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Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 

2. Indítványok, javaslatok. 

3. Szociális segély kérelmek elbírálása. 
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A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Az első dolog, amiről beszélek még nagyon friss, a mai 

postával érkezett. Aláírt megbízási szerződés a pályázatíró céggel. Erről tudtok, ismert 

előttetek, akik a településrekonstrukciós pályázatot készítik. A pályázat előkészítése 

folyamatban van. Nagyon remélem, hogy nem fognak belekötni ebbe a Szabadság utas 

témában, mert a NORDÁVAL történt előzetes egyeztetés alapján megpróbáljuk a Szabadság 

útra beadni a pályázatot, a Névtelen úttal együtt. Nos, hogy úgy lesz-e beadva, hogy Névtelen 

út vagy Szabadság út, az az utolsó pillanatban fog eldőlni. De valószínűleg Névtelen út címen 

lesz beadva, ugyanis a regisztrációs pályázatban Névtelen útként szerepel, és hogy a régiből 

legalább valami legyen benne. Tehát lenne az út aszfaltozása, illetve csapadékvíz-elvezetés, 

ha minden jól megy, akkor Petőéktől a Balajti patak mederig. 

Csathó László képviselő: A Szabadság út felső része, az iskolától felfelé, akkor nem? 

Szabó Zoltán polgármester: Szeretnénk ott is az aszfaltozást, a Szabadság úton és a 

Névtelen úton is végig de, majd ahogy a költségvetés engedi. Ez már a sokadik verzió volt, 

többre már nincs is nagyon idő. Június 15. körül szeretnénk beadni a pályázatot. Azt beszéltük 

meg a tervezővel, Gyuri bácsival, hogy most ez a két út a fontos, de a temető felé is elkészíti a 

terveket, és a hírek szerint az év második felében belterületi utak felújítására lehet majd 

pályázni. Erre voltak tervek, csak aktualizálni kell őket, bizonyos méréseket elkészíteni. Mire 

pályázni lehet, akkorra készek lesznek. Ezt csak évvége felé kellesz kifizetni. Ha lesz egy 

pályázati kiírás, ne akkor kelljen a tervekkel kapkodni. Remélem, hogy a 4 év alatt minden 

utat sikerül leaszfaltozni. 

Játszótér. Voltak tárgyalások finanszírozó pénzintézetekkel, Raiffeisen Bank, OTP. A 

Raiffesein Bank teljesen elhatárolódott ettől, ők nem kívánnak olyan településnek támogatást 

adni, amely településnek tartozása van a bankjuk felé. Az OTP-ban a hölgy, akivel tárgyaltam 

azt mondta, hogy menni fog. Hitelbírálatkor az osztályvezető asszony azt mondta, hogy olyan 

ügyfélnek, aki a számláját nem náluk vezeti, annak nem adnak. Utolsó lehetőségként egy 

factor cég, Next Factor lehetőségével kell élnünk. A kamat gyakorlatilag ugyan annyi, mint 

bármely pénzintézetnél, vagyis a kamat kisebb, de itt van egy ún. factor díj, amit ki kell 

fizetni. Megküldtek egy pozitív elbírálást, és a folyósítás feltételeit. Támogatási határozat, 

ezzel rendelkezünk. Rendezett KHE, ami azt jelenti, hogy a bankközi adóslistában nem 

vagyunk benne, magyarul az önkormányzatnak nincs lejárt tartozása a bankok felé. Ezt nem 

nekünk kell kikérni, ezt a bank intézi. APEH igazolás, nekik elég az igazolás a 

köztartozásmentes adózók nyilvántartásából. Az önkormányzat határozata a beruházás 

megvalósításáról, ilyen is van. Szolgáltatási szerződés a Factor cég és az önkormányzat 

között. Ilyen még nincs, de lesz. Már kaptunk egy szerződésmintát, ebben sincsenek 

különleges dolgok. Önkormányzati letéti számla megnyitása a Next Factor rendelkezési 

jogával. Nekünk van agy önkormányzati számlánk, nem muszáj ezt egy másik pénzintézetnél 

megnyitni, a Raiffeisen Banknál megtudjuk nyitni ezt az alszámlát. Ezen a számlán lesz az 

önkormányzat, a Next Factor és a kivitelező cég közötti pénzmozgás. Ez is megoldható. 

Inkasszó igazolás, az összes bankszámlánkra inkasszót jegyeznek, ha nem fizet az 

önkormányzat, akkor bármely számláról, amin pénz van le tudják emelni a tartozást. MVH 

regisztrációs igazolás letéti számláról. Nekünk ugyan van egy számlánk, amire MVH-os pénz 

mozoghat, ez egy főszámla. Alszámlát kell nyitni, amit az MVH-hoz be kell jelenteni. Az 



MVH ki fog adni egy igazolást, hogy az MVH-os támogatás erre a számlára fog menni. Ezt is 

könnyen le tudom rendezni, nem lesz vele gond. TÜV által kiállított igazolvány, ezt nem 

nekünk kell beszerezni, hanem a kivitelező cégnek, de ez benne van a támogatási 

határozatban is, hogy milyen igazolások kellenek. Kifizetési kérelem és mellékletek, hiteles 

másolat. Ezt a lebonyolító cég fogj „előadni”. Önerő: azt ígérték nekem, hogy június első 

napjaiban meg fog mozdulni a pénz, arra a számlára kellesz rátetetni a pénzt, amit majd meg 

fogunk nyitni. Még valamit nem tisztáztunk. Két részből fog összetevődni az állami 

támogatás: a Fa-firma Kft. számlája a kivitelezésről és az INFODATAX számlája a 

lebonyolításért, ezt nevezik sikerdíjnak. Ezt a két számlát kellesz bemutatni a Factor cégnek. 

A factor díjat előre be kellesz fizetnünk. A factor díj 240 ezer forint, a bankköltség pedig 8 

vagy 16 ezer forint, már nem emlékszem pontosan. A kivitelező cég a kamatoknak, illetve a 

költségeknek a nagyobbik részét átvállalta, viszont nekünk is mellé kell tenni egy kis pénzt. 

Jelen pillanatban nem áll valami fényesen az önkormányzat, mint egyik önkormányzat sem. 

Erre még a pénzt elő kell keríteni. Nekem erre lenne egy javaslatom, hogy a factor díjnak és a 

kamatoknak a fedezetét honnan teremtsük elő. A kivitelező cég kb. 500 ezer forintot fog 

„beletenni”, és 220-230 ezer forint marad, amit nekünk kell finanszírozni. Ez a pénz 

összejönnek, ha minden képviselő egy havi tiszteletdíjáról nem azt mondom, hogy 

lemondana, hanem a nettó tiszteletdíjat beletennénk ebbe a kalapba. Mit szóltok hozzá? 

Csathó László képviselő: Nekem egy olyan észrevételem lenne, nem a lemondással 

kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy olyan ígéretet kaptunk a kivitelezőtől, hogy a 

kamatterheket fogja vállalni. Ezt az ígéretet akkor tették, mielőtt megkapták volna a munkát. 

Amikor pedig megkapták a munkát, akkor pedig farolnak tőle. Amikor megkapták a munkát, 

akkor már nem tartják az ígéretet? 

Szabó Zoltán polgármester: Még nem kapták meg a munkát, nincs aláírva a szerződés. Van 

még másik jelölt is. 

Csathó László képviselő: A kivitelezőről csak ennyit, aztán döntsön a testület. Szerintem ez 

így nem korrekt dolog. 

Szabó Zoltán polgármester: Így is kb. 500 ezer forintot fog „beletenni”. 

Berzi István képviselő: De nem erről volt szó, hanem az egészről. Igaz csak szóban történt 

ígéret. Mindenki azt mond, amit akar. 

Szabó Zoltán polgármester: Egy olyan céggel, akivel nincs is még kivitelezési 

szerződésünk, olyan megállapodást nem is lehet kötni, hogy ők fogják állni az egész kamatot. 

Csathó László képviselő: Már megütöttük a bokánkat egy pár kivitelezővel. 

Berzi István képviselő: Amikor felvetődött a kivitelezőnek a kamatátvállalása, már akkor 

Csathó rákérdezett, hogy ez biztos, hogy így lesz. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor még gondolkodjatok ezen a lehetőségen, a végén még 

visszatérhetünk rá, de ha úgy gondoljátok, fel sem teszem szavazásra. A játszótérről ennyit. 

Csathó László képviselő: Ha más megoldás nincs, akkor én hozzájárulok. 

Szabó Zoltán polgármester: A közfoglalkoztatással kapcsolatban elétek tettem egy névsort, 

amiben 20 fő szerepel. Kovács Istvánnét ki kell húzni, ugyanis ő a tegnapi naptól a 

ruhagyárban dolgozik. Helyébe Rusznyák Regina került. Két csoportra osztottam az 

embereket. Nézzétek már át a névsort, hogy egyetértetek-e vele. A névsor alján Galambos 

Gyuláné van, ő jönne ide takarítani nem 8 órában, hanem napi 4 órában. 

Csathó László képviselő: Miért a többiek 8 órában dolgoznak? 

Szabó Zoltán polgármester: Azért vannak kétfelé osztva, mert 8 órában dolgoznak és 

időkeretben. Jó ez így, nincs vele semmi gond? Nem válogattam, ahogy a névsorban 

szerepelnek. 

Berzi István képviselő: Annyi megjegyzésem lenne, hogy ezt a listát nem most kellene elénk 

raknod, mert tudtommal az emberek már el lettek küldve az orvoshoz. 

Szabó Zoltán polgármester: Ezt nem lehet egy hónappal előtte. 



Berzi István képviselő: Ez utólagos tájékoztatásnak szántad!? Megkérdezted, hogy mit 

szólunk hozzá. Így már mit szóljunk hozzá? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem a névsorhoz mit szólsz, hanem a két csoporthoz. 

Berzi István képviselő: Nekem teljesen mindegy, hogy ki kivel dolgozik. 

Szabó Zoltán polgármester: Ebből az a tanulság, hogy következő alkalommal nem teszem a 

testület elé.  

Berzi István képviselő: Ezt old meg rugalmasan. 

Szabó Zoltán polgármester: Nyári gyermekétkeztetés. Ezzel kapcsolatban volt itt egy cég 

ajánlattal, hogy mit mennyiért tudna szállítani. Erre majd térjünk vissza, ha már biztosan 

tudjuk a gyerekek számát, illetve az összeget. Ez egy ajánlat, de Pistinél van egy másik ajánlat 

is. Ezzel kapcsolatban számítani kell arra, hogy egy rendkívüli testületi ülés alkalmával 

kellesz ebben dönteni az időpontok miatt. 

Tájékoztatásként szeretném elmondani a testületnek, hogy a tegnapi nap folyamán az 

Északerdőtől felhívott egy vezető munkatárs, Bálint Imre és tájékoztatott, hogy nagy 

valószínűséggel a héten megválnak az 5 balajti embertől. 

Berzi István képviselő: Mind az öttől? 

Szabó Zoltán polgármester: Brigádban gondolkoznak. 

Csathó László képviselő: Nincs lehetőség újabb 5 emberre? 

Szabó Zoltán polgármester: Nincs. 

Berzi István képviselő: És a megválás milyen formában fog történni? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, engem csak erről tájékoztattak. Három hónap alatt 

öten 2 és fél hektárt csináltak meg. Az 5 embernek a havi normája 6 hektár. Eddig is elnézőek 

voltak, én többször kértem tőlük, hogy még ne, még ne… Nagy valószínűséggel a mai nappal 

fognak megválni tőlük. Elmondták, hogy nagyon szemtelenül beszéltek a mérnök urakkal. 

Berzi István képviselő: Azért nem mindegy, hogy milyen formában válnak meg tőlük, hogy 

utána mire lesznek jogosultak. 

Szabó Zoltán polgármester: És nekem ehhez mi közöm van? Vagy neked van hozzá közöd? 

Az elején aláírattam velük, hogy bármi oknál fogva „kirúgják” őket, azért nem én vagyok a 

felelős. Én menjek helyettük dolgozni? Nem tehetek róla. Köztük a telefonálgatás már másfél 

hónapja ment és csak a jóindulaton múlt, hogy nem „rúgták ki” őket. Innentől fogva nem 

érdekel, hogy 1 évig semmit sem fognak kapni. Ha valaki valakinek intéz egy munkahelyet, 

az nem azt jelenti, hogy helyette fog dolgozni, vagy a hátát fogja tartani miatta. Az erdőre 

Balajtról hivatalosan még sohasem jártak dolgozni. 

Csathó László képviselő: Meg lehet, hogy nem is fognak. 

Szabó Zoltán polgármester: Ebben biztos vagyok. 

Csathó László képviselő: Amit kapnak, azt kapnak, de majd figyelembe kell venni az 

önkormányzatnál, hogy így lejáratják a falut, az önkormányzatot. 

Szabó Zoltán polgármester: Volt itt köztük olyan úriember is, aki más „cirkuszt” is csinált. 

Nem hiszem, hogy rá lett volna szorulva. Akinek munkahelye van, az ne menjen lopni. Kilenc 

hónapig munkalehetőség lett volna, anyagilag sokat segíthetett volna, mert 81 ezer forintot 

vittek haza. Nem kellett volna beleszakadni a munkába csak normálisan kellett volna 

dolgozni. 

Csathó László képviselő: Látod, ehhez vannak szokva. Kivel tudsz itt normális munkát 

végeztetni? 

Szabó Zoltán polgármester: Itt volt pl. a Tibi. Két héttel ezelőtt egy hétfői, egy szerdai és 

egy csütörtöki nap volt itthon, lehet, hogy többet is, de ezt láttam. Különböző indokokkal 

ügyet intézett. 

Csathó László képviselő: Ha nem ő lett volna alkalmazva, hallgattuk volna, hogy miért nem 

ő, miért a másik. Nem tudják megállni a helyüket. 



Dr. Takács András körjegyző: Biztos visszaemlékszik rá, részt vettem, amikor a 

jelentkezőkkel volt a beszélgetés. Ez egy lehetőség lett volna, nem szakadtak volna bele, és 

nem éltek a lehetőséggel. 

Csathó László képviselő: Egy másik csapatot is ki lehetett volna állítani, ha tudtuk volna, 

hogy ez lesz. 

Szabó Zoltán polgármester: Minden nap látom a szendrőládról járó brigádokat, azok 

mennek minden nap, és nem két-három ember, hanem mind az öt. A szendrőládiakkal meg 

vannak elégedve, dolgoznak rendesen. Az erdőbirtokosság erdőjében is volt olyan, hogy én 

nem vállaltam volna a munkát, de ők egy hét alatt kipucolták a 6 hektárt, itt meg öten 

csináltak meg 2 és fél hektárt három hónap alatt. 

Csathó László képviselő: A részemről ezek az emberek megnézhetik, hogy milyen 

támogatást fognak kapni. 

Szabó Zoltán polgármester: Ettől nagyobb segítség nem kell. Ha úgy nézzük 5 embertől 

elvettek 9 hónap munkát. 

A múlt héten jegyző úrral és Horváth Róbert Ládbesenyő polgármesterével Tibolddarócon 

voltunk, ahol a Faluszövetségnek volt a tájékoztatója. Részemről nagyon pozitív élmény volt. 

Elmondtam ott is, hogy amióta polgármester vagyok ilyen jó tájékoztatót, illetve megbeszélést 

még nem ültem végig. Az első részben Szabó Gellért a Faluszövetség elnöke 5 percben 

elmondta, amit akart. Utána Dr. Lóránt Zoltán, illetve Móré László tartottak egy-egy rövid 

tájékoztatót az önkormányzatokról, az önkormányzatok helyzetéről, illetve a tervezett 

átalakításokról. Negyed 11-től 2 óráig kötetlen beszélgetés volt. Nem voltunk sokan, minden 

polgármester, illetve jegyző - a tibolddaróci jegyzőn kívül csak jegyző úr volt ott - , elmondta 

gondolatait, gondjait, bajait. Ott volt pl. a komlóskai polgármester, és ne higgyük, hogy mivel 

annyi cég van oda bejelentkezve, annyira fényesen állnak anyagilag. Ők is rosszul állnak. 

Volt ott olyan polgármester asszony, a tiszavalki polgármester asszony, ahol 300 milliós 

adósság van a 365 fős településen, és ez mind ballépések miatt adódott össze. Ez pl. útépítési 

és szennyvízberuházásból adódott össze, ahogy én tudom. Elkészítettek egy útszakasz, és a 

polgármester azt mondta, hogy a következő útszakasz jó úgy ahogy van, csinálják meg a 

következő utat. Én is elmondtam a véleményemet ennek az egész önkormányzati rendszernek 

az átalakításáról. Felvázoltam Balajt település helyzetét, elmondtam, hogy a roma kisebbség 

aránya kb. 60 %. Elmondtam, hogy milyen fiatal falu vagyunk, 153 fő a 14 év alattiak száma. 

493 fő a lakosság száma, és 97 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Mondták is, hogy nem 

vagyok egyszerű helyzetben és tényleg nem egyszerű a helyzet. A 97 emberből nem lehet 

kiválasztani 10 embert, aki normálisan dolgozik. Itt volt példa rá az erdőgazdaságos eset, 

pedig oda csak a javát választottuk ki. Hiába akar az ember jót a falunak, ha visszaélnek a 

jóakarással. 

Csathó László képviselő: Nem kötelező az önkormányzatnak, hogy azt a 97 embert 

„megmozgassa”. Ez csak jóakarat, hogy jövőre a támogatást megkapja. Én nem értem, hogy 

miért mindig az önkormányzatnál kell ezeknek a dolgoknak lecsapódnia. 

Szabó Zoltán polgármester: És azt akarják, hogy körjegyzőségek működjenek, de ne legyen 

minden településen polgármesteri hivatal, csak a körjegyzőség központjában, ott lesz az 

összes dolgozó. Hogy tudjuk mi is kivitelezni, hogy pl. mai s láttad, hogy mennyi ember 

megfordult itt. Hogy fognak ezek átmenni Ládbesenyőre? Vagy fordítva is igaz. Ha egy 

ügykezelő ott fog ülni a hivatalban, és „megtámadják” a gondjaikkal, de nekik már is kell, mit 

fog tenni? 

Dr. Takács András körjegyző: Csak két-három gondolattal egészíteném ki, és csatlakoznék 

Csathó képviselő úr gondolataihoz, hogy ebben a koncepcióban van olyan elképzelés, hogy a 

közfoglalkoztatást kötelező önkormányzati feladattá akarják tenni. Én azt mondtam és 

mondom, hogy ez ellen minden eszközzel tiltakoznia kell az önkormányzatoknak. Az 

önkormányzatoknak nem elsődleges feladata a közfoglalkoztatás, a közfoglalkoztatás 



szervezése, a közszolgáltatás igen, de a közfoglalkoztatás nem. És hozzáteszem, hogy ennek 

nincsenek meg sem a technikai, sem a személyi feltételei. A személyi feltételek alatt 

elsősorban a hivatalra gondoltam, de ilyen összegfüggésben is, ahogy itt szóba került ez az 

északerdős brigád. Nem tudom, hogy mi lesz a folytatás, és ezt kicsit politikai színezetű, 

erőltetett dolognak tartom. Ne értse ezt félre senki, én ezt csak tényként mondom, hogy 

meghirdették, hogy 1 millió munkahelyet teremtenek az elkövetkező 5 évben, most pedig 

aláírták a szerződést, hogy 100 ezer romának adnak munkát. A közfoglalkoztatás kötelezővé 

tételét ezzel összefüggésben vélem felfedezni. 

Szabó Zoltán polgármester: Elmondtam azt is, hogy ha pl. a körjegyzőség központja 

Ládbesenyőben lesz, akkor nekem mint polgármesternek kevesebb időm lesz Balajton 

tartózkodni, mert ott lesz az aláírni való, oda fognak jönni az ügyfelek, ott kellesz nekem vagy 

a következő polgármesternek tartózkodni. Így sincs időm és nem is feladatom, hogy a 

közmunkásokkal foglalkozzam. Ma negyed 9-kor a hivatalból zavartam ki a közmunkásokat, 

asszonyokat, mert még itt kóboroltak a hivatalban. Nem mernek kimenni a temetőbe, mert 

félnek a gyíktól és a kígyótól. 

Csathó László képviselő: Én tartom azt a véleményemet, hogy nem foglalkoztatnék 10 

embertől többet. Ennek így semmi értelme, hogy én ezt nem csinálom, meg azt nem csinálom. 

Szabó Zoltán polgármester: Kezdjen velük valamit a munkaügyi központ vagy a kormány. 

Dr. Takács András körjegyző: Az is felvetettem, amit én komolyan is gondolok, hogy abba 

belegondolt valaki, hogy mi lesz akkor, ha a közfoglalkoztatottak közül valaki olyan 

maradandó, élete végéig a nyomát viselő balesetet szenved. Kit fognak felelősségre fonni? Az 

önkormányzatot, mint közfoglalkoztatót vagy a polgármestert, aki társadalmi munkában látja 

el ezt a feladatot? Sok kérdés nincs a helyére téve. A másik dolog, amit keményem 

elmondtam, de nem is igazán reagáltak rá, amit nem tudtam mire vélni, hogy a sok adat között 

volt egy olyan adat, hogy az önkormányzatok nagyon eladósodtak, mert 1300 milliárd forint 

az adóssága. Egy másik összefüggésben pedig bemutatták, hogy ez az egész államadósságnak 

az 5 %-a. És még volt egy harmadik összefüggés, amire Lóránt Zoltán mutatott rá egy 

táblázatban, hogy ebből a 1300 milliárdból csak 80 milliárd a kis önkormányzatok adóssága, a 

többi a megyéké, a megyei jogú városoké, a nagy városoké. Én hozzátettem és valószínűleg 

nem tévedek nagyot, hogy az önkormányzatok ilyen irányú eladósodása összefügg azzal, 

hogy amiről már mi is beszéltünk más összefüggésben is, hogy a központi költségvetés pénzt 

nem ad csak feladatot és, hogy az önkormányzatok eleget tudjanak tenni oktatási, egyéb 

feladatainak rákényszerülnek a különböző hitelek felvételére. Azt is elmondtam azt a valós 

példát, hogy elszámolási technikák miatt hogy meghurcolnak minket. Pl. Ládbesenyő 1 millió 

200 ezer forint kamatot fizet ki ezekre az áthidaló hitelekre. Úgy tűnik, mintha mindenért az 

önkormányzatok lennének a felelősek. 

Szabó Zoltán polgármester: Az önkormányzatok adósága, ahogy a jegyző úr is mondta 1300 

milliárd forint. 3200 önkormányzat van Magyarországon. 2000 fő alatti települések száma 

2300 körül van és ezeknek mintegy 70 milliárdos az adósága. A többi a nagyobb 

önkormányzatoké. 

Berzi István képviselő: És ezeken a kis önkormányzatokon akarják megszüntetni a 

képviselők tiszteletdíját. 

Szabó Zoltán polgármester: Még volt egy térkép is. A 2300 település az ország 

közigazgatási területének kb. a 
2
/3-át lefedi. Az ország területének 

2
/3-a csak 70 milliárd forint 

adósságot csinált, és mégis ezekkel az emberekkel akarnak kitolni. 

Dr. Takács András körjegyző: Rengeteget lehet erről beszélni, rengeteg információ 

elhangzott, sok gondolat felvetődött, biztos, hogy lesz még folytatása. 

Szabó Zoltán polgármester: Már van is folytatása, nem akartak elmondani, de csak 

elmondom, hogy tegnap a Szabó Gellért felhívott, hogy rám gondolt. Holnap reggel a 

televízióban lesz egy élő adás és menjek már el velük én is. Több okból is mondtam nemet, a 



legfontosabb, hogy holnap egy miskolci céggel aláírunk egy szerződést, amire ki is akartam 

térni. Nem mondom, hogy nem lett volna fontos, de a holnapi nap nem tudok elmenni. Még 

ma reggel is hívott a Szabó Gellért, hogy nem gondoltam-e meg magam. Ha minden jól megy, 

akkor az előbb említett cég a Road 66 Kft., a Kövér Kornél és az ügyvédje holnap délelőtt 

meg fognak keresni és bízom benne, hogy aláírjuk a szerződést a telephely létesítésről. 

Csathó László képviselő: Arról hallottál, hogy ezt a dolgot is meg akarják szüntetni. 

Szabó Zoltán polgármester: Hallottam. 

Berzi István képviselő: Mire bevételünk lenne belőle, megszüntetik. 

Szabó Zoltán polgármester: Nagyon remélem, hogy még két-három évig lesz ebből 

bevételünk. Ha ez a 19 autó ide fizetné a súlyadót, akkor az önkormányzat kicsit el tudna 

indulni fölfelé. A hitelekkel kapcsolatban az lehet hallani, hogy azt tervezik, hogy ha az 

önkormányzat bármilyen hitelt fel akar venni, akkor belügyminisztériumi hozzájárulás kell 

majd hozzá. Hallottátok? Nem a bank fogja eldönteni, hogy az önkormányzat kaphat-e hitelt. 

Ha a Belügyminisztérium azt mondja, hogy kaphat, akkor kaphat, ha azt mondja, hogy nem, 

akkor nem kap. Ezzel sok önkormányzat meg lesz „kötve”, ezek az utófinanszírozásos 

dolgok. Itt van pl. Balajt is, mi már ennek a levét isszuk. A Raiffeisen Bank nem akar hitelt 

adni, mert itt van még az előző, nincs lerendezve teljesen. 

Berzi István képviselő. Valahol érthető. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem érthető. Ez egy olyan pénz, amely megvan, egy MVH-os 

határozattal rendelkező pénz. 

Berzi István képviselő: A bank nem azt fogja nézni, hogy van egy MVH-os határozatod és 

megvan a pénzed, hanem hogy biztos fedezeted legyen rá. 

Szabó Zoltán polgármester: Ez biztos pénz, biztos fedezet. 

Berzi István képviselő: Pont az előbb az útaszfaltozás példával felhalmozott 300 milliós 

adóságot említetted. 

Szabó Zoltán polgármester: Mindent szabályosan kell megcsinálni és akkor nincs vele 

gond. 

Berzi István képviselő: A bank csak a saját érdekét fogja nézni, nem fogja érdekelni, hogy 

önkormányzatról vagy magánszemélyről van szó. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha mindent úgy viszel végig, ahogy kell, már pedig ezt csak 

úgy lehet. Az MVH-os határozatban minden pontosan le van írva, hogy hogyan kell 

megvalósítani. Nem lehet, hogy pl. kihagyunk egy lipityókát és tegyünk be helyette hintát. 

Csak azt lehet, ami le van írva a papíron. 

Dr. Takács András körjegyző: Illetve lehet, csak akkor úgy jár, mint Ládbesenyő, 

kevesebbet kap. 

Szabó Zoltán polgármester: Én csak azt tudom mondani, amit korábban is mondtam már, 

hogy az önkormányzat anyagi helyzetét nullára kell kihozni, és csak akkor fogunk tudni 

építkezni. Ha az iskola épületének eladása megvalósulna akkor, mint ahogyan már korábban 

mondtam, annak az ellenértékét bele kellene „tolni” a hitel rendezésébe. Nekünk valamilyen 

formában gondoskodnunk kell a vis maior pályázaton elnyert összeg önrészének a 

megteremtéséről. Az újságban megjelent összeg remélhetőleg, nagy valószínűséggel téves. 

Még nem kaptuk meg a hivatalos határozatot. Én beszéltem egy illetékessel, és azt mondta, 

hogy ez az összeg nem az az összeg. 

Dr. Takács András körjegyző: Tegnap kerestem a BM honlapján és nincs rajta. 

Szabó Zoltán polgármester: Annyi van rajta, hogy támogatott. 

Dr. Takács András körjegyző: De az összeg nincs rajta. 

Hagy vessek már fel egy gondolatot. Minden egyes alkalommal szembesülünk polgármester 

úrral azzal, mint ma is voltak már hárman-négyen, hogy csak 2000, csak 3000 forintot ilyen-

olyan indokból. Nagyon nehezen akarják megérteni a balajti lakosok, hogy a 



mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, ami ugyan már meg van ítélve, a határozatot 

megkapták, de nincs meg a pénz, mert a Kincstár még nem utalta a pénzt. 

Szabó Zoltán polgármester: Ugyan nem az én hatásköröm, de egy következő esetben lehet, 

hogy fogom kérni, hogy ne küldjük ki a határozatot, csak kifizetés előtt két-három nappal. 

Dr. Takács András körjegyző: Ezt csak azért említettem, hogy tudjanak róla, ne 

mutogassunk egymásra és próbáljuk nyugtatni az embereket, hogy vannak bizonyos 

játékszabályok, amiket be kell tartani és az önkormányzat nem tudja előrehozni a kifizetést, 

mert nincs miből. Másik dolog, név nélkül mondom, de tudjanak róla. Nem túl gyakori, de 

előfordul. Vashulladék szállítása miatt a rendőrség igazoltatott egy balajti lakost, és 

megállapították, hogy engedély nélkül szállít kb. 100 kg vashulladékot, 2 kg rezet, 2 kg 

alumíniumot. Ilyenkor a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz, és nekem, mint 

szabálysértési hatóságnak kötelességem eljárni. 

Szabó Zoltán polgármester: Környezetvédelmi szabálysértés. 

Dr. Takács András körjegyző: Így van. Ennek a büntetési tétele 150 ezer forintig terjedhet. 

Beidéztem az illetőt, nem jött el, de itthon volt, mert láttuk. Hogy ez a büntetési lehetőség 

sok-e vagy sem… Én figyelembe véve a maximális büntetési tételt 25 ezer forint pénzbírságot 

szabtam ki rá. A szabálysértési törvény lehetővé teszi, hogy ha nem jelenik meg a szabályos 

idézésre, akkor a rendelkezésre álló iratok alapján… Nos a rendőrségnek van egy 

jegyzőkönyve, amiben elismerte a szabálysértés tényét. Digitális fényképek az autóról, ahol 

látszik az utánfutó rendszáma, az emberek felismerhetőek. Én úgy gondoltam, hogy a 

kiszabott büntetés még elviselhető. Rosszul esett az illetőnek, ma itt volt fent, megfellebbezte. 

Én elmondtam neki, hogy vagy megfellebbezi, és azt továbbítom a bíróságnak vagy adok neki 

öt havi részletfizetési kedvezményt. Ez utóbbit választotta. Csak azért mondtam el, mert ez is 

beleillik abba, amiről korábban beszéltünk. 

Csathó László képviselő: Miért kell ezt jegyzői hatáskörbe adni? 

Dr. Takács András körjegyző: Lehetősége lett volna a dologról beszélni az idézés kapcsán, 

de nem foglalkozott vele, holott itthon volt. 

Berzi István képviselő: Miért kell jegyzői hatáskörbe adni? Azért, mert senki sem akar vele 

foglalkozni. 

Csathó László képviselő: Szerintem azért van a rendőrség, hogy ilyen dolgokkal 

foglalkozzanak. 

Berzi István képviselő: Így ahogy mondod. 

Szabó Zoltán polgármester: Az a baj, hogy minden feladatot az önkormányzatokhoz 

idetesznek, viszont a finanszírozása ennek nincs meg. 

Berzi István képviselő: Jegyző út melyik szervnek a nyakára szokott „rásózni” egy-egy 

ügyet. 

Dr. Takács András körjegyző: Egyikre sem, legfeljebb jogsegély kérhetek. Reggel 

hallottam a rádióban egy beszélgetést, és teljesen egyetértek vele, sok minden kapcsán 

mondta, hogy a fejekben kellene először rendet tenni. Amikor beszélünk a rendszerváltásról, 

az ország társadalmi, gazdasági, morális helyzetéről egyetértek vele, hogy a fejekben kellene 

először rendet tenni. 

Csathó László képviselő: Nem most hozták ezt a döntést, de valamit lehetne tenni ellene. 

Szabó Zoltán polgármester: Elmondtam a múlt héten Tibolddarócon, hogy az az ember, aki 

az íróasztal mellett az önkormányzatok átalakítását papírra vetette, jöjjön ki egy hétre 

Balajtra, utána egészen mást fog leírni a papírra. A ténylegesen felmerülő napi problémákat, 

amit itt egy önkormányzati dolgozónak, köztisztviselőnek vagy a polgármesternek, jegyzőnek 

napi szinten át kell élni, ezeket az íróasztal mellett nem tudják. 

Egészen más. Korábban beszéltünk is róla csak aztán valahogy elfelejtődött, hogy az 

önkormányzat költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása 

miatt, melynek részét képezi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése is, 



megállapodást kell kötnie a helyi önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak. 

Ez van itt előttetek. 

Berzi István képviselő: Valóban a tervezetet már korábban láttuk. 

Szabó Zoltán polgármester: Szerintem ennek nincs semmi akadálya, csak a képviselő-

testület jóváhagyása kell hozzá. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 74/2011.  (V.25.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 jóváhagyja a Balajt Község Önkormányzata és a Balajti Cigány Kisebbségi 

 Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Borsod-Bau elkezdte a tárgyalásokat ÉRV-tal az üzemeltetés 

átadásáról. Valamelyik nap bent voltan a Borsod-Bau-nál és elhoztam egy listát, hogy ki 

mennyivel tartozik a Borsod-Bau felé. Gyakorlatilag ehhez, mint önkormányzatnak, mint 

képviselő-testületnek semmi közünk sincs. Ezért nem is mutatom meg nektek, nem is mondok 

neveket. 

Berzi István képviselő: Kérdés, hogy akkor mi alapján adták ki? 

Szabó Zoltán polgármester: Jóindulatból, hogy próbáljak rájuk hatni, hogy kifizessék a 

tartozásukat. 

Csathó László képviselő: Miért nem kötötték már ki a vizet? 

Berzi István képviselő: A szolgáltató oldja meg, hajtsák be, ne az önkormányzatra várjanak! 

Szabó Zoltán polgármester: Tóbiásék csak azért adták ide a listát, hogy próbáljak rájuk 

hatni, mert ha az ÉRV átveszi az üzemeltetést, abban a pillanatban ki fogják kötni a vizet. 

Berzi István képviselő: Ezt egy levéllel nagyon egyszerűen meg tudták volna oldani. 

Kiküldtek volna mindenkinek egy tájékoztató levelet, hogy ez fog történni nemfizetés esetén. 

Szabó Zoltán polgármester: Én nem akarok ezzel foglalkozni, ezért nem is mutatom meg a 

névsort, semmi közünk, illetve nekem sincs semmi közöm hozzá, hogy ki mennyivel tartozik. 

Én a sokkal tartozókhoz el fogok menni és el fogom mondani, hogy az üzemeltetés át fog 

kerülni az ÉRV-hoz, és ne lepődjenek meg, ha ki lesz kapcsolva a víz. Van olyan, aki 

véletlenül került a listába, de az egy-két hónappal tartozik, mert nem volt itthon, kórházban 

volt. 

A következő témánk bonyolultabb: a társulási megállapodás módosítása az óvodával, illetve 

az iskolával kapcsolatban. Ma reggel itt volt Ládbesenyő polgármestere, Horváth Róbert és 

beszéltünk róla néhány gondolatot. Jegyző úr végigolvasta az anyagot, én sem olvastam el, 

csak beleolvastam, belejegyzeteltem. Erről kellene beszélnünk. Mit szeretnél, annyira 

megmozdultál? 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Csak annyit, hogy tegnap küldték meg az anyagot e-

mailen, és ma érkezett meg postán. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem azért került elétek az anyag most, mert nem küldtük ki, 

hanem mert ők sem küldték meg. Ezzel kapcsolatban engem a Molnár Oszkár polgármester úr 

felhívott, mennyek már be. Pont Edelényben voltam, mondtam, hogy 10 perc múlva ott 

vagyok. Bementem, ő nem volt sehol, ott volt a jegyző, illetve Tóth Attiláné, Ági, és ők 

elmondták, hogy mit akarnak, mert a polgármester úrnak el kellett menni, egy jó félóra múlva 

lesz csak. De akkor minek rángatott oda? Ugyanígy járt a ládbesenyői polgármester is, ő 

majdnem 2 órát várt rá. 



Berzi István képviselő: Korábban beszéltem a Borsodi Iskolában tanító tanárral erről az 

iskolaátalakításról. Kezdetben úgy volt, hogy a Borsodi Iskola lesz az egyház által fenntartott 

intézmény, és érdekes módon kivették belőle. 

Szabó Zoltán polgármester: Az I. Iskola, a gimnázium és a Mátyás Óvoda. 

Berzi István képviselő: Megmondom, hogy mi ennek az oka, hogy a Borsodi Iskola kikerült. 

Köztudott, hogy az I. Iskola most is úgymond elit iskola. Valószínűleg, ha egyházi fenntartás 

alá kerül több ún. fejpénzt fognak kapni a gyerekek után. Ennek az lesz a következménye, 

hogy az I. Iskola tényleg elit iskola lesz, a Borsodi iskolában a színvonal még jobban le fog 

esni. Egyre több gyerek fog odajárni, aki a középiskolai tanulmányait sem fogja elkezdeni. 

Szabó Zoltán polgármester: Ezzel csak részben értek egyet, ugyanis a Borsodi Iskolába is 

járnak olyan gyerekek, akik nem buták, a szülők tanítók. Állítólag az oktatás színvonala itt 

magasabb, mint az I. Iskolában. 

Berzi István képviselő: Nem az oktatás színvonalára akartam célozni, hanem az I. iskolát 

akarják úgymond jófényben feltüntetni. Mert a korábbi versenyek eredményei is azt 

bizonyítják, hogy a Borsodi Iskolában is a helyén van az oktatás. Csak megvilágítás kérdése, 

hogy mit akar elérni az edelényi önkormányzat. Véleményem az, hogy az I. Iskolát 

favorizálják. 

Dr. Takács András körjegyző: Én, ha jól fordítom le azt, amit a Berzi úr mondott, hogy 

miért nem az egészet veszi át az egyház. 

Berzi István képviselő: Így is meg lehet közelíteni. Ha a gyerekek összetételét megnézzük a 

két iskolában, nem kell részleteznem… 

Szabó Zoltán polgármester: Minimális a kisebbséghez tartozó gyerekek száma, a Borsodi 

Iskolában pedig bőven vannak. 

Berzi István képviselő: Meg kell nézni, hogy a vezetőség gyerekei, melyik iskolába járnak 

túlnyomórészt. 

Szabó Zoltán polgármester: Az I. Iskolába. 

Berzi István képviselő: Erről van szó. 

Dr. Takács András körjegyző: Polgármester úr elmondod, amiről beszélgettünk vagy 

tálaljam én. 

Szabó Zoltán polgármester: Mondja jegyző úr. 

Dr. Takács András körjegyző: Ebben az anyagban, a kísérőlevélben le van írva, hogy a 

döntési határidő május 31. Ez összhangban van a közoktatási törvény meghivatkozott 

bekezdésével, amit itt leírnak, a 102 § 11. szakaszával. Ez így igaz, mert utánanéztem. Ha 

visszamegyünk az időben, februárban kezdődtek a tárgyalások a katolikus egyházzal, akkor 

miért hozzák a társtelepüléseket olyan döntési kényszerbe, hogy igazából gondolkodási idő 

nincs. Kérdéseket feltenni nem lehet, kérdéseket tisztázni nem lehet. Ha komolyan vesszük az 

egyenlő partnerség és a fair play szabályait, akkor Edelény polgármesterének akkor, amikor 

március 31.-én döntés született, felhatalmazást kapott, akkor neki úgy gondolom, hogy elemi 

erkölcsi kötelessége lett volna az érintett települések polgármestereit megkeresni, hogy 

kollégák erről és erről van szó, és folyamatosan tartani a kapcsolatot időközönként. Nem 

pedig tegnap ideküldeni az anyagot minden előzetes, részletes egyeztetés nélkül, március 23. 

dátummal. Van egy olyan dolog, amire nem ad választ a megküldött anyag, hogy a 

későbbiekben mi lesz az intézmény sorsa a finanszírozás tekintetében. Igaz, hogy az egyházak 

normatívát kapnak, de a társulási szerződés azt tartalmazza, hogy nem kell hozzájárulni 

jelenleg. 

Berzi István képviselő: Valamivel hozzá kell járulni. 

Dr. Takács András körjegyző: Csak a normatívával. Nem tudjuk, csak találgatunk, csak 

feltételezzük, hogy Molnár Oszkár úr sem megy bele olyan egyezségben, mely őt is 

kellemetlen helyzetbe hozhatja. Ez mind lehet igaz, csak az a gond, hogy csak találgatások 

vannak, és kicsit inkorrektnek tartom az egészet. 



Berzi István képviselő: Én néha a politikát sem értem. Egyszer felemelik a tankötelezettség 

korhatárát és megmagyarázzák. Aztán megcsinálják a fordítottját és azt is megmagyarázzák. 

Gondolkodjunk már el rajta, most az A változat a jó vagy a B. Különálló oktatási intézmények 

voltak Edelényben. Összevonták őket Oktatási Központ néven, megmagyarázták, hogy miért 

jó. Most megmagyarázzák, hogy miért kell szétszedni. Megközelítsem úgy, hogy a mostani 

iskola vezetőjének a személye nem tetszik a városvezetésnek? Most ide küldik a 

megállapodás módosítást ilyen későn, és mi van akkor, ha itt most nem születik döntés, mert 

egy 2-2 szavazat alakul ki. Mit fognak akkor kezdeni? 

Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom, hogy ennek a szavazati aránynak így kellene 

alakulnia. 

Dr. Takács András körjegyző: Teljesen jogos a felvetés, mi már reggel számoltunk, ugyanis 

le van írva, hogy minősített többség kell. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az itt jelenlevő 

négy embernek meg kell szavaznia. Ha most itt négyen nem szavaznak igennel, akkor el van 

utasítva az előterjesztés vagy nincs döntés 2-2 esetén. 

Szabó Zoltán polgármester: Ez az utóbbi lenne a legjobb, és akkor leülni Oszkárral 

megbeszélni vagy meghívni egy rendkívüli testületi ülésre és átbeszélni a dolgot, hogy 

ténylegesen hogy gondolják ezt. 

Berzi István képviselő: Személyes sérelmekre alapozzák Edelény város politikáját. 

Dr. Takács András körjegyző: A holnapi ládbesenyői testületi ülésre meg akarják hívni azt a 

személyt, aki hitelt érdemlően tud a feltett kérdésekre válaszolni, mert ma Edelényben is 

testületi ülés van, Zoltán megpróbált valakit elérni. 

Szabó Zoltán polgármester: Próbáltam valakit én is hívni a mai testületi ülésre, de nem 

értem el illetékest. 

Dr. Takács András körjegyző: Anélkül, hogy eltúloznák bár mit, ez rávilágít arra, hogy 

hogy kezeli a kistelepülések polgármestereit a politikai elit. Molnár Oszkár is oda tartozik, 

mert országgyűlési képviselő. 

Berzi István képviselő: Meddig kell ezt elfogadni, május 31.-ig? És mi van ma május 25.? 

Mi van, ha nincs testületi ülés? 

Dr. Takács András körjegyző: Van, ahol rendkívüli testületi ülést hívnak össze, mert 

mindenki tegnap kapra meg e-mailen. 

Berzi István képviselő: Egyik város polgármestere vagy képviselő-testülete sem kötelezheti 

egy másik település polgármesterét, hogy hívjon össze rendkívüli testületi ülést. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem, de van ennek egy másik oldala, azok a gyerekek csak oda 

járnak iskolába. De különben kivételesen, most teljesen igazad van és engem is bosszant a 

dolog. 

Dr. Takács András körjegyző: Mi kisebb dolgokat is szélesebb körben vitatunk meg, ha kell 

este 8 óráig, ő pedig annyira nem tiszteli meg egyiküket sem, hogy kész tények elé állítja. 

Berzi István képviselő: Majd három év múlva megint jön a választás, ígérnek fűt-fát, 

eljönnek lakossági fórumot tartani, az ilyen eseteket pedig elfelejtik. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha elmondod neki ezt, akkor meg fogja ígérni, hogy nem így 

lesz. 

Dr. Takács András körjegyző: Azt fogják mondani, hogy én könnyen jártatom a számat, 

mert sem gyerekem, sem unokám tekintetében nem vagyok érintett. A másik pedig, hogy 

könnyű a kibicnek, mert nem én döntök, nem én emelem fel a kezemet. A döntés felelőssége a 

maguké, nekem, mint jegyzőnek csak arra kell ügyelni, hogy a döntés törvényes vagy nem 

törvényes. 

Szabó Zoltán polgármester: Vagy egyöntetűen elfogadjuk vagy 2-2 arányban nem születik 

döntés. 

Csathó László képviselő: Ha nem születik döntés és ezt közöljük, akkor megpróbálják majd 

felgyorsítani a döntést rendkívüli testületi üléssel, mert szorítja őket a határidő. 



Berzi István képviselő: Akkor nekik kell kapcsolat teremteni velünk. 

Kiss Ferencné képviselő: És akkor mi van? Mi változik? Mi értelme van? 

Csathó László képviselő: Semmi. 

Berzi István képviselő: Én partner vagyok abban is, amit Zoli mond. 

Dr. Takács András körjegyző: Ha a 6 település, Abod, Balajt, Ládbesenyő, Damak, 

Szuhogy közül egy nem támogatja, akkor a megállapodás nem jön létre, mert teljes egyetértés 

feltételez. A megállapodásban vannak pontatlanságok is pl. Ládbesenyő címe nem Rákóczi út 

74., hanem Kossuth út 64. Én tegnap ezt elküldtem nekik, de még nem korrigálták. 

Szabó Zoltán polgármester: Az óvodai részben van egy olyan mondat, hogy a társult 

önkormányzatok polgármestereit tanácskozási joggal minden olyan ülésre meg kell hívni, 

amelyben a közösen fenntartott intézménnyel kapcsolatos napirendet tárgyal a Képviselő-

testület. Lehet, hogy a mai testületi ülésre is már meg kellett volna hívni? Szerintem ezután 

sem fognak. Jegyző úr mit tanácsol? 

Dr. Takács András körjegyző: Én elmondtam az aggályaimat, de én nem javaslok semmit. 

Berzi István képviselő: Ha már a jegyző úr sem tud javasolni semmit… 

Dr. Takács András körjegyző: Én most a régi, jelenleg hatályos megállapodást nézem és 

ennek is a 7. oldalán a 13. pontban ugyanaz ott van, amit a Zoltán olvasott az újban a 

tanácskozási joggal való részvételről. Akkor a március 31. ülésre hol a meghívó, akkor nem 

tartották be ezt a pontot. Ha én lennék képviselő, ragaszkodnék a játékszabályok betartásához 

és nemmel szavaznék. Annak ellenére, hogy egyetértek az Ágnes asszonnyal, de vannak 

elvek, és tapasztalhatták már, hogy egy szolgáltató esetében illik a tulajdonosi önkormányzat 

képviselőit, még ha laikusok is tiszteletben tartani. 

Berzi István képviselő: Ők elvárják, hogy mi gyorsan szavazzuk meg. 

Dr. Takács András körjegyző: Meg kellett volna hívni minden olyan ülésre az érintett 

önkormányzatok polgármestereit, ahol erről szó volt. 

Berzi István képviselő: Ez egyértelmű. 

Dr. takács András körjegyző: Ezt fel lehet fogni kekeckedésnek. 

Kiss Ferencné képviselő: Kérdés, hogy mennyünk-e szembe velük. 

Berzi István képviselő: Járjanak el tisztességesen. 

Dr. Takács András körjegyző: Javaslom, ha a testület nemmel dönt, akkor hivatkozzanak 

erre a 13. b) pontra, hogy nem vonta be az egyeztetésekbe. 

Berzi István képviselő: A balajti gyerekek is a Borsodi Iskolába járnak, nem mindegy 

nekünk sem, hogy milyen körülmények között fognak tanulni. 

Kiss Ferencné képviselő: Ha meg is szavazzuk, a határozat mellé írjuk meg a véleményünket 

erről a méltánytalan bánásmódról. 

Berzi István képviselő: Mennyire fogja őket érdekelni?! De, ha nemmel szavazunk biztos, 

hogy holnap itt lenne a polgármester vagy valamelyik képviselő. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem biztos. Lehet, hogy azt mondanák, hogy mennyetek ahová 

akartok. 

Berzi István képviselő: Ezt nem tudja nélkülünk megcsinálni. 

Szabó Zoltán polgármester: Hogy ne tudná! 

Kiss Ferencné képviselő: Örülnének neki. 

Dr. Takács András körjegyző: A megállapodásban szerepel, hogy ha a képviselőtestületek 

nem tudnak megegyezni, akkor bírósághoz lehet fordulni. 

Berzi István képviselő: Ez már demokratikus önkormányzati jogokat sért, amikor az egyik 

testület kimondja a véleményét, esetleg nemleges döntés születik és e miatt elmennek a 

bírósághoz. 

Dr. Takács András körjegyző: Benne van a megállapodásban. 

Berzi István képviselő: Milyen megállapodás ez? Gyakorlatilag, akkor azt is beleírhatnák, 

hogy kötelező elfogadni. 



Dr. Takács András körjegyző: Pisti, ha mi egymás között készítünk egy adás-vételi 

szerződést, abban is az utolsó mondat az szokott lenni, hogy Ptk. ez egy általános formula. 

Szabó Zoltán polgármester: Fel fogom tenni szavazásra, de előtte még egy-két gondolatot 

mondok. Jegyző úrnak és Horváth Róbertnek is mondtam, hogy én ezt a dolgot így nem 

fogom támogatni. De más választásunk nincs. Nekem, illetve nekünk nem hiányzik, hogy 

most iskolát keljen keresni, levelezgetni. Nekünk más választásunk nincs, ugyanis a balajti 

gyerekek odajárnak. Nagyon idegesít engem is, jegyző urat és Horváth Róbertet is, hogy egy 

nappal előtte küldik ki a papírokat. A döntésünk mellé kellene egy levél, amiben semmi másra 

csak erre a 13. b) pontra hivatkozunk. 

Berzi István képviselő: Tudod mi lesz a sorsa? 

Szabó Zoltán polgármester: Elképzelhető. 

Berzi István képviselő: Vagy esetleg lefordítja vagy elteszi valamelyik fiókba. De az is lehet, 

hogy a polgármesterhez el sem fog jutni. 

Szabó Zoltán polgármester: Valószínűleg igazad van, de olyan nagy választási lehetőségünk 

nekünk nincs. Arcátlan dolog, mint ahogy a házisegítség-nyújtásos ügy is. Az is arcátlan 

dolog volt, hogy még válaszlevélre sem méltattak. Valószínűleg, ha írunk egy szemrehányó 

levelet, arra sem fognak reagálni. 

Berzi István képviselő: Ha szigorúan vesszük a szabályokat, akkor nem törvényes keretek 

között jött létre. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem csak az együttműködési megállapodás, hanem a Városi 

Oktatási Központot sem bontották volna fel nélkülünk, mert ahhoz is kellett volna a társult 

községek hozzájárulása. 

Kiss Ferencné képviselő: Nagyon gyorsan történt ez az átalakítás. 

Dr. Takács András körjegyző: Ügyrendi kérdésben szólnék hozzá. Két határozatot kell 

hozni, iskola, illetve óvoda ügyben. 

Szabó Zoltán polgármester: Nagyon nem tetszik nekem a dolog, de véleményem szerint 

meg kell szavazni. 

Berzi István képviselő: Nem értek vele egyet, de megszavazom. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített 

többséggel a következő határozatot hozta:  

 

 75/2011.  (V.25.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 jóváhagyja az iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 

 létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” 

 módosítását. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített 

többséggel a következő határozatot hozta:  

 

 76/2011.  (V.25.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 jóváhagyja az óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 

 létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” 

 módosítását. 



Szabó Zoltán polgármester: Azt a kísérőlevelet majd én megírom hozzá. Ez egy nagyon 

kellemetlen döntés volt. 

Berzi István képviselő: Én csak azért szavaztam meg, hogy a balajti gyerekek oda járjanak 

iskolába. 

Nekem még lenne egy témám. Kb. két hónappal ezelőtt szóltak, hogy a Kisebbségi 

Önkormányzatnál a számítógép vírusos lett. Ezzel kapcsolatban a pénzügyes kolléganő nekem 

is szólt. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével Szabó Oszkárnéval megnéztük a 

gépet, és kiderült, hogy még vírusirtó sincs rajta, illetve van, de próbaváltozat, és nem kell 

érte fizetni. Ezzel sem lett volna semmi probléma, ha azt az információt nem kapom a 

pénzügyestől, hogy az önkormányzatnak 25 ezer forintjába került, hogy vírusirtót vegyenek 

arra a gépre. Megkérdezném, hogy melyik gépre lett véve az a vírusirtó, amiért huszonezer 

forintot fizettünk? Nem mondom meg, hogy honnan és kitől tudom, de az ő gépére lett 

vírusirtó telepítve. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom. Pisti annyit tudok neked mondani, hogy a 

bogarakhoz még valamennyit értek, de a vírusokhoz egyáltalán nem. Annyit tudok, hogy 

Gábor itt volt és azt mondta, hogy a kisebbségi gépen letöltés volt, amit valamilyen vírus 

megállított. Többet én nem tudok. 

Berzi István képviselő: Mondom tovább. Miért mondta azt, hogy azért mert ott vírusos lett a 

gép azért kellet huszonezer forintért vírusirtót venni? Mint kiderült van rajta próbaváltozatú 

vírusirtó, amiért nem kell fizetni. Megvan az üggyel kapcsolatban a véleményem, amit most 

itt nem szeretnék kifejteni. 

Szabó Zoltán polgármester: Itt vagyunk, mondjad nyugodtan, én nem tudom, hogy miről 

van szó. 

Berzi István képviselő: A próbaváltozatért nem kell fizetni, akkor hová ment el huszonezer 

forint. Engem sem érdekelt volna, ha bele nem kevernek. Alaptalannak érzem a dolgot. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte 

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  dr. Takács András 

 polgármester  körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


