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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi december hó 14. napján,
szerda 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben
megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Berzi István
Kiss Ferencné
Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Takács András
Szabó Oszkárné
Kisida Gáborné
Cserged Marianna
Távol van:

Csathó László
Dánielné Tóth Beáta
Jelen van még: Váradi Oszkár
Lázár Arzén
A község lakói közül 10 személy.
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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 3 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 3 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.
Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
2. Javaslat Balajt Község Önkormányzatának 2012. évi munkatervére
Előadó: polgármester, körjegyző, testületi tagok
3. Indítványok, javaslatok
4. Szociális segély kérelmek elbírálása.

A napirend tárgyalása:
1. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Szabó Zoltán polgármester: Nem olyan régen volt testületi ülésünk, azóta sok minden nem
történt, de azért vannak dolgok, amiket meg szeretnék beszélni. A tegnapi napon a Borsod
Megyei Munkaügyi Bíróságtól Balajt község Önkormányzata kapott egy végzést, egy idéző
végzést. „Sógor Zoltán felperesnek, Balajt község Önkormányzat alperesnek munkaviszony
jogellenes megszüntetése iránt indított perében a bíróság a hátoldalon ismertetett törvényes
következmények terhével felhívja a feleket, hogy 2012. január 5.-én 9 órakor a bíróságon
megjelenni szíveskedjenek.” Ebben az ügyben többen is érintettek voltatok. Kérdem én, hogy
megadtam a lehetőséget arra, hogy tisztázzátok magatokat?
Csikó László, Lakatos Zsigmond (az „ügyben” érintettek): Igen.
Szabó Zoltán polgármester: Élt ezzel a lehetőséggel? Itt volt, akkor, amikor ti itt voltatok?
Csikó László, Lakatos Zsigmond (az „ügyben” érintettek): Nem.
Szabó Zoltán polgármester: Megyünk a bíróságra, nem tudok ezzel mit csinálni. Ezzel
kapcsolatban valakinek észrevétele? Azt írják az indokolásban, hogy a védekezésre
lehetőséggel nem éltem, ami nem fedi a valóságot. Én azt hiszem, hogy megvolt a lehetősége,
hogy kimagyarázza magát. Azt írja az úriember, hogy a munkámat az előírásokat betartva
végeztem.
A játszótérrel kapcsolatban az MVH-lal beszéltem, a mai nap is vártuk a határozatot a
hiánypótlásra, de nem jött semmi. Az osztályvezetővel beszéltem, aki azt mondta, hogy a
pénzt is hamarosan megkapjuk.
Úgy néz ki, hogy január1.-vel fog indulni a Startmunka-program. 6 ember lesz felvéve első
körben, márciusban 8 ember, ha minden jól megy.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Nők nem lesznek felvéve a Startmunka-programba, mert
testületi ülésen szó volt róla.
Szabó Zoltán polgármester: Nem lesznek felvéve, nagy valószínűséggel később sem. A
lehetőségekből két programra tudtunk benyújtani pályázatot, a mezőgazdasági utak
rendbetételére, és a belvízelvezetésre. Minden lehetőséget megragadtunk, amit csak lehetett.
Ettől értelmesebb dolgot nem tudtunk kitalálni. 29 ember lesz ebbe a programba bevonva.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Megvan már a 6 ember, aki januárban kezd?
Szabó Zoltán polgármester: Ki van már választva, illetve jelentkeztek, és azok közül
választottunk 6 embert. Egy külsős szakmunkás, kőműves lesz még kiválasztva a Munkaügyi
Központ által kiközvetítettek közül.
Lázár Arzén CKÖ képviselő: Sajnos rá vagyunk szorulva, hogy itt dolgozzunk, hogy ezt a
munkát elvállaljuk, mert nincs szakmánk, nem vesznek fel sehova sem. Ezért nem kellene
válogatni, mert sehol máshol nem fogja tudni ledolgozni a 30 napot.
Kiss Ferencné képviselő: Olyan munkaerőt ide sem érdemes felfenni, aki csak hátráltatja a
munkát, nem csinál semmit. Meg kellene becsülni, hogy végre dolgozhat, kicsivel több jut a
családjának.
Csikó Gáborné a falu egyik lakója: De ehhez mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. Ha
még lehetőséget sem kap rá… Fel kell venni, aztán, ha nem úgy dolgozik, akkor el kell
küldeni, és akkor tanulni is fog belőle.
Szabó Zoltán polgármester: Ebben az évben mindenki kapott rá lehetőséget, hogy az
önkormányzatnál dolgozzon. Az önkormányzatnak nem lett volna kötelessége 94 embert
megmozgatni. Pl. itt van Rusznyák Regina, aki még soha sem dolgozott, neki is adtunk

lehetőséget a 30 nap ledolgozására, hogy segélyt kaphasson. Nem tudom, szoktátok-e nézni a
parlamenti üléseket a tévében. Én néha belenézek. Egy LMP-s képviselő asszony interpellált
abban az ügyben, hogy mi lesz azzal az 57.000 emberrel, akinek nem sikerült ledolgoznia a
30 napot. Balajton minden bérpótló támogatásban részesülő kapott arra lehetőséget, hogy
ledolgozza, hogy továbbra is kapja a támogatást.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: És hányan dolgoztak kétszer ebben az évben Izoldán és
rajtam kívül?
Csikó Lászlóné (Izolda) a falu egyik lakója: Mert én azt néztem, hogy valamennyivel így
többet kereshetek, mint ha a segélyt kapnám. Hányan utasították vissza ezt a lehetőséget?
Szabó Zoltán polgármester: Nem kérdeztem meg mindenkit, de voltak páran, akik a 6 órás
munkát nem vállalták el, már akkor, amikor nem volt muszáj, mert megvolt a 30 napjuk.
Csikó Lászlóné a falu egyik lakója: Csak arra kérlek, hogy akkor is gondolj majd ránk,
amikor 8 órás munkalehetőségről lesz szó!
Szabó Zoltán polgármester: A Munkaügyi Bíróságnak tett nyilatkozatomban is
megemlítettem az előbb említett Rusznyák Reginát, aki mint 51 éves, soha nem dolgozott
személy megköszönte a lehetőséget, hogy itt dolgozhatott. A
Startmunka-programba
28
személyt tudunk bevonni, ennél többre nincs lehetőség. Ezt még komolyabban kell venni,
mint az egyszerű közfoglalkoztatást, mert jobban fogják ellenőrizni, hogy az emberek
ténylegesen dolgoznak, és mi az eredménye, illetve az az eredmény megvalósult-e, amire
pályáztunk. Ha nem, akkor megvonják a támogatást, illetve még visszafizetésre is
kötelezhetnek minket, mint ahogy más településen már ilyen előfordult.
2. Napirendi pont
Javaslat Balajt Község Önkormányzatának 2012. évi munkatervére.
Szabó Zoltán polgármester: A legutóbbi testületi ülésen kértünk mindenki, hogy ha
valakinek a munkatervvel kapcsolatban javaslata van, jelezze. Nem élt senki a jelzéssel, a
jegyző úr elkészítette a munkatervet 2012. évre. Két változás van attól, ami előttetek van. Az
egyik egy dátumelírás, a másik pedig az egyik testületi ülés időpontját egy héttel későbbre
tettük. A június 28-ból lett június 27, ez egy elírás volt. Az október 24.-ei ülést október 31.ére tettük.
Dr. Takács András körjegyző: Egy dolog maradt nyitott, hogy júliusban legyen, vagy ne
legyen.
Kiss Ferencné képviselő: Maradjon benne, aztán majd menet közben eldöntjük.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
145/2011. (XII.14.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a képviselőtestület 2012. évi munkatervét a
módosításokkal elfogadta.
3. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
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Szabó Zoltán polgármester: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása hozzájárult Jósvafő
Község mozgókönyvtári szolgálatához történő csatlakozáshoz. A Társuláshoz tartozó
képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia ezt a döntést.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
146/2011. (XII.14.) sz. határozat
Tárgy: Jósvafő Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozása
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Jósvafő
Község
mozgókönyvtári
szolgáltatáshoz
történő
csatlakozását, melyhez az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa a 15/2011. (II. 10.) számú határozatával
hozzájárult, és elrendelte a Társulási Megállapodás –
feladatellátásban résztvevő települések felsorolását tartalmazó – 3.
számú mellékletének módosítását.
A
Képviselő-testület
Jósvafő
Község
mozgókönyvtári
szolgáltatáshoz történő csatlakozásához hozzájárul.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte
a képviselők megjelenését és az ülést bezárta.
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