Ládbesenyő-Abod-Balajt községek Önkormányzatainak
Képviselő-testületei
44-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ládbesenyő-Abod-Balajt községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei soron
következő, együttes Képviselő-testületi ülésén 2011. évi április hó 20. napján 1515 órai
kezdettel Balajton.

Jelen vannak:
Ládbesenyő község részéről
1) Horváth Róbert polgármester
2) Horváth Béla alpolgármester
3) Tóth Gellért képviselő
4) Szemán János képviselő
Távol van:
1) Fedor Attila képviselő
Abod község részéről
1) Restyánszki Gábor polgármester
2) Fekete Józsefné képviselő
3) Sápi Olivér képviselő
Távol vannak:
1) Berkesi László
2) Zsemkó János
Balajt község részéről
1) Szabó Zoltán polgármester
2) Csathó László alpolgármester
3) Berzi István képviselő
4) Dánielné Tóth Beáta képviselő
5) Kiss Ferencné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
1) Dr. Takács András körjegyző
2) Cserged Marianna igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető

Szabó Zoltán Balajt község polgármestere: Mint házigazda, köszönti a települések
képviselő-testületeinek tagjait, és minden megjelentet a községek testületeinek együttes
ülésén, és átadja a szót az ülés levezetőjének, Ládbesenyő község polgármesterének.
Horváth Róbert Ládbesenyő község polgármestere: Köszönti a települések képviselőtestületeinek tagjait, és minden megjelentet. Megállapítja, hogy Ládbesenyő község
Képviselő-testülete 4 fővel, Abod község Képviselő-testülete 3 fővel, Balajt község
Képviselő-testülete 5 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitotta.
Előterjesztette az ülés napirendi tervezeteit a meghívó szerint:
1. Javaslat a Körjegyzőség 2010. évi zárszámadására.
Előadó: körjegyző
2. Indítványok, javaslatok
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők - Ládbesenyő részérő 4 igen
szavazattal, Abod részéről 3 igen szavazattal, Balajt részéről 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta.
Napirendek tárgyalása:
1. Napirendi pont
Javaslat a Körjegyzőség 2010. évi zárszámadására.
Horváth Róbert Ládbesenyő polgármestere: Mindenki megkapta a meghívót, illetve a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló, s annak mellékleteit.
A legutóbbi együttes testületi ülésen, ahol a 2011. évi költségvetést tárgyaltuk meg,
ugyanazok a számok, keretek, problémák köszönnek vissza a 2010. évi zárszámadási
beszámolóban. Nem kívánok különösebb kiegészítést tenni az előterjesztéshez, hiszen ezek
száraz tények, adatok, amik megtörténtek, amivel minden megjelent többé-kevésbé tisztában
van.
Átadnám a szót a téma előadójának, Dr. Takács András körjegyzőnek.
Dr Takács András körjegyző: Köszönöm a szót! Először is elnézést kérek Hornyákné
Melinda nevében, aki az előterjesztést készítette, mert temetésre készül, illetve készíti
Ládbesenyő község zárszámadását. Abban egyeztünk meg, ha olyan kérdés merülne fel, amire
én nem tudok válaszolni, akkor ő írásban, 15 napon belül válaszol. Két-három gondolatot
szeretnék megerősíteni, amit Horváth Róbert is elmondott. Tényszámok, amivel nem lehet
„játszani”, mint a költségvetésnél lehet, ebből elveszünk, ideteszünk. Melinda leírta, és a 6.
sz. mellékletben látható, hogy van 79.000 forint maradvány. Van egy előterjesztés, amely arra
vonatkozik, amit egyikünk sem látott előre, hogy vannak programok (szoftverek), amelyek
használata eddig ingyenes volt, de 2011. évtől díjat kell fizetni értük. Pl. az ún.
„Vizuálregiszter” (népesség nyilvántartási program), ami választások alkalmával, statisztikák
készítéséhez nélkülözhetetlen. Az előbb említett pénzmaradvány erre lesz elköltve, illetve
még kevésnek is fog bizonyulni. Sajnálatos módon, arra kérnénk az önkormányzatokat, hogy
35-35.000 forinttal járuljanak hozzá ezekhez a kiadásokhoz: iktatóprogram, kataszterprogram,
népesség nyilvántartás. Az 5. sz. melléklet utolsó sorában látható 2010. évre vonatkozó

túlfizetés: Abodnál 550.000, Balajtnál 66.849, Ládbesenyőnél 105.000 forint. Ennek az egyik
oka, hogy történtek személyi változások, és az utalások rendje megváltozott. Ezzel
kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Mindenki számára látható, hogy nem rózsás
sem az önkormányzatok, sem a körjegyzőség helyzete. Így tessenek a zárszámadást
véleményezni, és reményeink szerint elfogadni.
Horváth Róbert Ládbesenyő község polgármestere: Köszönjük jegyző úr! Kinek van ezzel
kapcsolatban, az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése vagy mindenki számára világos?
A jelenlevőknek nem volt kérdése, észrevétele, megjegyzése, ezért Horváth Róbert szavazásra
bocsátotta az előterjesztést.
Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2011. (IV.20.) sz. határozat
Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
(zárszámadást) elfogadja és azt a mellékleteivel együtt jóváhagyja.

beszámolót

Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2011. (IV.20.) sz. határozat
Abod község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
(zárszámadást) elfogadja és azt a mellékleteivel együtt jóváhagyja.

beszámolót

Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2011. (IV.20.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
(zárszámadást) elfogadja és azt a mellékleteivel együtt jóváhagyja.

beszámolót

2. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Dr. Takács András körjegyző: Tegnap a szabadságom terhére a Faluszövetség elnökségi
ülésén vettem részt, mint meghívott vendég a Dunántúlon, Andocs községben. Nem tudom ki
emlékszik Szabó Gellértre a Faluszövetség elnökére, talán néhányan. Hatodik ciklus óta
polgármester, ízig-vérig, nagy tudású, intelligens polgármester, francia nyelven beszél. A
Faluszövetség, illetve az Önkormányzati Szövetség képviseletében Strassburgban is képviseli
az önkormányzatokat. Ha az az ember pesszimista a jelent, illetve a jövőt illetően, akkor

felteszem a kérdést, hogy milyenek legyünk mi, akik kevésbé látunk bele nagy dolgokba, mint
ő. Olyan dolgokat mondott el, ami mindenkit gondolkodásra késztetett. A Parlament egy
egyéni indítványra, annyira megszigorította az önkormányzati törvénynek azt a rendelkezését,
hogy kit tekint a kormány érdekszövetségnek, hogy a Faluszövetség, a Kisvárosok
Szövetsége, meg egyebek kiestek ebből a körből. Két vagy három szövetség marat a kormány
számára partner. Partner a TÖOSZ, a Megyei Városok Szövetsége, és a Megyék Szövetsége, a
többi kiesett. Még annyira sem tisztelik ezt a szövetséget, - pedig az egyik legrégibb, még
1989-ben alakult -, hogy megszólítsák alkalmasint, adott esetben véleményt kérjenek
dolgokról. Elmondta, hogy a Dr. Kiss László, aki a Pécsi Tudományegyetem tanára tartott egy
előadást Gödöllőn, és azt mondta, hogy ezek a jogszabályok, amik megszületnek az
önkormányzatokat érintően, több is, merénylet az önkormányzatiság ellen. Felmerült
önkormányzati körben az a gondolat, hogy a kormány a jövőben mit akar az
önkormányzatokkal. Elterjedtek olyan hírek, hogy járások lesznek, nem kell testület, elöljárók
lesznek, akik betöltik a polgármester szerepét. Kilátástalannak látja a jövőt a Szövetség
elnöke, meg a jelenlevők többsége. Rengeteg a feladat, nincs hozzá pénz, nincs hozzá erő.
Egy hozzászóló mondott olyat, hogy egyre több fiatal, ún. „fülkeforradalmár” bekerül a
rendszerbe, kijön az egyetemről, semmilyen élettapasztalata nincs, és jogszabályszerint nem
segíti, hanem szankcionál, az nézi, hogy hol tud „keresztbetenni”. Nem azt nézi, hogy hol tud
segíteni, hanem azt, hogy ez sem jó, ez sem jó, büntessünk. Azt szeretnék, ha a közeljövőben
ezt a kilátástalan helyzetet feldolgozandóan a Faluszövetség elnöksége, vezetősége úgy
döntött, tegnap bólintottak rá, hogy a Szabó Gellért két független szakértő bevonásával egy
konzultáció-sorozatot szervez az országban. Három helyen az országban, az északi régiót
illetően Tiboldaróc lesz valószínűleg a helyszín, május 11. 13. vagy 18. Még egyeztetni fogja
az előadókkal. A két előadó Dr. Lóránt Zoltán az Állami Számvevőszék korábbi igazgatója,
nekem felettesem volt. Nagy tekintélyű, nagy tudású közgazdász. A másik Móré László a
Belügyminisztérium főosztályvezetője volt korábban. A Megyei Tanács Ipari Osztályán
dolgozott sokáig, tehát Borsod Megyét jól ismeri. Két vagy három téma körül fog a
beszélgetés zajlani, de nem lesz annyira merev, hanem célirányosan hangos gondolkodás lesz.
A három gondolat inkább vitaindító, gondolatébresztő lesz. Keresi a Faluszövetség a helyét a
hogyan továbbra. Ha máshogy nem megy, akkor kérjük a „nagy testvér” a TÖOSZ segítségét.
Arra kért meg az elnök, ezután a hosszú mese után tolmácsolom a kérését, hogy mindenki
próbálja meg a gondolatait összeszedni. Ezekre a rendezvényekre 50-60 főt fognak meghívni,
ezt kérték az előadók, mert több nem kezelhető. Nem csak előadás lenne, és csak ők
beszélnének, hanem „kerekasztal” jellege lenne. Majd fog jönni a meghívás a
polgármestereknek. Nem tudom, hogy a polgármesterek fogják-e kérni az Önök véleményét,
de úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban mindenkinek van tapasztalata az önkormányzati
munkáról. Ennyit gondoltam, hogy mint friss élményt, elmondok a tegnapi napról.
Horváth Róbert Ládbesenyő község polgármestere: Köszönöm. Mindenki számára ismert,
hogy azok az önkormányzatok, amelyek oktatási intézményt tartanak fenn, csődben vannak.
A legjobb kihasználtság mellett is 60 % a finanszírozottsága, a többi 40 %-ot hozzá kell tenni.
Szerencse, hogy egyik önkormányzatnak sincs ilyen fenntartású intézménye.
Mivel több kérdés, bejelentés, javaslat, indítvány nem volt megköszönte a jelenlévőknek az
ülésen való részvételt, és azt befejezettnek nyilvánította.
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