézni, hogy egy kosárra
való szerszámmal rendelkezünk. Legnagyobb része használhatatlan. Olyan szerszámokat
szeretnénk vásárolni, amivel lehet dolgozni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem lehetne néhány gumicsizmát és esőköpenyt venni,
mert tavaly, amikor volt az a nagy eső…
Kiss Ferencné képviselő: Volt, de nagyon sokan nem hozták vissza…
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Sokan panaszkodtak a gumicsizma és az esőköpeny miatt,
hogy cipőben segédkeztek, és nagyon át voltak ázva.
Szabó Zoltán polgármester: Ha Edelénybe az árvízhez eljött segíteni, oda önkéntes alapon
jött el. Oda csak gumicsizmába vagy bakancsba szabad elmenni, ami nem ázik át. Ha egy

embernek adsz gumicsizmát, akkor minden embernek kell. Ha egy embernek adsz esőkabátot,
akkor minden embernek kell, még akkor is, ha nem esik az eső.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Átvételivel kell átvetetni, és ha nem adják le, akkor a „MIL”
lapjukra fel kell tüntetni.
Berzi István képviselő: Azzal van a baj, hogy mennyibe kerül. Számold ki…
Kiss Ferencné képviselő: Riadó helyzetbe, mint ahogy itt többször előfordult,
hangosbemondóba mondtuk be, hogy aki tud, jöjjön és segítsen. Akkor nincs idő arra, hogy
könyvelgessünk. Kinek mi kell, vigyétek, gyorsan. Ilyen váratlan helyzetben nincs idő
könyvelgetésre, írd alá, te kaptál ezt, kaptál azt.
Csathó László képviselő: Én olyan esetről is tudok, hogy amikor Edelényben a
vasútállomáson raktuk a homokzsákokat, az egyik illető a lapátot is eladta. Igaz, hogy nem a
balajti önkormányzat lapátját. Balajti lakosról beszélek, név nélkül.
Lázár Arzén CKÖ képviselő: Ha a munkavédelmi felügyelettől megjelennek, az lesz az első
kérdés, hogy bakancs, kesztyű, egyéb eszköz van-e.
Szabó Zoltán polgármester: Tavaly a roma programban résztvevők kaptak munkaruhát.
Hány embert láttál abban a munkaruhában dolgozni?
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Még dolgozni sem láttam őket.
Lázár Arzén CKÖ képviselő: Én is dolgoztam és használtam is.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha megkapják, és letelik a munkaviszony, akkor vissza kell,
hogy adják.
Kiss Ferencné képviselő: Azt mondják, hogy miért kellene másnak a gumicsizmáját
felvenni, amit hordott.
Szabó Zoltán polgármester: Volt itt olyan, meg is nevezem, Mezei Csabi, aki megkapta a
használt gumicsizmát, és megmondta, hogy ő azt nem fogja felvenni. Részben igaza is van.
Kiss Ferencné képviselő: A fél falu el van látva eszközökkel, ha gond van, akkor vegye elő!
Szabó Zoltán polgármester: A kiadásoknál bizonyára láttátok, hogy be van tervezve a
játszótér, illetve a településrekonstrukció. Ez utóbbi még ezután lesz beadva. A játszótérből
biztos, hogy lesz valami.
Csathó László képviselő: A játszótér önrészével mi van? Hogy áll a dolog?
Szabó Zoltán polgármester: Az meg van pályázva, és fog is menni egy budapesti
alapítványon keresztül.
Dr. Takács András körjegyző: Határozott ígéret van rá. A bonyolító segített ebben, és neki
elemi érdeke, hogy meglegyen ez az önrész. Ha nincs önrész, nincs játszótér.
Csathó László képviselő: Még van egy dolog, ami felett átsiklottam, vagy nem került bele, a
Hudák-féle út projekt. Miben szerepel, vagy hogy szerepel?
Szabó Zoltán polgármester: Jelen állás szerint azzal nem is szeretnék foglalkozni. Mi is
„sárosak„ vagyunk náluk, ők is az önkormányzatnál egy bizonyos összeggel, illetve vannak itt
bizonyos helyreállítási munkák, amiket megígértek, de azóta sem jöttek ide.
Csathó László képviselő: Rendben van, csak feljegyeztem magamnak, hogy ez egy nem
tisztázott ügy.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Hol lesz a játszótér?
Szabó Zoltán polgármester: Az orvosi rendelő udvarán.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Be kellesz keríteni.
Berzi István képviselő: Most is be van kerítve.
Szabó Zoltán polgármester: El van kerítve, de valamilyen formában meg kellesz oldani a
védelmét. Oda lett beadva a pályázat, nem lehet áthelyezni. Abod is elnyert egy ilyen játszótér
pályázatot, ők szerették volna áthelyezni, mert állítólag vizes az a terület, de nem engedik
áthelyezni. Csak ott lehet kivitelezi, ahová megpályázták.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Miskolcon is van több játszótér, ami el van kerítve.

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Boldván is be van kerítve, és délután 6 órakor be is zárját.
Dr.Takács András körjegyző: Nem újkeletű dolog ez, ha valaki Budapesten jár, a Deák tér
környékén, ott is éjszakára be van zárva. Ebben semmi rendkívüli nincs.
Berzi István képviselő: A választás után volt róla szó, hogy egy cégnek folyamatban van az
átjelentkezése, ami gépjárművekkel rendelkezik. Ezzel az üggyel mi van?
Szabó Zoltán polgármester: Ez az ügy nem jött össze.
Biztos, hogy lesznek benne kisebb-nagyobb változások. Ez attól is függ, hogy egy-egy
pályázat fog-e nyerni. Azt mondom, hogy ez így áttekinthető, ettől jobban Margó nem tudta
volna összehozni.
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2011. (II.24.) SZÁMÚ RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, és a két testületi ülés között eltelt időben
végzett munkáról.
Szabó Zoltán polgármester: Nagy munka volt, amit a hölgyekkel együtt csináltunk, a
közfoglalkoztatás. Aki benne van azt tudja, hogy mennyi papírmunkával jár ez, annak
ellenére, hogy azt ígérték, hogy egyre kevesebb papírral lehet majd beadni pályázatokat. Itt
minden nap menni kellett a dolog után, minden nap változtattak valamin. De végül sikerült
beadni a pályázatokat a közfoglalkoztatásra. Szerdán aláírtam a hatósági szerződést a
Munkaügyi Központtal. Már hétfőn vinni kellett a névsort, hogy 1-jétől ki fog dolgozni.
Pénteken mennek az alkalmassági vizsgálatra. 1-jétől 14 ember fog a rövid programban
kezdeni, illetve 3 ember a hosszabb programban. Sikerült 5 embert elhelyezni az Erdészetnél.
Én azt mondom, hogy ez is nagy dolog volt. Éppen egy e-mailt várunk, hogy milyen
papírokat, adatokat kell vinni holnap az Erdészethez a szerződés aláírásához. Ők holnap
mennek aláírni a szerződést az ÉSZAKERDŐ Zrt.-hoz, Szendrőbe. Negyed 8-ra mennek az
orvosi vizsgálatra. Házisegítségnyújtás: egy fő el lett helyezve. Tudjátok, hogy a Szociális
Szolgáltató Központon keresztül indítottam el ezt az egész házisegítségnyújtást. Hónapokon
keresztül szaladgáltam, telefonálgattam, voltam Edelény polgármesterénél, a képviselőket is
megkerestem. Nagyon sajnálatos dolog, hogy van nekünk egy kistérségi együttműködési
megállapodásunk, amit semmibe sem néz az edelényi önkormányzat. Még csak testületi ülés
elé sem vitték ezt a kérdést. Még ha nemmel is szavaznak, a testület elé kellett volna vinni ezt
a dolgot. Előtte már folytattam tárgyalást a görög katolikus egyházzal, akik szintén
meghirdették Edelényben ezt a házisegítségnyújtást. Megkerestem a pénzügyi osztályvezetőt,
illetve Molnár Oszkárral is beszéltem. Nem, nem. Elmentem a görög katolikus paphoz,
elmondtam az ezzel kapcsolatos észrevételeimet, hogy az edelényi önkormányzat nem nagyon
akar nekünk ebben segíteni. Ő megígérte az előzetes beszélgetéseinkre is hivatkozva, hogy ha
sikerül elintézni, akkor már március 1-jétől egy fő munkába állhat. És egy fő március 1-jétől
munkába is fog állni a katolikus egyházon keresztül. Fürjesné Nagy Erika 9 embert fog
gondozni. Ha minden igaz, ők is aláírják ma a szerződést. Ma a görög katolikus pap végigjárja
a 9 gondozottat. A gondozottak orvosi igazolását Erikával már elintéztük.
Az Élelmiszerbankhoz beadott pályázatunk pozitív elbírálást nyert. Az éven is lesz
élelmiszercsomag. A szerződést még nem írtuk alá, de folyamatosan küldik ki.

Margónak lenne itt egy gondja. 15 ezer forintos adótúlfizetés, amit határozattal rendezni
kellene. Évek óta görgetjük, valamit már csinálni kellene vele.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: 2006-ban jelent meg, de nem derül ki, hogy kié.
És ezt a sajátos egyéb bevételre csak úgy tudom átkönyvelni, ha testületi döntés van. Ne
göngyölítsük már tovább, és mindig meg kelljen magyarázni, hogy mi az. Most adott a
Magyar Államkincstár egy olyan lehetőséget, hogy rendezni tudjuk.
Dr. Takács András körjegyző: Ez 2008-tól húzódik?
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Nem, már 2006-ban is 6000 valamennyi volt.
Dr. Takács András körjegyző: Ha ennek csak ez az akadálya…
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy ismeretlen személy 15.000 forintos helyi adótúlfizetését az
„egyéb sajátos bevételekhez” átkönyvelje.
Szabó Zoltán polgármester: A közfoglalkoztatáshoz visszatérve, lehet, hogy 5 főt sikerül
elhelyezni a vízügynél április 1-jétől. Ez még bizonytalan, de majd megyek utána.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: A csokigyár mellet épül egy csomagoló üzem. Ma
válogatták oda az embereket. Helyieket vettek volna fel, kb. 60 embert. Kb. 70 fő jelent meg,
de nem mindenki felelt meg. Csak edelényieket válogattak, mert csak délelőttös műszak
lenne.
Szabó Oszkárné CKÖ képviselő: Ma megyünk.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szerintem Balajtról is lehetne válogatni, mert nem olyan
nagy a távolság.
Szabó Zoltán polgármester: Érkeztek megkeresések. Minden évben meg szokta keresni az
önkormányzatot a Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Némi kis támogatást szoktak kérni. Ha
megnézzük, több balaljti lakos is épített a Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásából
fürdőszobát, lépcsőt, feljárót, korlátot. Főleg a fürdőszoba kialakítás, átalakítás szokott
népszerű lenni a balajtiak körében. Tavaly 20000 forintos támogatást szavaztunk meg nekik.
Azt mondom, hogy ezzel nem csak az Egyesületet, hanem a balajti lakosokat is támogatjuk.
Csathó László képviselő: Tavaly 15000 forintos támogatást fogadtunk el.
Szabó Zoltán polgármester: Ők azt írják, hogy 20000 forintot adtunk, de akkor legyen
15000 forint.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
10/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületét 15.000
forinttal, azaz Tizenötezer forinttal támogatja.
Szabó Zoltán polgármester: Ugyancsak ilyen támogatási ügyben keresett meg minket a
Falugondnoki Egyesület.

Csathó László képviselő: Erre a célra 85000 forint szerepel a költségvetésben.
Dr. Takács András körjegyző: Az egy éves támogatás, lehet őket majd még támogatni.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Abban az összegben benne van még a
falugondnok továbbképzésének a díja is.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
11/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Tanya- és
Falugondnokok Egyesületét 15.000 forinttal, azaz Tizenötezer forinttal
támogatja.
Szabó Zoltán polgármester: Szociális Szolgáltató Központ (családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatatás) 2011. évi költségvetési tervezete. Elküldték nekünk a költségvetési tervezetet.
Ezen mi nem tudunk változtatni, vagy elfogadjuk, vagy nem. Ezzel szerintem semmi mást
nem lehet csinálni, csak elfogadni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Azt írták, hogy támogatást „kell” fizetni.
Berzi István képviselő: Elég sok a hozzájárulásunk.
Csathó László képviselő: A költségvetésben 700 ezer forint körül szerepel?
Dr. Takács András körjegyző: Ez pedig 657 ezer 600 forint.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
12/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Szociális Szolgáltató Központ (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatatás)
2011. évi költségvetési tervezetét jóváhagyja.
Szabó Zoltán polgármester: A Városi Oktatási Központ (Edelény) 2011. évi költségvetési
tervezete. Azt hiszem ezzel ugyanaz a helyzet, mint az előzővel volt. Ebbe sem igazán tudunk
beleszólni.
Dr. Takács András körjegyző: Ez az én értelmezésem szerint nem jár pénzátadással, csak
mivel közösen működtetik, hozzájárulást kérnek.
Csathó László képviselő: Írják is, hogy az önkormányzat saját hatáskörben biztosítja. Ezen
átsiklottam, máskor azt írják, „mi”, most pedig azt írják, hogy „ők” állják.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
13/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Városi Oktatási Központ (Edelény) 2011. évi költségvetési tervezetét
jóváhagyja.

Szabó Zoltán polgármester: Említettem nektek, hogy a szennyvíztisztítóval kapcsolatban
volt egy MVH ellenőrzés, és akkor kiderült egy-két dolog, amit a biztosítóval egyeztetve
megoldottam. Kértem tőlük egy másik árajánlatot. A biztosító küldött egy olyan árajánlatot,
hogy azt hittem, hogy felakad a szemem. Mondtam is az üzletkötőnek, hogy ez így biztos,
hogy nem fog működni. Belekerült pluszban a szennyvíztisztító telep, ami nem volt
biztosítva, holott az HVM pályázatának az egyik feltétele volt, hogy biztosítva legyenek azok
a létesítmények, amelyek a pályázati pénzből létesültek. Illetve nem volt benne az orvosi
rendelő épülete sem. Ez a két dolog belekerült, és ők küldtek egy olyan árajánlatot, amelynek
a végösszege közel 600 ezer forint egy évre. Felvettem a kapcsolatot egy másik biztosítós
ismerősömmel, aki a mai napon e-mailben küldött árajánlatot. Ugyanazokra az épületekre –
Balajt, Fő út 55. szám alatt két épület, Szabadság út 2., Balajt ravatalozó és temető, Balajt
szennyvíztisztító telep, Balajt 90 hrsz. orvosi rendelő -, illetve ez a biztosító már előre
belevette a játszótér vagyonbiztosítását, illetve a buszmegállók, köztereknek a biztosítása. Ez
az árajánlat az 579 ezer forinthoz képest csak 224 ezer 561 forint, ugyanazokkal az
értékekkel, csak a biztosítási díj jóval kevesebb rajta. Ugyanúgy 10 %-os önrész van. Ez még
nem egy aláírt szerződés, ez csak egy árajánlat.
Csathó László képviselő: Mennyit fizettünk eddig?
Szabó Zoltán polgármester: 350 ezer forintot. Ha ehhez nézzük, akkor is ez az ajánlat 120
ezer forinttal kevesebb, ahhoz az elképesztő árajánlathoz képest pedig a fele.
Dr. Takács András körjegyző: A tavalyihoz képest is 30 %-os árcsökkenést jelent.
Csathó László képviselő: A költségvetéssel kapcsolatban valamit elfelejtettem. Eddig 50
ezer forint volt, amit a polgármester a képviselő-testület engedélye lékül kifizethet, most
pedig 100 ezer forintot láttam.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A Kistérség ellenőrzése során kellett felemelni
100 ezerre.
Dr. Takács András körjegyző: A Kistérség nem határozza meg, mert testületi kompetencia.
Korábban ahhoz igazodtunk, hogy mit ír elő a 217. kormányrendelet, ami szerint 50 ezer
forint felett kell írásos kötelezettségvállalás. Most e helyet a 292/2009. évi kormányrendelet
lépett hatályba, mely úgy rendelkezett, hogy az írásos kötelezettségvállalást megemelte 100
ezer forintig, és mi megpróbáltunk ehhez igazodni. Igazából ez testületi kompetencia.
Amennyire én látom és tapasztalom, a Szabó Zoltánt nem kell attól félteni, hogy
kötelezettséget fog vállalni, mert ő mindent megbeszél.
Szabó Zoltán polgármester: Most is lesz egy 50 ezer forint feletti kiadás, de ez egy
elkerülhetetlen. 4 m3 fát kell venni. Akkor ebben az esetben is kezdjek el telefonálgatni? Még
két hétre való fa van. A fuvart megpróbálom úgy elintézni, hogy az erdészettől hozzuk a fát
16 ezer 500 forintért, máshol sem olcsóbb, és ide valószínűleg fuvart nem fognak számolni.
Dr. Takács András körjegyző: Az 66 ezer forint.
Szabó Zoltán polgármester: Én is hozom a fűrészt, mert ha behozzák a fát, aznap még össze
kell vágni, mert különben elviszik.
Dr. Takács András körjegyző: A biztosító most választ vár?
Szabó Zoltán polgármester: Én csak annyiban szeretném a testület hozzájárulását, hogy
léphetek-e ebben az ügyben?
Csathó László képviselő: Havi szinten több mint 10 ezer forintot takarít meg.
Szabó Zoltán polgármester: Én mondtam, hogy ez sem egy véglegesített árajánlat, mert én
közben a Raiffeisen Bankkal is tárgyalok, mert nekik is van ilyen biztosítási üzletáguk. Éppen
most hívott Szabó Péter, oda is leviszem a papírokat, és majd tőlük is kérek egy árajánlatot.
Az sem lenne előnytelen dolog, ha a számlavezető bankunknál lenne a biztosításunk is.
Dr. Takács András körjegyző: Azért kérdeztem, hogy ez döntést igényel?
Szabó Zoltán polgármester: Ahhoz kérném a hozzájárulást, hogy ezt a biztosítást
valamilyen formában átrendezzem.

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ez a régebbi biztosítás meddig szól, meddig van kifizetve?
Szabó Zoltán polgármester: Utána kell nézni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Célszerű akkor megszüntetni, ameddig ki van fizetve,
akkor egyszerűen csak nem kell meghosszabbítani. Ha már ki van fizetve, úgy sem adnak
vissza pénzt.
Kiss Ferencné képviselő: Szerintem tejhatalommal bízzuk meg, hogy ebben az ügyben
eljárjon.
Szabó Zoltán polgármester: Nem tejhatalommal, csak bízzatok meg, hogy végigvigyem ezt
az ügyet.
Kiss Ferencné képviselő: Majd te kiválasztod a legmegfelelőbbet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
14/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Szabó Zoltán polgármester az önkormányzat ingó és
ingatlan vagyonának biztosítása ügyében eljárjon.
Szabó Zoltán polgármester: Van itt még egy kényesebb dolog, a lakástakarék-pénztári
hitellel kapcsolatban. Lassan azoknak az ügyfeleknek, akik eddig nem fizettek, ki kellene
küldeni egy felszólító levelet, illetve a csekket, hogy fizessék be ezt a pénzt. Én azt mondom,
hogy ezt mindenképpen meg kell lépni ahhoz, hogy ez a része a viziközmű hitelnek ebben a
félévben rendezve legyen. Itt csak arra a részre gondolok, amit a lakosoknak kellett volna
befizetni, amit elvállalt az illető. Azt valamilyen formában fizesse be. Lett volna rá hat éve
nem tette meg, most lesz rá pár hónapja. Ehhez kérném a testület hozzájárulását, hogy ezeket
a felszólító leveleket, illetve a csekkeket kiküldjük. Húszon emberről van szó.
Csathó László képviselő: Sok olyan ember van, aki sokkal tartozik?
Szabó Zoltán polgármester: Sok. Ennek a nagy része olyan, hogy alig fizettek. Van olyan is,
aki nem fizetett egy fillért sem, és rá van csatlakozva a szennyvízhálózatra. Akkor miről
beszélünk? Nem illene neki befizetni?
Csathó László képviselő: Illett volna már.
Dr. Takács András körjegyző: Van erre egy mintám, ugyanis ezt Abodon már megléptük.
Kiszámoltuk, ahogyan itt Évike megcsinálta. Fillérre pontosan nem tudtuk, csak nagy
valószínűséggel. Kettős aláírással küldtük ki. Meglepően sokan be is fizették. Nem
fenyegettük meg az embereket, tájékoztattuk az előzményekről, hogy mit vállalt, és mit
teljesített, mit nem teljesített, milyen helyzetbe hozza az önkormányzatot, ha nem fizet, és
saját magát, mi lesz a következménye. A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján, adók
módjára behajtható köztartozásnak minősül. De lehet, hogy előtte én elmegyek! Mert Abodon
és itt is én küldöm ki, mert az már jegyzői hatáskör. Akkor engem itt meg fognak verni.
Abodon is 15-20 emberre becsüljük. De van, aki befizetett több, mint 100 ezer forintot, van
aki 30 ezer forintot vagy kevesebbet. Rendkívüli módon szóródik a mezőny. De volt
eredménye. Az igazsághoz tartozik, hogy van, aki a fülebotját sem mozdítja. Ha a testület
rábólint, akkor én ezt a mintát tudom prezentálni, és akkor kettős aláírással kiküldjük ezeket.
Szabó Zoltán polgármester: Én, mint polgármester azt mondom, hogy kellemetlen dolog, de
meg kell lépni.
Dr. Takács András körjegyző: Vállalta.

Szabó Zoltán polgármester: Van közötte olyan, aki az első percben rákötött, és nem fizetett
csak két-három hónapot.
Dr. Takács András körjegyző: Elmondok egy extrém esetet név nélkül. Pontról pontra
mértük fel az adósok körét, és kiderült, hogy meghalt a tulajdonos, akinek van két örököse. A
két örökös eladta a lakást, és a szerződés egyik pontjában leírták, hogy általuk nem ismert
kötelezettségért vállalják a felelősséget. A két örökös vállalta, hogy az édesanyjuk által vállalt
kötelezettséget, amit ők nem ismernek, azért vállalják a felelősséget. Erre való hivatkozással
megkerestük az örökösöket. Az egyik kecskeméti, a másik felsőnyárádi lakos. Elküldtük
nekik a felszólító levelet, erre még nem kaptunk választ, mert erre csak a múlt héten jöttünk
rá. Eléggé sziszifuszi munka.
Szabó Zoltán polgármester: Van olyan, aki megtehetné, hogy fizessen, és még sem fizeti.
Sőt azt mondja, hogy papírokat sem talál róla. Se szerződést, se semmit nem talál.
Dr. Takács András körjegyző: Nem baj, van itt.
Szabó Zoltán polgármester: Ennek a személynek más tartozása is van, amit le kellene
rendezni. De az illető az ajánlott küldeményeket át sem veszi.
Hol tartottunk? Kiküldjük, vagy ne küldjük?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
15/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a víziközművel kapcsolatban felvett lakástakarékpénztári hitelt nem fizetőket fizetésre szólítsák fel.
Dr. Takács András körjegyző: Jól érzékelem, hogy belecsúsztunk a következő napirendi
pontba?
Szabó Zoltán polgármester: Igen, kicsit összekeveredtünk.
3. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Dr. Takács András körjegyző: Három dolgot említenék meg. A Bea asszonyon kívül talán
mindenki emlékszik, hogy megkértük a Kistérséget, hogy a 2009. év pénztári és banki
forgalmát nézzék meg. Ez novemberben megtörtént, kb. két hét alatt végeztek. Most jutottak
el addig, hogy kezdik véglegesíteni az anyagot. Mi kétszer is átnéztük, többszöri nekifutásra
is voltak benne pontatlanságok, tárgyi tévedések. Kettős aláírással ezt is visszaküldtük. Mint
korábban, most is kérik, hogy a testület ismerje meg az anyagot. Természetesnek tartom, és
minden valószínűség szerint a márciusi testületi ülésre megismerhetővé válik. Az egész olyan
9-10 oldal, tehát nem egy hosszú anyag. A tervezet megvan a számítógépen, csak azért nem
tartom fontosnak, mert pontatlanságok vannak benne. Ha igénylik, majd mindenkinek
lemásoljuk a kész anyagot.
A másik dolog. Időszerűvé válik a gazdasági program elfogadása. A márciusi ülésre azt is elő
kellene terjeszteni. Zoltán nem tudom te erről mennyire beszéltél, egyeztettél a testületi
tagokkal? Az ötletek, az elképzelések amik a közmeghallgatáson, illetve előtte a falugyűlésen
elhangzottak, azok képezik az alapját. A régi gazdasági programot tudnánk aktualizálni ezek
alapján, illetve pontosítani és el kellene fogadni.

Még egy dolgot említenék, amiről dönteni is kellene. Az októberi 13.-ai testületi ülésen a Bea
asszony javaslatára a testület hozott egy olyan határozatot, hogy a közmunkaprogram
keretében - bár akkor még sok minden tisztázatlan volt, sok mindent nem láttunk -, hogy két
fő átmenne a Roma Nők Egyesületéhez dolgozni. A Maczegáné felvetette, hogy az ő ismerete
szerint ez az út nem járható. Zoltán is úgy tájékoztatott, hogy nem járható ez az út. A
dolognak a lényege, hogy ennek a 160/2010-es határozatnak a visszavonását javasolta nekem
a Maczegáné.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Járható ez az út, csak más formában, amit a Szervezet sem
tud felvállalni. Az vetődött fel, hogy a Szervezet tud-e olyan munkát adni, amit a Nemzeti
Foglalkoztatási Program előír. A mi alapító okiratunkban nincs olyan munka, amit ez a
Nemzeti Foglalkoztatási Program tartalmaz.
Dr. Takács András körjegyző: Akkor, ha jól értem Bea egyetért azzal, hogy ezt a
határozatot vissza kellene vonni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Igen, mert csak úgy lehetett volna, ha az önkormányzat a
pályázatában megjelöli a Szevezetet, mint munkáltatót, és az önkormányzat pályázza meg a
munkaerőkeretet, és nekünk kellett volna biztosítanunk az 5 %-ot. Csak olyat tudunk
foglalkoztatni, akire 100 %-ban megkapjuk a bért és járulékot, mert mi nem tudunk pályázni
munkabérre és járulékaira.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
16/2010. (II.23.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a 160/2010. (X.27.) sz. határozatát visszavonja, mely szerint a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat négy képviselőjét 2010. december 1. napjától
három hónap időtartamig foglalkoztatja közcélú munkavállalóként, és
munkavégzésre átadja a Roma Nők Egyesülete számára. Két fő bérének önrészét
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, két fő bérének önrészét Balajt község
Önkormányzata finanszírozza.
Szabó Zoltán polgármester: Most volt itt két fiatalember a Borsod Volántól a
buszfordulóval kapcsolatban. A busz nem tud lefordulni a kis közön. Mondtam nekik, hogy
ott van az új út tolasson vissza. Azt mondják, hogy nem lehet tolatni. Csak
forgalomirányítóval tolathat a busz. Az kérik, hogy sürgősen javíttassuk meg azt a
buszfordulót, mert ezek az alacsonypadlós buszok mind leérnek. Ma én mentem a falubusszal
és annak is leér az alja. Azzal tényleg valamit kell csinálni.
Csathó László képviselő: Az úttal kapcsolatban én is szeretnék valamit mondani, a
faszállítással kapcsolatban. A kezdet kezdetén én meg szerettem volna kérdezni a falu
véleményét erről. Most is az a véleményem és kezd beigazolódni a sejtésem, hogy tönkre
fogják tenni az utat. Ezekkel a nagy járművekkel szállítják a fát. Meg lehet nézni a két
kanyart, hogy fel van gyűrve az aszfalt. Tudomásom szerint nem is arról volt szó, hogy ilyen
nagy járművekkel szállítják, hogy egyszerre visznek 30 m3 fát. Ha 10 m3-t szállítanának, nem
tenné így tönkre, de ez a nyerges gyűri az aszfaltot. Tönkre fog menni az egész faluban az út.
Nekem akkor is kételyeim voltak ezzel kapcsolatban, és most kezd beigazolódni, hogy igazam
volt. Ha kisebb autóval hordja rendben van, de 20 méteres szerelvénnyel? Gondolkozzunk
már el!

Szabó Zoltán polgármester: Valamilyen szinten valószínűleg igazad van, de így naponta
csak egyszer fordul.
Csathó László képviselő: De az az egy forduló súlyban tudod mit jelent? Ezek az utak nem
ilyen súlyra vannak tervezve. Nagyon tönkre fog menni az út. Tudjuk, hogy el kell hordani a
fát, de azt szerettem volna, ha elkerüli a fahordás a falut.
Kiss Ferencné képviselő: De nem tudták elkerülni.
Csathó László képviselő: Hagyjuk már! Már mindegy.
Szabó Zoltán polgármester: Most őszintén, merre tudod elhordani a fát?
Dr. Takács András körjegyző: Nem emlékszem rá, hogy az a jegyzőkönyv mit rögzített?
Súlykorlátozásról volt szó? Egy felszólítás, egy megkeresés az önkormányzat részéről
megtörténhet.
Berzi István képviselő: Jegyző úr arról volt szó, hogy helyre fogják állítani.
Dr. Takács András körjegyző: Erről beszélek.
Csathó László képviselő: A KPM nélkül nem tudja helyreállítani.
Dr. Takács András körjegyző: De kifizetni kitudja, ha helyreállítják.
Kiss Ferencné képviselő: Végül is bár merre jár az ember, az utak tele vannak kátyúkkal.
Csathó László képviselő: De ez még „rápakolt”, meg a kemény tél is. Nem akarok nagy
vitát!
Szabó Zoltán polgármester: Én sem akarok nagy vitát, de pl. ott van Királykúton a Telep,
oda is kamionok járnak. Ha valamit meg kell oldani, akkor meg kell oldani.
Csathó László képviselő: Rendben van, csak az nem tudom mi lesz akkor, ah valaki bead az
önkormányzathoz egy kárigényt.
Szabó Zoltán polgármester: Dányiék előtt azok a gödrök nem a kamionok miatt vannak.
Csathó László képviselő: De mutatok én neked, ami a kamionok miatt van.
Szabó Zoltán polgármester: Két helyen láttam kisebb gyűrődést.
Csathó László képviselő: Végig jössz velem, hogy megmutassam, melyik van a
kamionoktól?
Kiss Ferencné képviselő: Olyan különbség van?
Berzi István képviselő: Látszik.
Csathó László képviselő: Annak a hátsó kereke úgymond nem kanyarodik, csúszik a kerék
az aszfalton. Azzal a súllyal csúsztatja a kereket, viszi az aszfaltot. Három tengelyen van hat
kerék, ami csúszik, és nem kanyarodik.
Szabó Zoltán polgármester: Bármilyen súlykorlátozást kiteszünk, én biztos vagyok benne,
hogy a fát ők azzal fogják elszállítani. Azt a fát onnan el kell vinni. Az én véleményem az,
hogy még mindig jobb, hogy egy autó hordja, mintha naponta ötször, hatszor fordulna.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Te milyen megoldást találnál erre?
Csathó László képviselő: A megoldást én valamikor már elmondtam.
Berzi István képviselő: A megoldást nem most kellene keresni!
Csathó László képviselő: Ennek már nincs jelentősége, mert az út elkészült, az Erdészet
megcsinálta. Akkor rábólintottunk. Volt véleményem, el is mondtam, beszéltünk róla, hogy
lehetne megoldani. Nem gondoltuk, hogy ilyen nagy mennyiséget fognak egyszerre
elszállítani.
Berzi István képviselő: Szó nem volt róla.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Egy felszólítást kellene nekik küldeni.
Csathó László képviselő: 10 m3-ével elhordja, azt mondja az ember, rendben van.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Valahol a szerződésben nem vállalták, hogy…
Szabó Zoltán polgármester: A KPM-es úthoz az önkormányzatnak semmi köze sincs.
Berzi István képviselő: Zoli azt mondtad, hogy 2011-ben meg fogják csinálni.
Szabó Zoltán polgármester: Információm van arról, hogy 2011-ben lesz útfelújítás Balajton.
Csathó László képviselő: A felújítás sok mindent takar, sok minden lehet benne.

Szabó Zoltán polgármester: Szerintem a felújítás aszfaltozást jelent.
Csathó László képviselő: Részleges vagy teljes?
Szabó Zoltán polgármester: Részleges felújítást mindenképpen kell csinálni. Temetés előtt
szóltam, hogy a nagy lyukakat legalább ideiglenesen tömjék már be. Kis is jöttek, és a hídtól,
úgy ahogy a lyukakat betömködték. Pisti hiába vitatkozol velem, végig betömték!
Csathó László képviselő: Betömték.
Berzi István képviselő: Nem látni rajta.
Szabó Zoltán polgármester: Megint pereg ki. De legalább akkor el tudtak jönni rajta, aki
először járt itt nem mondta, hogy nem lehet végigjönni Balajton. Tény és való, hogy már
pereg ki belőle. Pisti motorozzál el Ládbesenyőből Királykútra!
Berzi István képviselő: Ne Királykúttal foglalkozzunk!
Csathó László képviselő: Az az útszakasz sem egyszerű, az már biztos. De az évek alatt ment
tönkre. Abban is nagy szerepet játszottak a kamionok.
Dr. Takács András körjegyző: Laikusként van dolog, amit én nem értek. Az út közepén a
kátyúk tömege. Megérteném az út jobb vagy bal oldalán, de a közepén? Bevallom újabban én
azt csinálom, hogy „meglovagolom” a középmezőt, mert nem tudok máshogyan menni.
Kiss Ferencné képviselő: Az egyiket kikerüli az ember, a másikba biztos, belemegy.
Dr. Takács András körjegyző: Láttam már a 27-es úton és Edelényben is, hogy itt-ott
javítgattak, de nem lesz tartós, az biztos.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor a nyílt ülést befejeznénk…
Berzi István képviselő: A Teleházban milyen ruhák vannak?
Szabó Zoltán polgármester: Bea mond már el, hogy milyen ruhák vannak!
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Egy öreg bácsinak voltak használt ruhái, és azt hozta el az
önkormányzat.
Csathó László képviselő: Nem kellene kiosztani?
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem sok. A Vöröskereszt jelezte nekem, hogy ők is fognak
adni, azért is el kellene menni Miskolcra. De majd előtte szólok.
Szabó Zoltán polgármester: Majd ha érkezik ide még ruhaadomány, akkor egyszerre kellene
kiosztani. Ez most jelentéktelen mennyiség.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ezt csak egy család ajánlotta fel.
(A zárt testületi ülés befejeztével még egy téma tárgyalására, illetve döntéshozatalra került sor
nyílt testületi ülés keretében.)
Szabó Zoltán polgármester: Még egy témában kellene döntenie a testületnek a határidő
közelsége miatt. Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk az ivóvíz- és szennyvíz áráról, illetve
árának emeléséről. Illetve a testület úgy döntött, hogy nem járul hozzá az előterjesztett
áremeléshez. Abban az előterjesztésben szerepelt, de nem figyeltünk rá, illetve még korainak
tartottunk dönteni róla, hogy a testület a 2011. évi m3-kénti díj árkiegészítése érdekében
támogatási igénnyel él. Tudjátok, ezt a döntésünket minden évben meg szoktuk hozni, illetve
küldeni a Borsod-Bau 2000 Kft.-nak, -függetlenül attól, hogy támogatjuk-e az áremelést vagy
sem - azért, hogy pályázni tudjon erre az árkiegészítésre.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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a lakossági közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatással összefüggésben a 2011. évi
m3-kénti díj árkiegészítése érdekében támogatási igénnyel él a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságán keresztül a KvVM (Környezetvédelmi
és Vidékfejlesztési Minisztérium) Tárcaközi Bizottsága felé.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte
a képviselők megjelenését és az ülést bezárta.

K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

dr. Takács András
körjegyző

