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Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s 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. 

       Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok 

2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi munkájáról. 

       Előadó: Ádám Ferenc Györgyné falugondnok 

3. Indítványok, javaslatok. 

4. 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: Sok minden történt a februári testületi ülés óta. A legfontosabb, 

hogy ha minden igaz 2.-án be lesz adva az óvodára a pályázat, még mindig gőzerővel 

dolgoznak rajta. Mint ahogy lenni szokott, itt is felmerültek problémák. Kiderült, hogy az 

udvar ahová építenék, több helyrajzi számon van. Van egy 177 m
2
-es terület, ami nem az 

önkormányzat tulajdona. A terület 2005-ben került az illető tulajdonába, később felajánlotta 

az önkormányzatnak megvételre, de az nem élt vele. Most is beszéltem vele, most is eladnák, 

de mire az bejegyzésre kerülne, nekünk már késő lenne. Úgy tervezték az épületet, hogy ezt a 

területet ne érintse. A tervezés folyamatban van, holnap vagy holnapután fogják beadni 

engedélyeztetésre. Az Alapítványi Iskola számára a pályázathoz csak egy igazolás kell az 

építés hatóságtól, hogy az engedélyeztetési kérelmet befogadta. Fel is fogják függeszteni az 

eljárást, mert addig nem akarjuk végigvinni az engedélyeztetési eljárást, amíg nincs meg a 

pályázat eredménye. Erről a földterületről is kb. két héttel ezelőtt derült ki, hogy nem az 

önkormányzaté. Ki tudott erről? Te tudtál róla Laci? 

Csathó László képviselő: Nem tudtam én sem. Az úriember továbbra is el akarja adni, és 

mennyiért? 

Szabó Zoltán polgármester: El akarja adni 50 ezer forintért. Az ügyvédi díjjal, bejegyzéssel 

együtt kb. 80 ezer forintba kerülne, de meg kellene venni, mert mit keres az önkormányzat 

udvarán egy másik tulajdonos. 

Az Élelmiszerbank Egyesülettől a múlt héten kaptunk egy lehetőséget, hogy lehet menni 

élelmiszeradományért. 2100 kg tartós tejet és kakaó italt fogunk kapni. Mártával egyeztetve 

jövő hét csütörtökre kértük az elszállítást. 

Ezen a hétfőn volt nálam a BÓDVA-ÚT vezetője Zsigrai Tibor úr, és a temető felé vezető utat 

néztük meg. Beszéltünk már róla, tájékoztattalak titeket, hogy két variáció van az 

aszfaltozásra, illetve az útalap elkészítésére. Az egyik 2 millió 501 ezer 800 forint + ÁFA, 

illetve 3 millió 289 ezer 300 forint + ÁFA. Megnéztük a területet, és mindenképpen az 

olcsóbb lehetőséget fogjuk választani. Két okból. Az egyik ok, a nyomósabb, az anyagiak. Ez 

így 3 millió 200 ezer, a másik több mint 4 millió forint lenne. Annyi pénzünk nincs, hogy a 

drágább variációt válasszuk. Némi útalap van ott, de annak egy részét fel kell szedni. Azt 

ígérték, hogy kiküldenek egy rakodót, hogy megássa, és akkor kiderül, hogy mennyi zúzalék 

van. Én mondtam, hogy mindenképpen csak az olcsóbb megoldás járható. Viszont ami 

problémát jelent. 2,5 méter széles aszfaltos útról lett volna szó, de a gép 3 métert tud, ugyan 

van hozzá szűkítő, de az sem tudja pontosan 2,5 méteresre készíteni. Ő a 3 métert javasolja, és 

ebben az előbb említett árban el is készítik. Plusz egy-egy félméteres padka. Tudom, hogy van 

ott másnak is területe, amibe így bele fognak menni. Ha szól, akkor szól az illető, vagy 

feljelent, de szerintem nem fog szólni. Azt mondták, hogy húsvét után elkezdik ezt a munkát. 

A pénzünk meg van rá. Szavaznunk kellene, hogy ezekkel a feltételekkel, amit megismertetek 

a munka elinduljon. Nem tudom, mostanában ki járt a temetőn? Most a vaddisznó túrta fel az 

utat. 

 

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

határozatot hozta:  

 

 



 32/2012.  (III.28.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a BÓDVA-ÚT Kft. 2.501.800,- Ft, azaz kétmillió-

ötszázegyezer-nyolcszáz forint összegben elkészítse a temető felé vezető utat. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Zsigraival, illetve a mérnökével Palácsik Tamással megnéztük a 

pincesor felé vezető úton az átereszt, amit fel kellene újítani. Én kértem, hogy ha itt lesznek, 

és csinálják a temetői utat, akkor segítsenek nekünk valamilyen módon kivitelezni vagy 

tanácsot adni, hogy azt ott meg tudjuk csinálni. Nem lesz egyszerű. Megígérték, hogy 

segítenek. Ugye mindezt a Startmunka-programban csinálnánk. Jó is lenne ez, de abba senki 

sem gondolt bele, hogy ilyen faluhelyen a munkanélküli emberek nagy része képzetlen, 

szakképzetlen, és fogalmuk sincs róla, hogy hogy kellene ezekhez a munkákhoz 

hozzákezdeni. De ez nem csak Balajton van így, hanem a települések jelentős számában. 

Szerintetek is az a megoldás, hogy valamilyen szinten bevonjuk őket is? 

A játszótér átadására remélem, hogy mindenki jön. Nem akarunk mi nagy ünnepséget… Az 

Info-Datax Kft.-gal beszéltem, ők pedig az MVH-lal. Sajnos még nincs a számlánkon a pénz, 

de két héten belül ígérték, hogy ott lesz. Én már nem tudok hinni az MVH-nak! Remélem, 

hogy már végleg le lesz zárva a játszótér ügye, illetve nem lesz lezárva, mert 5 évig jelentési 

kötelezettség van, ellenőrizni jöhetnek. Március 7.-én voltak kinn ellenőrizni, fényképeket 

készítettek. Majdnem minden rendben találtak, egy-két dokumentum hiányzott, amit másnap 

bevittünk az MVH-ba. 

A múlt évben minden ember be lett hívva közfoglalkoztatásra. Kiment Kótainénak is a papír, 

de jött hozzám, hogy most hideg van, jöhetne-e később. Kiment neki 2 hónap múlva a papír, 

akkor bejött hozzám, hogy jön, de vegyem már fel ugyan abban az időpontban a menyét is, ha 

rosszul lenne, akkor ott legyen mellette. Mondtam neki, hogy akkor megoldjuk úgy, ahogy 

szeretné. Elmentek az orvosi alkalmassági vizsgálatra, ahol Kótainé alkalmatlan lett, ugyanis 

mindenki tudja, hogy beteges. Mikor visszajött a papírral mondtuk neki, hogy próbálja 

leszázalékoltatni magát. Az azóta eltelt időben többször is mondtuk neki, rákérdeztünk, hogy 

intézett-e valami ellátást magának. Most pedig jött a FHT-nak a felülvizsgálata, nem volt meg 

a 30 napja, meg kellett szüntetni az ellátást. Ahogy kivettem a szavaiból, most mindenki 

hibás, csak ő nem. 

Csathó László képviselő: Beszéltem vele én is, mondtam, hogy ismerem a történetét, 

beszéltünk róla. Mondtam neki én is, hogy több mint 8 hónapja volt rá, hogy lépjen az 

ügyében. Kifogásokat mondott, hogy beteg volt, 1 hónapig volt kórházban… Valóban úgy 

van, hogy mindent az önkormányzatra hárít. A jegyző úr megvonta tőle az ellátást, és hogy 

visszamenőleg nem lehetne-e valamit intézni. Pénz nélkül, ellátás nélkül nem maradhat. 

Szabó Zoltán polgármester: Egy embernek hányszor kell szólni, hogy menjen, lépjen a saját 

ügyében. Még el sem kellett volna menni, a háziorvos idejön, összeszedi a leleteit, kitöltik a 

nyomtatvány, beküldik, egyszer vagy kétszer be kell menni bizottság elé. 

Csathó László képviselő: Mondtam neki, hogy az önkormányzatban meg volt a jóindulat, fel 

akarta venni, de ha az orvos alkalmatlannak találta, nincs mit tenni. 

Szabó Zoltán polgármester: Kétszer volt már behívva munkára. Két héttel ezelőtt már azt 

mondta nekem, hogy hoz olyan orvosi papírt, amely szerint alkalmas. Az előzmények után ti 

fel mernétek venni? 

Berzi István képviselő: Ha hoz olyan papírt, amely szerint alkalmas… Az orvos felelőssége. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha egy orvos egy évvel ezelőtt azt mondta rá, hogy alkalmatlan 

a munkára, azóta többször volt kórházban, a menye itt vezetgeti, mert látom. Te fel mernéd 

venni dolgozni? Ha valami történne vele, kit húzgálnának? 



Csathó László képviselő: Most már folyamatban van az ügy, azt mondták, hogy beadták a 

papírokat a rokkant nyugdíjra. 

Szabó Zoltán polgármester: Ezt kellett volna egy évvel ezelőtt tenni! 

Csathó László képviselő: Addig nem tanulnak, amíg ilyen helyzetbe nem kerülnek, hogy 

nem kap ellátást. Jobb a saját kárán tanulni. 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Március 31. napjával van neki megszüntetve az 

ellátást. Az mondja, hogy már beadta a kérelmét. Akkor, ha megállapítják neki, akkor az a 

beadástól lesz megállapítva. Vagyis folyamatosan lesz valamilyen ellátása. 

Dr. Takács András körjegyző: Nem készültem ehhez a témához szólni, de ha már így 

esett… az 1997. évi III. törvény, amely ezekről a szociális ellátásokról szól, 2. § szerint, amit 

nem ártana, ha az ügyfelek is észben tartanának: „A szociális ellátás feltételeinek biztosítása 

- az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt 

felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.” 

Hangsúlyozom, hogy az elsődleges felelősség az egyéneké. Nem egyedi eset abban a 

tekintetben, hogy volt már olyan, hogy valaki elbocsátásra került, mert ittas volt 

munkavégzés közben. Akkor is mindenki hibás volt, a polgármester, a jegyző, az 

önkormányzat, mindenki. Azóta is jár ide különböző problémáival, illetve a múltkor átmeneti 

segélyt is megállapítottak neki. Meg volt adva neki a lehetőség. Itt mindent nekünk kell 

csinálni, és mindig minket kell szidni? Visszatérve a Kótainé esetére. Én is többször 

beszéltem vele, felhívtam a figyelmét, hogy nehéz helyzetbe fog kerülni. Most néztük meg 

az ügyiratot, még nem emelkedett jogerőre a döntés, még egy fellebbezésre van lehetősége. 

Abba én nem megyek bele, hogy valaki fiktíven fog neki leigazolni 2011. évben önkéntes 

munkát. Ez az ország tele van olyan esetekkel, amikor törvénytelen eszközökkel jutnak 

személyek ellátásokhoz. Én ebben nem akarok, és nem is fogok részt venni, inkább 

visszaadom a diplomámat. Természetesen más megítélheti máshogy, én ragaszkodom ehhez. 

Csathó László képviselő: Ha már elindította az ügyet, remélhetőleg hamarosan rendeződni 

fog. 

Szabó Zoltán polgármester: Remélem én is, de már régen rendeződhetett volna. 

 

2. Napirendi pont 

 

Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi munkájáról. 

 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Mindenki megkapta az írásos beszámolómat. Nem 

túl hosszú, de ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok rá. 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenki tudja, hogy a megválasztásom utáni egy-két 

hónapban nem volt felhőtlen a viszonyunk a falugondnok asszonnyal. Azóta rendeződtek a 

dolgok, megoldottuk. Az esetek nagy részében megbeszéljük a problémákat, és megoldjuk. 

Én azt mondom, hogy ha a faluban valaki nincs megelégedve a falugondnok munkájával, az 

magára vessen. Biztos vannak nézeteltérések, meg időpontokat sem lehet úgy egyeztetni, 

hogy az mindenki számára megfelelő legyen.  A falugondnok munkájában elsődleges az 

óvodás gyerekek óvodába hordása, utána a krónikus betegek vizsgálatra hordása, utána 

következnek azok a betegek, akiknek az orvoshoz szállítása máshogy nem oldható meg. És 

ezután következik a bevásárlás és minden egyéb. Én látom a környező települések 

falugondnokainak munkáját is, össze tudom hasonlítani őket. Amit tud, azt a falugondnok 

megoldja, persze vannak dolgok, amik egyes embereknek nem tetszenek. Mindenkinek a 

kívánságát nem lehet teljesíteni. 

Dr. Takács András körjegyző: Amit az előbb a törvényből idéztem nem akarom 

megismételni, csak kiegészíteném, hogy a falugondnoki szolgálatról mit mond ugyanezen 

törvény. „A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a 



külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő 

hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.” Ebből megint 

kiemelném az enyhítése szót. Ha értelmezzük a mondatok, akkor kiderül, hogy nem a 

falugondnoknak kell mindent megoldani, hanem enyhíteni, segíteni. Reggel rászántam az 

időt, hogy elolvastam Márta munkanaplóját. Vannak olyan dolgok benne, amik lehet, hogy 

jók, de megfontolás tárgyát képezik, hogy beletartoznak-e ebbe a körbe, amit a törvényből 

idéztem. Pl. tápszer íratása, gyógyszer íratása, beutaló kérése. Az én logikám szerint ez az 

egyének feladata lenne, ha csak arra gondolunk, hogy van itt hetente rendelés. Vagy pl. 

csizma sarkaltatása, bérletigazolvány kiváltása, ékszer beadása, kiváltása ékszerboltban. Én 

értem, ha Márta úgy fogja fel, hogy bíznak benne, de mi lesz, ha egyszer megvádolják, hogy 

valami eltűnt. Okmányirodában időpont kérése ügyintézésre, táppénzes papír elkérése 

orvostól. Biztos, hogy ez is a falugondnok feladata? Igazolás kérése orvostól, pénz befizetése 

a Borsod-bau-ba, pénz befizetése OTP-ba, pénz befizetése takarékszövetkezetbe. Igazolás 

kérése orvostól közgyógyellátáshoz. Szerintem ez is az egyén feladata. Kerékpár kerék 

elvitele a szerelőhöz. Ásványvíz, virágföld, kutyatáp vásárlása. Két bolt van a településen, én 

ugyan nem ismerem a boltok árukészletét, de szerintem sok minden van itt is, amit meg lehet 

vásárolni. Lottó vásárlása, bor vásárlása, sütemény vásárlása, kefir, DVD vásárlása, cement, 

vakolóhomok vásárlása, pénz felvétele az OTP-ból. Feltételezem, hogy ez azt jelenti, hogy 

odaadják neki a bankkártyát a PIN kóddal együtt, mert ezt máshogy nem tudom elképzelni. 

Arany leadása a zálogházban, illetve kiváltása. Többféle módon meg lehet közelíteni a 

dolgot. Az egyik az, amit a Márta is mondott, hogy bíznak benne. Csak az a kérdés, hogy 

meddig fog ez menni. Ha leegyszerűsítem a kérdés, akkor egyrészről Márta mindent elintéz, 

azon túl is, ami a feladata, de akkor meg kell változtatni a nevét falugondnokról a falu 

cselédjére vagy valami hasonlóra. Vagy pedig bizonyos dolgokat megtiltani neki, vagy 

felhatalmazni arra, hogy ami nem tartozik bele az alapvető feladatok ellátásában,  mondja ki 

a nemet. Szidni fogják őt is, a testületet is, és engem is, mert én vetettem fel. Én csak azért 

mondtam el mindezt, hogy gondolkodásra inspiráljam magukat. Dönteni is maguk fognak. 

Ádám Ferenc Gyögyné falugondnok: Ősztől annyival könnyebb, hogy megvan, hogy mit 

csinálok, hétfőn, kedden, szerdán… Nehéz rászoktatni az embereket, de azért lassan 

megszokják, hogy valamiféle rend van. 

Szabó Zoltán polgármester: Erről a rendről a testület döntött, és azóta valamivel könnyebb 

is s falugondnoknak szerveznie a munkáját. Azért lassan megszokják. 

Kiss Ferencné képviselő: „Azért jobb, ha a falugondnok íratja meg a recepteket, annak 

ellenére, hogy kéthetente jön az orvos, mert annak soron kívül megírják!”,  idéztem a 

lakókat. 

Dr. Takács András körjegyző: Itt vannak olyan dolgok, amivel senki sem számol. A 

probléma akkor fog kezdődni, ha az eset elő fog fordulni. Mi van akkor, ha Márta az OTP-

ban felveszi a pénzt, és kirabolják? Mi van akkor, ha aranyat szállít, és az eltűnik? Vagy csak 

megvádolják? Belegondolt már valaki abba, hogy mi fog történni? Hogy fogja tudni 

bizonyítani az igazát? Ennek lehetnek olyan vonzatai, de ne legyen, hogy ha szembesülnek 

vele, akkor nagyon nehéz lesz belőle kimászni. Önként bármit, bárkinek megcsinálhatok, de 

ha hátránya származik a megbízónak belőle, akkor engem terhel a felelősség. Én biztos, hogy 

nem vennék el senkitől aranyat, meg sok minden mást sem, de lehet, hogy ez csak az én 

merevségem. Amikor legutóbb ellenőrizték a falugondnokot, nem tudom, hogy beszéltünk-e 

róla, de sok vitám volt ezzel kapcsolatban a volt polgármesterrel. Arra akartak rávenni, hogy 

a pénzkezelési szabályzatba belevegyem a falugondnoki szolgálatot, hogy mint külső 

pénzkezelő, milyen felelősséggel tartozik a pénzek átvételéért. Márta és én sem tudnánk azt 

megoldani, ha minden pénzátvételkor bevételi pénztárbizonylatot, utána pedig kiadási 



pénztárbizonylatot kellene kiállítania. Én tudom azt, hogy ő jószándékú, meg rugalmas… Mi 

is rugalmasak vagyunk, csak abba kellene belegondolni, hogy ez mivel járhat. Más példát 

mondok… Én, mint közlekedő ember stoppost nem veszek fel. Balesetet szenvedünk, a 

stoppos megsérül, lerokkan, meghal, akkor kártérítési felelősséggel tartozom. Nem olyan 

egyszerű dolgok ezek, ha az ember jobban belegondol. Persze benne van az emberben a 

segítő szándék és a jóindulat, csak a következményekkel soha sem számolunk. Hogy mi 

lehet ebből, ha… 

Kiss Ferencné képviselő: Mindig van, és lesz is egy-két elégedetlenkedő ember. 

Szabó Zoltán polgármester: 2.-án a Szociális és Gyámhivatal jön ellenőrizni a 

falugondnoki szolgálatot. 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

falugondnoknak, a Falugondnoki szolgálat 2011. évre vonatkozó munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadta. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Berzi István képviselő: A foglalkoztatásról szólhatnál pár szót. Kik dolgoznak, milyen 

formában, milyen programban. 

Szabó Zoltán polgármester: Közfoglalkoztatásban 3 személy dolgozik. Olyan tájékoztatást 

kaptam, hogy esetleg április folyamán lesz lehetőség közfoglalkoztatásba 2-3 főt felvenni. 

De ez még bizonytalan, hogy mikor fog indulni, hány főre és mire lesz lehetőség. Te is voltál 

benn a Munkaügyi Központban és tudod, hogy jelen pillanatban még nincs rá lehetőség. 

Nagyon remélem, hogy 3 főt, elsősorban asszonyokban gondolkodunk sikerül felvennünk 

április végén vagy május elején. STARTmunka-programban most 15 fő dolgozik. Az egyik 

csoport június 30-ig, a másik július 31-ig dolgozik, és utána lesznek új emberek felvéve a 

helyükre. 

Berzi István képviselő: Mennyi nő dolgozik? 

Szabó Zoltán polgármester: Jelenleg közfoglalkoztatásban dolgozik Galambosné és Niki. 

Bottyán Éva egyszerűsített foglalkoztatással van alkalmazva. 

Berzi István képviselő: Akkor az ő munkabérét teljes egészében az önkormányzat 

finanszírozza? 

Szabó Zoltán polgármester: Igen, de így volt ez január hónapban Niki esetében is, mert 

valahogy meg kellett oldani a dolgot. 

Berzi István képviselő: De közfoglalkoztatásban 3 embert mondtál. Ki akkor a harmadik? 

Szabó Zoltán polgármester: Fodor Lajos, aki 6 órában van felvéve, de 8 órás munkát 

végez. Nekem volt egy összetűzésem egy hölggyel, hogy miért nem vettem fel 

kocsikísérőnek. Megkérdeztem tőle, hogy 6 órás bérért elvállalta volna-e azt a munkát. Azt 

mondta, hogy nem. Akkor miről beszélünk? Fodor Lajosról annyit tudok mondani, hogy 

maximálisan meg vagyok elégedve a munkájával. Az orvosi rendelő környékét másfél nap 

alatt rendbe tette, ami a múlt évben 4 asszonynak két hétig tartott. A Pruskóczki-féle ház 

portáját egy délelőtt rendbe tették két segítséggel. István, nincs több lehetőség. Tavaly még 

azt mondták, hogy idén úgy fog zajlani a közfoglalkoztatás, mint 2011. évben. Erre kaptunk 

3 embert. 

Berzi István képviselő: De Zoli említetted az egyszerűsített foglalkoztatást. Akkor 2-3 

embert fel lehetne venni így. 



Szabó Zoltán polgármester: Beszéljünk már erről zárt ülésen, de úgy, hogy ne halljam 

vissza kintről, hogy mi hangzott el. 

Berzi István képviselő: Nyílt ülésen erről nem lehet beszélni? 

Szabó Zoltán polgármester: Beszéljünk róla zárt ülésen! 

Cserged Marianna igazgatási előadó: Nekem lenne egy olyan problémám, hogy egy 

személy Edelényből be szeretne jelentkezni az Isten-hegyen lévő, saját tulajdonú 

víkendházába, vagy minek nevezzem. Egy helyrajzi számra, mert arra is lehet. De csak 

helyrajzi számra nem lehet, a közterületet el kell nevezni. Polgármester úrral beszéltünk róla, 

hogy azt a területet eleve Isten-hegynek nevezik, csak valamilyen közterület megjelölést 

kellene neki adni, pl. szőlő, dülő. 

 

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

határozatot hozta:  

 

 33/2012.  (III.28.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a Balajt községhez tartozó területen, melyen zártkerti 

ingatlanok találhatóak Isten-hegyi dűlő közterületnévvel látja el. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Néhány nappal ezelőtt találkoztam a Borsodi Iskola igazgató 

helyettesével, aki elmondta, hogy kirándulást szerveznek a tanulóiknak, mert van olyan 

gyerek, aki még nem vett részt ún. osztálykiránduláson. Azt hiszem, hogy Aggtelekre 

szerveznek kirándulást. Mivel a balajti gyerekek nagy része hozzájuk jár iskolában, ezért 

bátorkodott kérni némi, kis támogatást. Pártízezer forintra gondoltak, amiből a buszköltséget 

ki tudnák fizetni. Azt hiszem, a levélben sincs több információ, illetve annyi, hogy 52 balajti 

gyerek jár hozzájuk. 

Csathó László képviselő: Minden gyereket akarnak vinni? 

Szabó Zoltán polgármester: Igen. 

 

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

határozatot hozta:  

 

 34/2012.  (III.28.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.) 

kérésére 20.000,- forinttal, azaz Húszezer forinttal támogatja az iskolába járó 

balajti gyerekek kirándulását. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Edelény Város Jegyzőjétől kaptunk egy tájékoztatást arról, 

hogy Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött Edelény város közoktatási 

rendszerének jövőbeni működéséről, ami egyszerűbben fogalmazva átszervezést jelent. A 

társulási megállapodásból kifolyólag minket is érint ez az átszervezés. 

Dr. Takács András körjegyző: Erről most nem kell dönteni, csak tájékoztatásul küldték 

meg. Le van itt írva ennek az átalakításnak a menetrendje. A társulási megállapodás 

felmondása, illetve új társulási megállapodás megkötése miatt a későbbiekben biztos, hogy 

szükség lesz testületi döntésre.  



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 

 

 


