Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

23-14/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi augusztus hó 29. napján,
szerda 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben
megtartott soron következő ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Dánielné Tóth Beáta
Kiss Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna
Kisida Gáborné
Távol van:

Berzi István

Meghívott:

Dr. Takács András
Vadászi Béla
Hermánné Dienes Piroska

körjegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető
gazdálkodási ügyintéző

képviselő
Szendrőlád község Polgármestere
Szendrőlád község Jegyzője

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. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi I. félévének gazdálkodásáról
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
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3. Indítványok, javaslatok.
4. Szociális segély kérelmek elbírálása.
Szabó Zoltán polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt külön tisztelettel köszönti
Szendrőlád község polgármesterét, valamint jegyző asszonyát. Egy kicsit eltérnénk a napi
rendi pontoktól, ha nem gond, s egyfajta kötetlen beszélgetést folytatnánk Vadászi Béla
polgármester úrral, valamint jegyző asszonnyal a 2013. évi csatlakozással kapcsolatban,
ugyanis fennáll a lehetőség Balajt község tekintetében, hogy Szendrőlád településhez
csatlakozzon az új hivatali rendszer felállításakor. Szendrőládnak olyan problémája van, hogy
hiányzik körülbelül 70 ember, hogy az önálló működését meg tudja oldani. Kb. két hete volt
Szendrőládon, ahová vitt egy tájékoztatót, amit a képviselőknek is átadott, hogy milyen
módon fog működni az új rendszer, milyen feltételek vannak.
Vadászi Béla Szendrőlád község polgármestere: Szeretettel köszönti a jelenlévőket.
Elmondja, hogy többször beszélt már Szabó Zoltán polgármesterrel, s jó lenne, ha létrejönne
ez a csatlakozás, szerencsés lenne az előkészületeket mielőbb elkezdeni, hogy január 01.
napjával indulhasson az új hivatali felállás.
Szabó Zoltán polgármester: Dánielné Tóth Beáta 10 óra 10 perckor megérkezett a testületi
ülésre.
Hermánné Dienes Piroska Szendrőlád község jegyzője: Elmondja, hogy Szendrőlád
esetében pontosan 71 fő hiányzik a 2010. január 01. napi állapotnak megfelelően a 2000
főhöz. Előzetesen valóban meghozhatják a döntésüket a képviselő-testületek s megköthetik a
megállapodást, mely 2013. január 01. napján lépne hatályba. De ha ez nem így történik, még
60 nap mindig van a közös hivatal létrehozására. Megállapodásban kell majd rögzíteni a
székhelytelepülést, a dolgozói létszámot. Úgy gondolja, hogy még nagyon sok előkészítő
munka volna a testületi felhatalmazást követően, hogy ennek a megállapodásnak a részleteit
pontosan átbeszéljük.
Szabó Zoltán polgármester: Az a legrosszabb, hogy senki nem tudja mennyi normatívát,
állami támogatást fogunk kapni. Az is felmerült bennem, hogy ha mi elkezdjük a
megállapodást, a működési szabályzat átdolgozását és időközben még valaki akar csatlakozni,
akkor újra kezdjük az egészet?
Vadászi Béla Szendrőlád község polgármestere: Nem vagy köteles befogadni, én úgy
tudom, hogy lesznek olyan önkormányzatok, akik kötelesek lesznek befogadni. Például:
Szendrő, Edelény. Akik nem hozzák létre január 01. után 60 napon belül a közös hivatalokat,
s nem csatlakoznak sehová, azokat lesznek kötelesek fogadni.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor magyarul, ha Balajt meg Szendrőlád elkezdi kidolgozni
a megállapodást nem vagyunk kötelesek mást fogadni. Természetesnek látom, hogy
Szendrőlád nagyságánál fogva ott lenne a központ. Viszont Balajton sok olyan lakos van, aki
problémákkal küszködik, mi az ami megmaradna helyben esetleg? Mert én szeretném az
igazgatást itt látni, valamint a pénzügyi részt is valamilyen formában, de hogy ezt hogy fogjuk
tudni finanszírozni, azt nem tudom.
Kiss Ferencné képviselő: Itt hatalmas az ügyfélforgalom.
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Hermánné Dienes Piroska Szendrőlád község jegyzője: Igazából nem is tudom, hány fős
település Balajt.
Szabó Zoltán polgármester: 486 fő.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A jelenlegi körjegyzőség Ládbesenyő székhellyel, 6
fő köztisztviselővel, és a körjegyzővel működik, Balajt településen két fő köztisztviselő látja
el a hivatali feladatokat, egy fő igazgatási és egy fő pénzügyi előadó.
Hermánné Dienes Piroska Szendrőlád község jegyzője: Ezen a településen akkor erre a két
kollégára nagyon nagy szükség van.
Szabó Zoltán polgármester: Balajton is a munkanélküliség jelenti a legnagyobb problémát,
csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 100 fő fölött van a
településünkön, azért ezekkel napi szinten probléma van. A közmunkások felvétele, sok fiatal
gyerek van, rendszeres gyermekvédelmi támogatottak én azt nem tudom elképzelni, hogy egy
héten egyszer valaki kijön, s ezeket a problémákat meg fogja oldani. Ezért a balajti
önkormányzat mindenféleképpen azt szeretné, ha ez a két létszám megmaradna.
Hermánné Dienes Piroska Szendrőlád község jegyzője: S az önkormányzat ugyanúgy
továbbra is tudná ennek a feltételeit biztosítani?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ez az, amit még nem tudunk.
Szabó Zoltán polgármester: Jelenleg is elég nagy összegeket fizetünk be a Körjegyzőség
központjába havi szinten, s eddig rendesen fizettük a hozzájárulásunkat, azt nem tudjuk
jövőre lesz-e miből fizetni, mennyi lesz a normatíva, miből fogunk gazdálkodni.
Vadászi Béla Szendrőlád község polgármestere: Jövőre normatíva nem lesz, megszűnik,
feladatalapú támogatás lesz. Úgy lesz megoldva, hogy van egy intézményed, ez kb. ennyi m 2
és erre ennyit kapsz, és kész, legalább is ezt mondták, voltam egy előadáson, ez a fejkvóta
rendszer, vagy megfelelő lesz vagy nem.
Hermánné Dienes Piroska Szendrőlád község jegyzője: S azt nem tudni, hogy esetleg ez a
két dolgozó a járási felmérés szerint államigazgatási vagy önkormányzati feladatokat lát el?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Igazából annyira összetett munkaköre van a két
kolléganőnek, hogy egyértelműen nem tudjuk szétválasztani.
Hermánné Dienes Piroska Szendrőlád község jegyzője: Én egy tájékoztatást olvastam,
hogy talán a segélyezés ellátás is maradna az önkormányzatoknál.
Kiss Ferencné képviselő: Így nagyon nehéz dönteni, hogy még semmit se tudunk biztosan,
de valahogy ide csak kell dolgozó, tekintettel arra, hogy az ügyfélforgalom milyen.
Szabó Zoltán polgármester: Nekünk az a legfőbb célunk, hogy itt megmaradjon a két
dolgozó. De voltak más felvetések is Edelény Város Jegyzőjétől, megtennéd, hogy elmondod
mi volt ott a megbeszélésen?
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Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Volt, hogy Edelényt megkerestük kötetlen
beszélgetés formájában, s ott elhangozott az is, hogy ha Edelényhez csatlakozna a település, a
pénzügyi ügyintézés nem biztos, hogy meg maradna helyben. Tehát ha van ott egy pénzügyes
kolléganő, aki csinál hat nemzetiségi önkormányzati könyvelést, miért ne csinálhatna hetet.
Szabó Zoltán polgármester: Itt azért települések között is óriási különbség van. Abodon
szinte elenyésző a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma. Abodon kb. 20
fő, Ládbesenyőben kb. 30, itt meg 100 fölött.
Hermanné Dienes Piroska Szendrőlád község Jegyzője: A mi településünkön a pénzügyes
kollégák nagyon le vannak terhelve.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Én ezelőtt Ládbesenyőben pénzügyes voltam, így
tudom mit jelent az a munka, főként január és április közötti időszakban.
Szabó Zoltán polgármester: Szendrőládon mennyi pénzügyes van?
Vadászi Béla Szendrőlád község polgármestere: Aki a gazdálkodást csinálja 1 fő, illetve
van aki besegít és van külön pénztáros. Vannak intézményeink, amiket külön kell könyvelni.
Külön a két nemzetiségi önkormányzatot, külön az öreg otthont, iskolát, óvodát. Igazából én
azt látom, hogy azt, hogy hol mennyi embert fogunk megtartani, azt az fogja meghatározni,
hogy mennyi pénzt fogunk kapni, meg mit fog elvinni a járás.
Szabó Zoltán polgármester: Szerintem akkor fogjuk megtudni mennyi támogatást kapunk,
amikor utalják majd az első részletet. De e nélkül, hogy tudnunk bármiféle megállapodást
összehozni? Esetleg nagyvonalakban elkészíteni, és majd a végén kiegészíteni.
Vadászi Béla Szendrőlád község polgármestere: Esetleg az elvárásokat leírni, hogy melyik
község mit szeretne, aztán majd jöhet a módosítás.
Szabó Zoltán polgármester: Következő kérdésem a jegyző munkaköre. Elég egy jegyző és
aljegyző is kell hozzá? Az átiratban az szerepel egy jegyző és egy aljegyző tevékenykedjen.
Hermanné Dienes Piroska Szendrőlád község Jegyzője: Igen ebből az tűnik ki, egy jegyző
és aljegyző. Az aljegyző segíti a jegyző munkáját és ez nem vagylagos.
Szabó Zoltán polgármester: Mert ugye nálunk is elég sok baj, probléma van, s ha lesz egy
jegyző és két- vagy háromhetente meglátogat minket az nem lenne megfelelő a település
részére. Legalább egy héten egy vagy másfél nap jó lenne, ha jönne, ha valamilyen gond,
probléma van.
Hermanné Dienes Piroska Szendrőlád község Jegyzője: Ha másik településen valamelyik
kollégának nincs kiadmányozási joga, nem lehet úgy teljes felelőséggel ellátni jegyzői
feladatot, mint a fehér holló.
Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom nem elképzelhetetlen, hogy összehozzuk ezt a
megállapodást valamilyen formában, de ezt a jegyzőknek kellene előkészíteni.
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Vadászi Béla Szendrőlád község polgármestere: Szeptember 12.-én lesz testületi ülésünk,
oda meghívjuk a balajti Képviselő-testületet és megbeszélnénk ott közösen az álláspontunkat,
elvárásainkat.
Szabó Zoltán polgármester: Egyértelműen a testület fog dönteni, én tájékoztattam a
képviselőket a lehetőségeinkről, jelen pillanatban én úgy látom Balajt község számára ez
lenne a legjobb. A két település lakosság összetétele is hasonló, amelyet pályázatok esetén jól
ki lehet használni. Pl. szociális földprogram.
Kiss Ferencné képviselő: Szerintem rugalmasabban tudna együtt dolgozni két község, ha
összefog, mintha hat, hét vagy esetleg nyolc.
Szabó Zoltán polgármester: Számítok a testületi tagok jelenlétére is majd a szendrőládi
testületi ülésen.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző : A holnapi napon lesz testületi ülés Ládbesenyőben,
s mivel még ott nincs kialakult végleges álláspont, elképzelhető, hogy onnan is részt fog majd
valaki venni a testületi ülésen.
A napirend tárgyalása:
1. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok
Szabó Zoltán polgármester: Az előzőekben beszélgettünk a szendrőládi polgármesterrel,
jegyzőasszonnyal az új hivatalok létrehozásával kapcsolatban. Nektek is adtam egy
tájékoztatót, ezek sarokpontok, biztos lesz benne változás. Amiről nincs szó, az a pénzügyi
finanszírozás. Gondolkozzon rajta mindenki, hogy mi lenne a településnek a legésszerűbb és
legjobb megoldás. Én azt a megoldást keresem, hogy itt maradjon az igazgatás és a pénzügy
is. Próbálkoztunk a laki vonallal is, Szendrőt és Edelényt is kerestem. Ezt nekünk kell
eldönteni. Volt szó arról, hogy Abod településen kiküldtek kérdőíveket a lakosoknak ezzel
kapcsolatban, de honnan tudja egy lakos, mikor még mi se tudjuk, hogy mi lenne a legjobb?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ott többnyire én úgy láttam, hogy a lakosok abból
indultak ki, hogy iskola, orvosi rendelő Edelényben van, de ez eddig is így volt. Ezért tartotta
a többség jónak Edelényt, de ez eddig is így volt.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Milyen előnye származna az önkormányzatnak, ha
Edelényhez csatlakoznánk?
Szabó Zoltán polgármester: Én beszélgettem ott a jegyző úrral, polgármesterrel is, ott akkor
úgy nyilatkoztak, hogy valószínű a pénzügyet elviszik Abodról.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Az edelényi jegyző azt mondta, nem tud igazán
konkrétumot mondani, mert nem ismerik a jövő évi finanszírozást.
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Szabó Zoltán polgármester: Én úgy gondolom, ha valakivel megkötöttük majd a
megállapodást utána fog minden kiderülni, mert senki nem tud semmit.
Csathó László képviselő: Ahogy a szendrőládi polgármester is mondta, meg lehet kötni
valamilyen formában a megállapodást, s majd januártól módosítjuk. Végülis van időnk, még
hatvan napunk lenne, s lehet, hogy már januárban többet fogunk tudni ezekről a dolgokról.
Szabó Zoltán polgármester: Mindenkit arra kér, hogy 12.-én aki tud jöjjön el Szendrőládra.
Csathó László képviselő: Jó lenne tudni, hogy Ládbesenyő mit akar?
Kiss Ferencné képviselő: Nekem szimpatikus Szendrőlád.
Dánielné Tóbiás Beáta képviselő: Nekem is szimpatikus Szendrőlád, de vannak olyan
információim, hogy ott a testület kétfelé húz. Időközi választás volt, mert már egyszer
feloszlatták magukat, mert a polgármesterrel és az alpolgármesterrel nem volt a képviselőtestület megelégedve. Most megint valamit próbálnak, hogy polgármesterváltás legyen,
nekem ez az információm van. Szerintem várjuk meg a 12.-ét, menjünk el, s látni fogjuk
kikkel dolgoznánk együtt. A képviselő-testület akkor közös lenne.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nem, ugyanígy működne, mint eddig a
körjegyzőségi közös testületi ülések. Eddig körjegyzőség volt, most közös önkormányzati
hivatal lesz.
Szabó Zoltán polgármester: Minden így marad, csak azon próbálunk okoskodni, hogy a
feladatellátás helyben maradjon, s ne kelljen a lakosságnak máshová mennie. Mint pl. a
gyermekvédelmi támogatás is megérkezett 27.-én és ne kelljen két hetet ülni rajta, 28.-án
helyben már ki is lett fizetve. Ha nem marad helyben pl. a pénzügy, lehet sokkal később
fognak emberek pénzhez jutni. Az lenne a cél, minden úgy maradjon, ahogy most van.
Dr. Takács András (meghívott): Több minden keveredik a köztudatban. Itt arról van szó,
hogy kvázi körjegyzőségi hivatalok jönnek létre, csak más lesz az elnevezése. A képviselőtestületek munkáját ez semmilyen formában nem befolyásolja, továbbra is önállóak
maradnak, itt az ügyintézésnek kimondottan a módja fog megváltozni. Már nagyjából
körvonalazódik, hogy milyen feladatokat visznek el a járások, meg milyen munkaerőt. A
Kormányhivatal felül fogja vizsgálni ki mit csinál, ki milyen végzettséggel rendelkezik és
egyszerűen elviszi, ez ellen nincs jogorvoslat. A Faluszövetség közgyűlésén azt mondták,
hogy október végére fognak a dolgok annyira letisztulni, hogy valamit tisztán lehet látni, mert
addigra a járásokkal kapcsolatos dolgokat is eldöntik. Már megjelent a járásokról szóló
törvény végrehajtási rendelete, lesznek olyan feladatok, amit egy az egyben elvisz a járás, lesz
ami marad és lesznek osztott hatáskörök, ilyen a szociális igazgatás területe. Nem tudni a
feladatfinanszírozás módját, de ha abból indulunk ki, hogy a mostani körjegyzőségi
normatívából a mindenkori körjegyző bérét, költségeit, cafetériáját fedezte a költségvetés, a
helyi dolgozók bérét minden esetben az adott települési önkormányzat. Ha ezt a szisztémát
követjük, akkor mindegy milyen felállás lesz, ha az önkormányzat bevállalja, hogy saját
költségére vagy kiegészíti a feladatfinanszírozási normatívát, vagy egy önálló dolgozót veszek
fel, akkor ebbe beleszólása nincs senkinek. Véleménye szerint jobb alkupozícióban van bárki
Szendrőláddal, mint Edelénnyel, mert Edelény egy város, egy járásszékhely lesz majd, s ha
balajti Képviselő-testület nem talál megoldást, akkor a kormányhivatal jelöli ki, és akkor
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valószínű Edelény. Szendrőlád olyan helyzetben van, hogy neki még nem igazán van
elkötelezett partnere. Jobb az alkupozíció, pl. mi csatlakozunk hozzátok, de ilyen meg ilyen
feltételekkel. A közgyűlésen megkérdeztem, hogy mit jelent az Ötv. azon mondata, hogy
minden településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatosságát. Senki nem tudta
megfogalmazni, hogy ez mit jelent igazából. Nagy bizonytalanság van. Én személy szerint azt
támogatnám, bár ehhez nekem korábban se volt közöm, ha maradtam volna, akkor se lenne
közöm, most kívülállóként pláne nincs, de én Ládbesenyőnek is és Balajtnak is hogy
Szendrőlád, mert az alkupozíció más lenne és jobban tudná az érdekeit érvényesíteni mind a
két település. Itt a két polgármesternek kellene összezárni, mert Abod Edelényhez szeretne
csatlakozni.
Csathó László képviselő: Ha ki kellene egészíteni az állami támogatást, könnyebben tudná
ezt megtenni a két település együttesen.
Szabó Zoltán polgármester: Ha Abod, Balajt, Ládbesenyő hárman meglennénk kétezer fő
felett, akkor nem kellene sehová menni, akkor maradna minden így ahogy van.
Dr. Takács András (meghívott) : Ő nem gondolja, hogy ez az Abod ügy már lefutott dolog,
de mivel már megkérdezték a lakosságot, aszerint fognak dönteni. De, ha a másik két
település összezárna, az lenne a legjobb.
Szabó Zoltán polgármester: Már megkerestem ez ügyben a ládbesenyői polgármestert.
Dr. Takács András (meghívott): Szendrőlád községnek kevés hiányzik a 2000 főhöz, ha úgy
tetszik, ők kényszerpályán vannak, nekik kell egy partner. Ha nem jól működik a rendszer, a
2014. évi választásokat követően kiválhat a település.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nagy mértékben függ attól, milyen a kollektíva, a
vezetőség, mennyire partnerek egy dolgokban, mennyire lehet velük együttműködni, mert ha
tegyük fel a vezetőség személyében, - jegyző polgármester testület - változás következne be,
akkor már más lenne a véleménye a testületnek.
Szabó Zoltán polgármester: Ha itt létrejönnek az új hivatalok, jegyzőt kellesz választani,
mert minden jegyzőnek megszűnik a jogviszonya. S már nem a testület fogja választani a
jegyzőt, hanem a polgármesterek és a lakosságszámmal arányos értékű lesz a szavazat.
Gyakorlatilag Szendrőlád esetében ő választana. Ha Edelényhez tartozunk, ott meg van a
jegyző és aljegyző.
De haladjunk tovább, a következő dolog, amit felírtam magamnak: Startmunka. Elmondom a
részleteket nagyvonalakban. Három pályázatot nyújtottunk be, az első az egyéb értékteremtő,
ez konkrétan azt jelenti, hogy a Fő úton 800 m járdának a teljes felújítása, két darab
buszmegálló kialakítása, itt tervet is kell csináltatni, beton alap, nem olyan, mint ez a
vaskeretes buszmegálló, kőből kirakott buszmegállót szeretnék. A kultúrház külső, de főleg a
belső felújítása, de kintről is elvégeznénk rajta kisebb javításokat, s valamilyen színnel
lefestenénk, de a nagyobb munkát, a benti részre tervezzük, mert ahogy a kultúrház kinéz
belülről az iszonyatos. 22 fő segédmunkással és 2 fő szakmunkással számoltunk, ennek csak a
bérnél van jelentősége. Ezenkívül van még a mezőgazdasági termelés, beadtuk krumpli
termesztésre a pályázatot hét főre. Ebbe a programba beírtunk vetőmag, kéziszerszámok,
növényvédő szerek beszerzését, talaj előkészítést, illetve egy traktor vásárlást pótkocsival
együtt. Ezt meg is indokoltam, hogy miért szeretnénk megvenni ezt a traktort, melyet egyrészt
a mezőgazdasági projektben, illetve a felújítási projektben is hasznosítani tudnánk a
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törmelékek elszállítására. Balajt községnek soha nem volt saját szállító gépe, így a felújítási
munkához nem kellene az elszállításhoz bérgépet igénybe venni. A harmadik program pedig
csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, illetve teljes felújítása. Ez a három program
összesen 47.800 E Ft-ot takar. 40 ember lenne megmozgatva kétszer öt hónapos időtartamban,
így összesen 80 ember dolgozna a Startmunka-programban. Ami pénz konkrétan a
lakosokhoz kerülne, a bér és annak járuléka, 33.285 E Ft. A közvetlen költség, ami
anyagbeszerzésre lenne az 14.515 E Ft. Már olyanra, hogy közmunka, nem fogunk pénzt
kapni, ezt el kell felejteni, ha nem csinálsz valami értékteremtő munkát, akkor nem lehet
felvenni senkit dolgozni. Egyszerűsített közfoglalkoztatásban 2-3 fővel számolhatunk
maximum. Ezzel a Startmunkával vagy nagyot fogunk szakítani, vagy nagyot bukni, mert ha
ezek a programok nem valósulnak meg, vissza kell fizetni a támogatást. Kérdéses ki fogja
őket irányítani, nekem nincs időm arra, hogy állandó jelleggel ott álljak felettük.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ki kellene emelni közülük egy pár brigádvezetőt, leírni a
munkaköri leírásában mik a feladatai, s ha nem teljesítik, az milyen szankciót vonhat maga
után. Külön tájékoztatás keretében szóban is meg kellene neki adni a felvilágosítást, hogy ne
csak papíron kapja kézhez.
Szabó Zoltán polgármester: Itt gipszkartonozni, vakolni, laminált padlót vagy járólapot
lerakni kell. Ki fogja ezt megcsinálni?
Kiss Ferencné képviselő: Elképzelhető, hogy szükség lesz egy szakemberre valahonnan.
Szabó Zoltán polgármester: Az előző Startmunkánál az első csapatot próbáltam úgy
összeállítani, hogy azzal tudjunk haladni, mert a második csapattal nem lett volna kész. Ha
hideg van az a baj, ha meleg akkor az, mindig van valami panasz. Ezt jövőre is így kellene,
hogy az első félévben, amit csak lehet mindent megcsinálni. Egy két dolgot szólnék az
önkéntes munkáról, az első brigád ma átvette a szerződését, addig senkinek nem adtuk ki az
igazolást, amíg le nem dolgozta a 15 napot. A múlt héten is kiértesítettünk 8 embert, hogy
lehet jönni önkéntes munkára, ebből egy ember jelentkezett. Van a faluban másik önkéntes
tevékenység is, inkább odamentek dolgozni. Egyik percbe azt nyilatkozzák, hogy nem fog
délután kettőig az önkormányzatnál itt lenni, utána meg jön panaszkodni, vegyem fel nyolc
órásba. Aki ilyet mond, hogy ő nem fog itt ülni kettőig, meg nem fog az önkormányzatnál
dolgozni, akkor elgondolkodtató, hogy jövőre érdemes-e felvenni Startmunka programba. Az
óvodával kapcsolatban még minden akadály nem hárult el, még a szerződés kötésnek az
időpontját se tudjuk. Az alapítványi iskolának még a közoktatási megállapodása nincs aláírva,
ez a pályázati kiírás egyik feltétele volt. Amikor a pályázat benyújtásra került, akkor volt még
ilyen megállapodása az iskolának, ez augusztus 24.-én lejárt. Több, mint tízezer ilyen pályázat
érkezett be a közoktatási megállapodás aláírására, és 27-et írtak alá eddig. Szerződéskötésre
meg kell lennie a megállapodásnak, mert ha nem, akkor megint megáll kicsit a dolog.
2. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévének gazdálkodásáról.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
Szabó Zoltán polgármester: Mindenki megkapta a szöveges tájékoztatót, ha valakinek van
kérdése ezzel kapcsolatban megpróbálok válaszolni. Ha én nem tudok, a gazdálkodási
ügyintéző fog. Lejárt tartozásunk nincs, se a Körjegyzőség felé, se mások felé.

9
Kiss Ferencné képviselő: Nagyon szépen ki van dolgozva, a szövegesben érthetően.
Kisida Gábor Andrásné gazdálkodási ügyintéző: Követelésünk annál több van az adóból.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nagyon sok olyan ember van, akinek nincs letiltható
jövedelme, van aki több éve nem fizet kommunális adót.
Kisida Gábor Andrásné gazdálkodási ügyintéző: A szemétszállítást is fizetjük a lakosság
helyett.
Kiss Ferencné képviselő: Igazságtalan, hogy valaki fizeti, valaki nem, holott, aki fizeti az se
él több pénzből.
Szabó Zoltán polgármester: A lakásfenntartási támogatásból le lehet vonni az adót nem?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nem, ha esetleges közszolgáltató felé van tartozása,
azt megtehetné az önkormányzat odautalja, a tartozás kiegyenlítése céljából. Pl. szemétdíj
tartozás.
Dr. Takács András (meghívott): De itt nincs kivetve a szemétdíj a lakosokra.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Abod településen havi 800.-Ft-ot fizetnek
szemétszállítási díjat, igaz Ládbesenyőben nincs, de 9.000.-Ft a kommunális adó mértéke,
míg itt csak 3.000.-Ft.
Dr. Takács András (meghívott): Az első félév kivetése után 160 db felszólítást küldtünk ki.
S az volt a bosszantó és megalázó, hogy sokan összetépték kibontás nélkül. S én megkértem
Berzi István képviselőt, hogy segítsen a nagyszájú jegyzőnek meg az apparátnak abban is,
hogy nem azért küldtük ki, mert unatkoztunk, s beszélje rá a lakosokat, hogy van állampolgári
kötelességük és amikor felnyújtja a kezét a szociális segélykérelmek elbírálásánál, a
„mibőlről” is kellene beszélni, hogy miből fizetnek majd átmeneti, szociális segélyeket.
Ennek nem volt eredménye, ezután egyenként forgattuk át a polgármesterrel az aktákat, ő
jobban ismeri a falu lakosságát, hogy kinek van letiltható jövedelme. Néztünk utána ki az aki
nyugdíjas. Egy – két esetben elindítottunk gépjárműnek forgalomból való kivonását. Annyi
mindent megpróbáltunk, de nem jártam sikerrel, ha jó az emlékezetem valami 4.600 E Ft
adókintlévőség volt, ennek a töredékét nem tudtuk behajtani, nem beszélve még az adók
módjára történő rendőrségi megkeresések tömegéről. Korábban 870 E Ft összértékben volt
ilyen megkeresés, amit sikerült kicsit lefaragni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha valakit felveszünk dolgozni a Startmunkába, meg
kellene nézni mennyi tartozása van és a munkabéréből kellene letiltani.
Dr. Takács András (meghívott): Jogos a felvetés. Ez ügyben korábban is egyeztettem
Kisidánéval és a polgármesterrel is, és vettem elő a listát, van –e adótartozása. Az emberben
ellentmondások vannak, nagy a szegénység Magyarországon, egyrészről kötelességem a
behajtás, másrészt meg ott vannak az emberi érzések, meg a megértés. Ez borzasztóan nehéz
komolyan mondom, mert most jön az iskolakezdés, most ez van, most az van, jön a
karácsony. Volt olyan, hogy Budapesten 90 ember rohamozta meg a hivatalt és
kényszerítették a jegyzőt a hamarabbi kifizetésre, azaz a törvénysértésre. A rendőrségi
megkereséseknél is előfordult, hogy sorba utasítottam el a foglalást, mert azt mondtam, s le is
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írtam, hogy addig, amíg Magyarországon orvosokat, pedagógusokat, mentősöket, rendőröket
vernek meg, támadnak meg, ne várják tőlünk, hogy mi kimegyünk foglalni. Gondoljanak bele,
hogy vannak itt olyan renitens emberek, akik saját kihallgatásán a rendőrség épületében
támadta meg a rendőrt. Arról nem is beszélek, mindannyian tudják, hogy Ládbesenyőben a
kocsimat összekarcolták, melynek bírósági folytatása van.
Szabó Zoltán polgármester: A beszámolóval kapcsolatban valakinek van még kérdése?
Kiss Ferencné képviselő: A 841 E Ft karbantartás, kisjavítás, ebben benne van a falubusznak
a javítási költsége ugye?
Kisida Gábor Andrásné gazdálkodási ügyintéző: Igen.
Kiss Ferencné képviselő: Van itt az egyéb különféle kiadások, ez mit takar 1295 E Ft?
Kisida Gábor Andrásné gazdasági ügyintéző: Ez a Start-programhoz kapcsolódik.
Kiss Ferencné képviselő: Mivel megszűnt a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, azzal már
nincs semmi tennivalónk ugye?
Kisida Gábor Andrásné gazdálkodási ügyintéző: Dehogynem, leírtam, ugyanúgy
kötelezettségünk van, negyedévente PM-info, mérleg, féléves beszámoló. Könyvelni már nem
kell, mivel nincsenek gazdasági események, nincs pénztár, nincs bank, megszüntettük időben,
szerencsére még félév előtt.
Kiss Ferencné képviselő: S ez választásig így fog működni?
Kisida Gábor Andrásné gazdálkodási ügyintéző: Nem, csak az éven.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Mivel január 25. napjával szűnt meg, az időarányos
állami támogatás megillette őket. Szerencsésebb lett volna, ha december 31. előtt mondják
azt, hogy nem kívánunk tovább működni.
Szabó Zoltán polgármester: A beszámolóval kapcsolatban valakinek van még kérdése? Ha
nincs, akkor felteszem szavazásra.
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2012. (VIII.29.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2012. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről, alakulásáról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megkereste az önkormányzatot, hogy 2012.
január 01. napjától hatályba lépett egy NGM rendelet és ez alapján szükségessé vált egy
szakfeladat felvétele a gazdálkodásába. A határozati javaslatot is megküldték minden
önkormányzatnak, aki tagja ennek a társulásnak, amit ismertetnék.
Szabó Zoltán polgármester: Felteszi szavazásra.
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2012. (VIII.29.) sz. határozata
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása.
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás gazdálkodásához szükséges új 841382 területfejlesztési és területrendezési
területi feladatokra – szakfeladat felvételét.
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6 pontja kiegészül.
Törvényi hivatkozás: 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Szintén érkezett egy megkeresés Edelény Város
Polgármesterétől, melynek tárgya az Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv jóváhagyása. Amit 2010-ben elfogadtak, annak szükségessé vált a
felülvizsgálata. Ez 2012. szeptember 1. napjával lép hatályba, a társulási tanács július 29.-én
a felülvizsgált tervet jóváhagyta. Ezt a Képviselő-testületnek augusztus 31. napjáig jóvá kell
hagyni és az erről szóló határozati kivonatot 8 napon belül meg kell küldeni részükre.
Szabó Zoltán polgármester: A határozati javaslat jóváhagyásával ki ért egyet?
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2012. (VIII.29.) sz. határozata
Tárgy: Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve
felülvizsgálatáról
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Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét felülvizsgálta.
A Képviselő-testület a felülvizsgált Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervet – a határozat mellékleteként – jóváhagyja.
Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2012. szeptember 1.
napján lép hatályba.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2012. szeptember 1.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: elmondja, hogy az önkormányzat által bérelt
fénymásoló géppel kapcsolatban jött egy levél, az önkormányzatnak erre a gépre van egy
karbantartási szerződése. A levél tartalma kitér az infláció mértékének emelkedésére,
valamint a gazdasági helyzet romlására. Két alternatívát ajánlanak az önkormányzat részére,
lényegében mindenféleképpen emelni fogják a díjat. Az egyik esetben 6,9 %- kal, a másik
esetben 5,7 %- kal. De ha a magasabb összegű emelést fogadja el az önkormányzat, akkor
ugyanolyan reakció időn belül érkeznek a helyszínre a hiba bejelentésétől számítva.
Összességében leírták azt is tájékoztató jelleggel, hogy ez 548.-Ft emelkedést jelent havonta
az önkormányzatnak. Beszéltük a polgármester úrral, hogy ez az 1,2 %-nyi különbség nem ér
annyit, hogy esetleg később jönnek majd ki javítani, mert a mindennapi munkához szükség
van a fénymásolóra, ezt csak tájékoztató jelleggel szerettem volna ismertetni.
Elmondja, hogy még jegyző úrral indították el a településrendezési tervnek a felülvizsgálatát,
mely 10 évente kötelező. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Régió Kft.-t, aki küldött egy
részletes árajánlatot. Az árajánlatban kitért arra, hogy ha a Körjegyzőség mindhárom
települése egyszerre kezdeményezné a rendezési terv felülvizsgálatát 20 % kedvezményt
biztosítana minden egyes településnek külön – külön. Azért azt tudni kell, ez nem kevés időt
vesz igénybe, amíg ez átfut. Az ajánlat szerint a Kft. Kijön helyszínre felméri a település
fekvését, digitalizálja, beszerzi a szakhatósági hozzájárulásokat, személyesen részt vesz
testületi ülésen. Ez Balajt település esetében nem kevés összeg 750 E Ft. Az Edelényi
Építéshatóságól kapott az önkormányzat egy levelet, melyben leírták, hogy kérik papír
alapon Balajt község rendezési tervét. Polgármesterrel beszéltük, hogy a jelenlegi
költségvetésbe erre nincs beépítve előirányzat, de úgy gondoltam, elmondom van egy ilyen
lehetőség, mert Ládbesenyő községben merült fel először ez a probléma, ott valószínű el
fogják indítani. Ez kötelező feladat, anyagi forrást nem biztosítanak hozzá.
Csathó László képviselő: Mi a határidő?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: 90 napig érvényes ez az árajánlat és augusztus 16.án kelt.
Dr. Takács András (meghívott): Korábban 2011. júniusában írt egy levelet még az edelényi
Építéshatósági Osztály vezetője, hogy nagyon hiányosak a náluk lévő dokumentumok. Hogy
ennek mi volt az oka nem tudjuk, személyesen többször voltam bent, de írásban nem
reagáltam a megkeresésre. Nagyon kevés dolgot tudtunk pótolni, mert nem találtunk
fellelhető komplett anyagot. Nagyjából 2000-2002-re tehető, amikor a Panoráma Kft.
elkészítette mindhárom településre ezeket a terveket. Helyi építési szabályzatot, koncepciót,
ez egy hosszú folyamat. Az a lényeg, hogy előfordulhat olyan eset, hogy ennek a tervnek a
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hiányában, megtagadhatnak pl. egy építési engedély kiadást. Több olyan dolog lehet, ami
akadályba ütközik emiatt: közmunka, startmunka, óvodaépítés. Elsősorban kerestem a régi
tervkészítőt, de már az a cég felbomlott és a vezetője is elhalálozott időközbe. Utolsó
munkanapomon Melindával együtt bementünk a Régió Kft.-hez, ő azt mondta vállalja, ők
ezzel foglalkoznak régen. Több település rendezési tervét ők csinálták: Tiszaújváros,
Kazincbarcika, Sajószentpéter, Tokaj stb. Állítólag különböző szervezetek adhatnak ehhez
anyagi támogatást pl: Horizont Alapítány, Leader csoport. Az árajánlat alapján 150
munkanapba telik amíg ez elkészül. Ha megkötik a szerződést, akkor is minimum 7 hónap,
tehát a legkorábban a jövő év közepe felé készülhet el a terv. S a számlázásra két részletben
van lehetőség az ő ajánlatuk szerint. Adott esetben lehet, hogy egy fejlesztés ennek a hiánya
miatt fog meghiúsulni. Ez tényleg egy olyan dolog, ahogy Melinda is elmondta, ez kötelező
feladat, de pénz nincs rá. Én ugyan pénzt nem tudok rá adni, de a szerzésében segítek.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ez az árajánlat szükség szerint egy helyszíni
bejárás költségeit tartalmazza, illetve egy-egy testületi ülésen a részvételi díjat, de nem
tartalmazza a szakhatósági állásfoglalások, örökségvédelmi hatásvizsgálatok, geodéziai
felmérések költségeit, véleményem szerint ez az összeg még növekedhet.
Dr. Takács András (meghívott): A járulékos költségeket ő se tudja előre, mert ugye ha pl.
kell egy vízjogi létesítési engedély, akkor az egyértelműen járulékos költség. Ugye mivel 90
napig fennáll ez az ajánlat, nem szükséges róla dönteni, de tessék rajta gondolkozni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Holnap nem tudom mi lesz a ládbesenyői
Képviselő-testületnek a döntése ezzel kapcsolatban, de ha úgy döntenek, ők önállóan is
elkészíttetik ezt a tervet, akkor érdemes elgondolkozni azon is, hogy lehet máskor nem lesz
az önkormányzatnak lehetősége 20 %-os kedvezményt kihasználni.
Csathó László képviselő: Neki a buszmegállónál lévő úttal kapcsolatban lenne az a kérdése,
hogy aszfaltra van elég pénzünk, mi lenne esetleg ha betonnal oldanánk meg, szerintem
abból is ki lehetne hozni.
Szabó Zoltán polgármester: Ez körülbelül 800 e Ft-ba kerülne, ki ért egyet az út
betonozásával?
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2012. (VIII.29.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Balajt Fő úton a „busz körforgó” kiépítetlen útszakaszának
betonozására 800 E Ft –ot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szabó Zoltán polgármester: A ravatalozónak a tetejét elkezdték csinálni, szakemberek
véleménye szerint az a vasszerkezet biztos, hogy nem fogja megtartani a cserepet. Zsindelyt
javasoltak rá fedésnek.
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Csathó László képviselő: Ha van rá pénz, mindent meg lehet oldani.
Szabó Zoltán polgármester: A zsindely nem annyira drága, maga a OSB lap borsosabb. De
már le van szedve a tető.
Csathó László képviselő: Valamit kezdeni kellene a járda feletti résszel.
Szabó Zoltán polgármester: Ki kell szélesíteni. Akkor nincs kifogás a zsindelyes megoldás
ellen? Szó volt a lindab lemezről is.
Csathó László képviselő: Meg kell csinálni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Melyik a tartósabb?
Csathó László képviselő: A lindab, sok helyen használják. A legegyszerűbb felrakni.
Szabó Zoltán polgármester: A lindab belekerülne kb. 200 E Ft-ba, erre a 70 m2-re.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: És a zsindely?
Szabó Zoltán polgármester: 120-140 E Ft. A vasra sötétbarna festéket vettünk.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Meg kell nézni az árkülönbséget, s ha nincs olyan nagy,
amelyik a tartósabb, akkor azzal kell csinálni.
Csathó László képviselő: Irmuska néninek a törmeléket a telkéről el kellene szállítani, mert
nagyon fel volt háborodva.
Szabó Zoltán polgármester Meg fogjuk oldani.
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.

K. m .f.

Szabó Zoltán
polgármester

Hornyákné Szilasi Melinda
körjegyző

