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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi szeptember hó 26. napján, 

szerda 10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott soron következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Csathó László    alpolgármester  

   Berzi  István     képviselő 

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő 

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

          Kisida Gáborné   gazdálkodási ügyintéző 

 

 

Meghívott:        

   Molnár Oszkár    Edelény Város Polgármestere 

   Vártás József    Edelény Város  Jegyzője 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel mind az 

5 fő jelen van.  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

 

1. Megbeszélés Edelény Város Önkormányzat jegyzőjével és polgármesterével 

közös önkormányzati hivatal létrehozásának lehetősége tárgyában. 
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2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 

       Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok 

3. Indítványok, javaslatok. 

4. Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Megbeszélés Edelény Város Önkormányzat jegyzőjével és polgármesterével közös 

önkormányzati hivatal létrehozásának lehetősége tárgyában. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Külön köszönti Vártás József Urat, Edelény Város jegyzőjét. 

Voltunk közös megbeszélésen Edelény Város jegyzőjével és polgármesterével közös 

önkormányzati hivatal létrehozásának lehetősége tárgyában. Mint, ahogy tudjátok 2013. 

március 01. napjától 2000 fő alatt az önkormányzatok nem működhetnek önállóan, illetve 

körjegyzőségben sem úgy, ahogy eddig működtünk. Ha a három településen az összlakosság 

létszáma meglenne a 2000 fő, akkor gyakorlatilag semmit nem kellene tennünk. Balajt község 

Önkormányzata keresi a legjobb lehetőséget, hogy kihez csatlakozzon jövő év március 1.-

jétől. Több lehetőség is van ezzel kapcsolatban, az első az volt, amikor megkeresett minket 

Lak, Irota, Tomor, Hegymeg, Szakácsi települések képviseletében a jegyző úr. Ládbesenyő, 

Abod, Balajt településekkel együtt meg lenne a kétezer fő. Kétszer voltam ott megbeszélésen, 

illetve ők is voltak itt egy alkalommal, kivéve az abodi polgármester úr nem volt itt akkor. 

Második lehetőségként Szendrőlád község keresett meg minket, polgármester urat és jegyző 

asszonyt meghívtuk testületi ülésre, aztán egyeztettünk ki mit szeretne, milyen feltételekkel. 

Elmondtuk, hogy milyen ügyintézést szeretnénk a településen tartani, illetve a jegyzővel 

kapcsolatban is kifejtettük a véleményünket. Később, minket is meghívtak egy szendrőládi 

testületi ülésre, ahol jegyző asszonnyal képviseltettük magunkat, ott is csak egy kötetlen 

beszélgetés volt, illetve már hónapokkal ezelőtt felvettem a kapcsolatot Edelény városával is, 

ezzel kapcsolatban sokat beszélgettünk. Molnár Oszkár polgármester úr meghívta a 

körjegyzőségünk három polgármesterét is egy megbeszélésre. Most pedig mi hívtuk meg 

polgármester urat és jegyző urat, hogy a testület előtt bővebben tudnánk tárgyalni arról, hogy 

milyen lehetőségeink vannak. De, ha Balajt település írásban jelzi csatlakozási szándékát, 

Edelény városának kötelessége fogadni. Mielőtt bármi írásos anyag készülne, jegyző úr 

véleménye szerint mi az, ami megmaradhat Balajton? 

 

Vártás József Edelény város jegyzője: Köszöni a meghívást és köszönti a testületi tagokat. 

Valóban szinte minden körben történtek megbeszélések – kivéve a képviselő-testületet – még 

nem beszéltünk erről a jövőbeni témáról. Edelény már túl van azon az egyeztetésen, ami a 

Járási Hivatalra vonatkozik. Edelény járási székhely lesz, ami nagyban meg fogja határozni a 

mi életünket is, hogy hogyan fogunk működni, pontosan hány embert vesznek át. A 

Kormányhivatalban beszélgettem Főigazgató Asszonnyal, aki elmondta konkrét elképzeléseik 

vannak, s nyugodtan ki lehet jelenteni azt, hogy a rendszerben nincs pénz, ez azért is fontos, 

mert előre vetíti azt, hogy az önkormányzatok hogyan is lesznek finanszírozva. Én azt láttam, 

hogy a parlament előtt volt egy vegyes törvényjavaslatban egy módosító rendelkezés, ami az 

Ötv.-re vonatkozott, ami többségben majd január 01.-től fog hatályba lépni. A lényege az volt, 

hogy korábban ugye azt mondták, hogy az önkormányzatok finanszírozását úgy próbálják 
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meg átalakítani, hogy feladatfinanszírozás lesz, s amit kap az önkormányzat, csak arra a 

feladatra lehet felhasználni, szigorú elszámolással s nem lehet átcsoportosítani. Én úgy látom, 

hogy lesz egy rész, ami államigazgatási rész, nyilván jobban mérhető, ezt feladatarányosan 

fognak finanszírozni, a másik rész, ami tulajdonképpen a nem mérhető feladatokhoz fog 

kapcsolódni. Ebben az esetben, mondhatjuk tulajdonképpen azt, hogy a Kormánynak szabad 

mozgásteret ad, hogy az önkormányzat anyagi helyzetét mérlegelje, s attól tegye függővé, 

hogy milyen összeget ad majd az adott önkormányzatnak. Továbbra sem lehet látni a jövő évi 

költségvetés főszámait, nem tudjuk hogyan fognak minket finanszírozni, nem tudunk még 

kalkulálni. Utolsó információm szerint még a főszámokat is módosítani fogják, tehát ha 

október végére lesz részletes költségvetés, az már jó. Az már biztos, hogy bizonyos bevételi 

forrásokat elvonnak tőlünk, az egyik nagy érvágás a gépjárműadó 60 %-a. Az egy jó kérdés, 

hogy tényleg elveszik-e teljes mértékben a helyben maradó személyi jövedelem adót, illetőleg 

ők fogják kezeli az eddig kapott SZJA kiegészítést is. Szerintem, amíg ezeket a dolgokat nem 

tudjuk, még egy tervezetet se lehet összerakni. Egy biztos, a kormányhivatalban már meg van 

lemodellezve, hogy melyik hivatalból, hány köztisztviselőt, ügykezelőt fognak elvinni a járási 

hivatalba ügysegédnek. Mi azon vagyunk Polgármester Úrral Edelényben, hogy mindenkinek 

megmaradjon a munkahelye. Biztos lesznek áldozatai, de nem személyi, hanem inkább 

pénzügyi. A fő szempont az, hogy mindenkinek legyen munkahelye. Azt, hogy a működő 

rendszerbe hogyan nyúljunk bele, azt most itt nem lehet megmondani. Nyilván ami működik, 

azt meg nem szabad felborítani. Az is képlékeny, hogy most hány település csatlakozna 

Edelényhez, létszámot, illetve munkaköröket meg csak ahhoz lehet szabni. Ha mégis Balajt 

Edelényhez csatlakozna és én leszek a hivatalvezető, azt szeretném, ha lenne egy nagyon 

komoly szakmai együttműködés. Úgy látom, hogy a kisebb településeknek azért lenne 

szerencsés Edelényhez csatlakozni, mert nagyobb igazgatási apparátus van, s más a 

tehereloszlás. Amennyiben a csatlakozó önkormányzat hozzáteszi a hiányzó pénzösszeget a 

kollégák megtartásához, kipótolva az állami támogatást, ez teljesen járható út. Ugye a 

megállapodást február 28. napjáig lehet megkötni, aztán a kormányhivatal jelöl ki 

határozattal, de mi azt tudjuk javasolni mindenképpen január 01. napjával kell ezt megtenni.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Szerintem sem szabad azt megvárni, hogy kijelöljék, Balajt 

település hová tartozzon. 

 

Molnár Oszkár Edelény Város polgármestere: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, ami 

már közös megbeszélések alkalmával is elmondott, hogy ő személyesen senkit nem fog kérni 

arra, hogy Edelényhez csatlakozzon, de amelyik település mégis úgy dönt, hogy csatlakozni 

akar, megbeszéljük a pénzügyi feltételeket, s mindenkit fogadni fogunk. Tehát ez az én 

álláspontom. Az világosan látszik, hogy ennek az egész átalakításnak a köztisztviselői szféra 

fogja meginni a levét, egy drasztikus létszámleépítéssel kell számolni. Véleményem szerint 

alig lesz olyan önkormányzat, aki fogja tudni finanszírozni azt, hogy adott dolgozójától ne 

kelljen megválnia. Ahogy jegyző úr is elmondta, mi is a létszám megtartását szeretnénk, de 

ezt nem tudjuk kijelenti, amíg nem ismerjük a jövő évi számokat. Mondhatom nyugodtan, egy 

brutális finanszírozás csökkenéssel kell számolni az önkormányzati szférában, s hogy ebből 

hogy lehet működni, egyenlőre el se tudjuk képzelni. Nyilván minden település oda 

csatlakozik, ahová szeretne, nem fogok megsértődni, ha nem Edelényt választják. Félreértés 

és sértődés ne essék, de nekünk minden egyes kis település pici púp lesz a hátunkon. Ennek 

ellenére fogadunk mindenkit majd. Régebben előfordult, hogy Edelény Város Önkormányzata 

kisegítette anyagilag tagintézményét, na az ilyen dolgokat el lehet felejteni. 
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Szabó Zoltán polgármester: Szeretné megköszönni ezúton az edelényi polgármester úrnak, 

jegyző úrnak és a képviselő-testületnek is, hogy közös együttműködéssel meg tudtuk oldani a 

nyári gyermekétkeztetést is.  

 

Molnár Oszkár Edelény Város polgármestere: Balajtnak is meg kellett tennie a 

nyilatkozatot az iskolával kapcsolatban? 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Igen.  

 

Vártás József Edelény Város jegyzője: Már beszéltük is, hogy a jogszabály úgy rossz, 

ahogy van. Pont a mi esetünket nem kezeli le – intézményfenntartó társulás, de csak a 

székhely településen van infrastruktúra, igaz, hogy mi vagyunk a tulajdonos, de több mint a 

fele gyerek nem a miénk. Igaz a fenntartási költség minket terhelne, de lehet a 

társönkormányzattól is hozzájárulást kérni, így ezért kértük be a nyilatkozatokat. Edelény is 

megtárgyalta, s meg lesz küldve az Állami Intézményfenntartó Központnak. Csak 

reménykedni tudunk, hogy ezt a terhet leveszik majd a vállunkról, mert a szakmai részébe 

nem hagynak beleszólni, az anyagi terhet meg nem hiszem, hogy akármelyik település fel 

tudná vállalni.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Így van, tehát ez körülbelül 87 ezer Ft-ot jelentett volna 

tanulónként, éves szinten 70 gyereknél ez 6 millió Ft körüli költség lett volna.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Abban az esetben, ha az anyagiakat ismerjük, 

Ládbesenyő, Abod és Balajt település nem tudja megtartani a személyi állományát jelen 

esetben ahogy van, de a feladatok átkerülnek Edelényhez, van-e lehetőség rá, hogy embereket 

átvegyenek, vagy helyileg adott a munkaerő? Ha 8 település odacsatlakozik Edelényhez, meg 

van-e az a munkaerő, aki el fogja látni ezeket a többletfeladatokat? 

 

Vártás József Edelény Város jegyzője: Több szemszögből problémás ez. 2008-ban volt egy 

létszámcsökkentési pályázatunk, így 2014.-ig létszámstop van, de ha szeretnénk akkor se 

lenne rá pénzünk, abban kell reménykedni, hogy a járási hivatalok annyi létszámot el fognak 

vinni, hogy aki marad, annak mindenkinek tudjuk biztosítani a munkáját. Azt biztos, hogy 

nem fog működik, hogy mi valakit a saját létszámkeretünk terhére átvegyünk majd az 

edelényi hivatalba, s annak a költségét mi álljuk. Egyrészt, ami volt üres álláshely, azt most át 

kell adnunk a járási hivatalnak. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Akkor gyakorlatilag az ottani dolgozók munkája fog 

megnövekedni, az innen átvett feladatokkal.  

 

Molnár Oszkár Edelény város polgármestere: A mi alkalmazottaink munkaideje is 

túlfeszített, túlterheltek, képtelenség, hogy a többletfeladatokat még meg tudják plusszba 

csinálni. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Beszélgettünk reggel jegyző asszonnyal, hogy jelenleg a három 

településen három gazdálkodási előadó van. Lehet, hogy el tudná látni kettő is. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Az abodi könyvelést jelenleg helyettesítéssel oldja 

meg az egyik kolléganő december 31. napjáig. Gyakorlatilag január 01. napjától ott nem 

megoldott a gazdálkodási feladatok ellátása.  
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Vártás József Edelény Város Jegyzője: Az a nagy kérdés, hogy ténylegesen, mennyi 

település akar Edelényhez csatlakozni, hány főt visz el a járás, illetve végső soron az, hogy 

akik itt maradnak milyen végzettséggel rendelkeznek. Ha meg van az, hogy ki jön hozzánk, 

akkor újra kell szabni az egészet, hány település, meg kell nézni hány pénzügyesünk van, meg 

van-e a végzettsége, utána felosztani a településeket, mert gondolom itt is a pénzügyön csinál 

mást is a gazdálkodási előadó, mivel kicsi a hivatal, mindennel foglalkozni kell. Én csak úgy 

tudom elképzelni ezt, hogy le kell tisztítani. Aki mondjuk pénzügyet csinál, csak azt fogja, de 

lehet mondjuk fogja csinálni pl. Szakácsit is.  

 

Molnár Oszkár Edelény Város polgármestere: Igen, mert ami eddig biztos, az Abod, ezt ők 

már eldöntötték.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Következő kérdésem a jegyző, aljegyző lenne. Balajt 

településen ugye heti rendszerességgel itt van a jegyző. Ha a három település Edelényhez 

tartozik, akkor egy jegyző és egy aljegyző nem biztos, hogy el fogja tudni látni a feladatokat. 

Hogy lehetne-e esetleg még egy aljegyző a három településre, mert olyan problémát amit az 

ügyintézővel vagy a polgármesterrel nem tud megbeszélni a lakosság, azt csak a jegyzőnek 

kell.  

 

Vártás József Edelény Város jegyzője: Az kizárt, hogy ne legyen ilyen, hogy egy teljes 

napot itt fogadjon ügyfeleket a jegyző. Az biztos, hogy azokhoz a feladatokhoz, ami átmegy a 

járáshoz, azokhoz fognak ügysegédet küldeni, de az, hogy azok hány órába, azt nem tudni. De 

egy egész napot biztos nem. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A lakosság érdekei sérülni fognak kiszolgálás 

céljából.  

 

Vártás József Edelény Város jegyzője: Nem lesz egész napos ügyfélfogadás, ez lehetetlen a 

települések száma és a szigorú létszámgazdálkodás miatt. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A kistérségi ülésen tájékoztattak minket, hogy 18 fővel indul a 

járási hivatal. 

 

Vártás József Edelény Város jegyzője: Igen, de ebbe még nincs benne az ügysegédi 

létszám. De akit elvisznek ahhoz nem egy-kettő, hanem nyolc – tíz település fog tartozni.  

 

Berzi István képviselő: Jegyző Úrhoz lenne egy kérdésem. Az emberek többsége fél attól, ha 

Balajt Edelényhez csatlakozik, akkor itt megszűnne a hivatali ügyintézés.  

 

Vártás József Edelény Város jegyzője: Több dolog miatt is kizárt, egyrészt jogszabály is 

kizárja, valamint összeomlana az egész közigazgatás.  

 

Berzi István képviselő: Akkor valamilyen formában maradna itt ügyintézés? 

 

Vártás József Edelény Város jegyzője: Igen. Azt nem lehet megtenni, hogy itt ne legyen 

ügyfélfogadás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás iránti kérelmeket ne itt vegyék el, 

hanem be kelljen hozni Edelénybe.  
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Berzi István képviselő: Az emberek úgy vannak vele, ha már ügyet kell intézni inkább 

mennek Edelénybe, mint Szendrőládra. Így, hogy megmaradna helyben az ügyintézés, a 

lehető legjobb lenne.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Munkalehetőségek nincsenek a környéken. Közmunkaprogram 

keretében próbálunk segíteni. 

 

Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere: Hány fő közmunkás van? 

 

Szabó Zoltán polgármester: A 102 FHT-ból kb. 72-73 %, aki bármilyen programban 

dolgozni fog. Akit csak tudtunk elhelyeztünk. Most is fog indulni egy kisgépkezelői 

tanfolyam, oda is öt embert sikerült betenni. Ez egy két hetes képzés, utána 3 hónapos 

időtartamra 100 %-os támogatással fel lehet venni az embereket az önkormányzathoz. 

Országos programban 5 főt sikerült elhelyezni erdészethez, 10 főt ÉKÖVIZIG-hez, szintén 5 

főt a közútkezelőhöz, az önkormányzatnál „START”.ban volt 29 ember az éven. Jövőre a 

Starmunka-programban nálunk kb. 75 fő fog dolgozni. Jó dolognak tartom, egyrészt hosszabb 

távon munkahelyet teremt napi 8 órában az embereknek, illetve értékteremtő dolgot is érünk 

el vele. Az éven megoldottuk a csapadékvíz elvezetést egy szakaszon, kapubeállókat. Jövőre 

800 méteres járda felújítást a Fő úton, 2 db buszmegálló felújítása, illetve a kultúrház külső –

belső felújítását szeretnénk megvalósítani. A második csapadékelvezető árkok karbantartása 

és teljes felújítása. A harmadik pedig egy mezőgazdasági projekt lenne, krumpli termesztés, 

de nincs földterülete az önkormányzatnak, hanem régen épült ún. „szocpolos” házak kertjei 

csak. S egyes lakosok fel vannak háborodva, hogy el akarjuk venni a kertjüket. A megtermelt 

krumplit szétosztanánk a lakosok között. Be lett építve egy használt traktor vásárlása is a 

programba, melyet nem csak a krumpli termesztés során használnánk, hanem mondjuk 

felújítási munkáknál törmelék elszállítására is.  

 

Molnár Oszkár Edelény Város polgármestere: Hogy sikerült az, hogy nincs az 

önkormányzatnak földterülete? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Nincs, a rendszerváltás óta nem is volt.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Polgármester úrnak, mint országgyűlési képviselőnek van-e 

olyan információja, hogy a kormány akkor azt, hogy gondolta, hogy az ilyen települések 

hogyan fognak majd önellátóvá válni? Az önellátás a cél, hogy saját maguknak termeljenek, 

de nincs is hová termeljen.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor tudna önállóvá válni, ha saját megtermelt javakat saját 

konyhán fel tudná dolgozni például.  

 

Molnár Oszkár Edelény Város polgármester: Vagy a megtermelt javakat önköltségen 

értékesíteni, de ha nincs föld nincs miről beszélni, akkor nem válik a település önellátóvá 

soha.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Az edelényi munkaiskolával közösen beadtunk egy 

óvodapályázatot, ezzel is munkahelyet teremtünk. S az öt év elteltével az egész épület 

önkormányzati vagyon lesz. Jelenleg 35 fő óvodáskorú van a településen.  

Megköszöni a testületi ülésen való részvételt Molnár Oszkár polgármester úrnak és Vártás 

József jegyző úrnak.  
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Berzi István képviselő: Lenne egy indítványa, hogy a csatlakozás ügyben legyen 

népszavazás. Abodi példára, kérdezzük meg a lakosságot.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Semmi értelme nincs. 

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Először tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy melyik lenne 

előnyösebb az ő számára, de még ezt a testület és az önkormányzat sem tudja.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Mindaddig, amíg nem ismert a finanszírozás, nincs 

miről tájékoztatni a lakosságot.  

 

Berzi István képviselő: Én ahhoz ragaszkodom, hogy döntsön a lakosság. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ez testületi hatáskör, meg lehet hallgatni a 

lakosságot, de nem a lakosság dönt.  

 

Csathó László képviselő: Egy kérdőívet küldtek ki, nem népszavazást tartottak Abodon.  

 

Kiss Ferencné képviselő: Jelenleg annyit tudunk, hogy 2000 főig kell településeknek 

összefogni, de hogy mi marad itt, mi nem, azt nem. Most miről tájékoztassuk őket? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Én csak azt a csatlakozási szándékot fogom támogatni, melyben 

a szavazati arány öt egyértelmű „igen” lesz. Én most arra kérek mindenkit, hogy amikor erről 

fogunk dönteni, akkor legyen itt mindenki.  

 

Berzi István képviselő: A lakosság azt szeretné, ha ő döntene, mi azért vagyunk itt, hogy az ő 

érdekeit képviseljük.  

 

Csathó László képviselő: Ők szeretnék vagy Te szeretnéd? Mert nem mindegy. 

 

Kiss Ferencné képviselő: A lakosság érdekeit képviselve az előző beszélgetésből leszűrtem 

azt, tegyük fel Edelényhez csatlakozik kb. 8 település, a dolgozói létszámot nem tudják 

emelni, minden feladat a helyi néhány köztisztviselőre fog hárulni. Akkor mondd meg, mi 

lesz itt ezekkel a balajti ügyfelekkel, mikor nem ismerik őket? 

 

Berzi István képviselő: A jegyző úrhoz intéztem a kérdésem, hogy gyakorlatilag a lakosok 

attól félnek, hogy innen el kell menni Edelénybe ügyet intézni és azt mondta kizárt. 

 

Kiss Ferencné képviselő: A feladatok meg fognak oszlani, tehát lesz sok olyan dolog, amivel 

tényleg menni kellesz. 

 

Csathó László képviselő: Úgy van.  

 

Kiss Ferencné képviselő: Most nem kell dönteni semmiről, részemről csak egy felvetés, de 

ha mondjuk Szendrőládhoz megy pár település, azért három település már jobban össze fog 

tudni fogni ilyen dolgokban. Még az aljegyző kérdését sem támogatták nagyon, a jegyző 

megoldja maga. 

 

Berzi István képviselő: Rendben van, én azt a döntést fogom támogatni, amit a lakosság 

mond.  
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Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A lakosság véleményét ki lehet kérni, de a testület 

csak akkor fog tudni dönteni, ha meg lesznek a feltételek, ki mit tud biztosítani, hogy 

maradnak az ügyintézők, mennyi ügyet visznek el. Edelény képviseletében elmondta a 

polgármester úr, hogy az ő dolgozóik is túl vannak terhelve, de embert nem fognak átvenni.  

 

Berzi István képviselő: De most is úgy van, hogy a Körjegyzőségben dolgozó pénzügyest 

Balajt fizeti. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Balajt fizeti, mert most van miből. Jövőre elveszik a 

gépjárműadó 60 %-át, a személyi jövedelemadó kérdéses, ha nem lesz pénz, egyik 

önkormányzat se fogja kifizetni a másik helyett.  

 

Berzi István képviselő: A lakosok azt akarják, ők döntsenek. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ez egyértelműen törvény erejénél fogva testületi 

hatáskör, s nem átruházható. Mint már az előbb is mondtam, döntésnél figyelembe lehet venni 

a lakosság véleményét, de a képviselő dönt.  

 

Szabó Zoltán polgármester: A legjobbat akarom a településnek, s már mondtam az előbb is, 

ezt csak úgy tudom elképzelni, ha a testületnek egyöntetű álláspontja lesz, hogy kihez 

csatlakozzunk. Kérdezd meg Pisti a település lakóit, én is megkérdezem. Ma is mondta egy 

illető, hogy neki mindegy, csak a falunak a legjobb legyen, itt maradjon az ügyintézés.  

 

Berzi Isván képviselő: Tegyük fel, van egy falugyűlés, mondjuk szavaznak kézfelnyújtással, 

hogy hová csatlakozzunk, megszámoljuk, s aki a legtöbb szavazatot elérte megszavazza a 

testület.  

 

Csathó László képviselő: Honnan tudja egy lakos, hogy milyen feltételek lennének 

Szendrőlád vagy Edelény esetén? Ez nem jó választás lenne. 

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szerintem Pisti te jobban tudod, mi lenne előnyösebb a 

lakosságnak.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Abban az esetben, ha nem születik semmilyen 

megállapodás, a kormányhivatal dönt, s ez nagy valószínűséggel Edelény városa lesz.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Nyugodtan készíts egy kérdőívet, mérd fel a lakosság 

véleményét, s az eredményt ismerteted testületi ülésen.  

 

Berzi István képviselő: Van olyan lakos, aki nem merné felvállalni, hogy Edelény, mert ha a 

testület Szendrőládot választja, akkor ebből neki esetleg hátránya származhat belőle. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ebből azt szűrtem le, hogy akkor te se mered felvállalni azt, ha 

mondjuk azt mondod, hogy legyen Edelény, s esetleg nem jól sül el, s te is megszavaztad, 

ebből teljesen ezt le lehet szűrni. Én úgy gondolom felesleges vitázni, amikor az edelényi 

jegyző úr és polgármester úr elköszönt az első napi rendi pont tárgyalása véget ért.  
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 2. 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 elmúlt testületi ülés óta volt egy rendkívüli ülésünk, 

valamint Szendrőlád községgel egy megbeszélés. A rendkívüli ülésen az iskolafenntartásról 

volt szó, hogy nem tudjuk támogatni anyagilag a Borsodi Iskolának a működését. Ez 

konkrétan arról szól, hogy január 1.-től állami fenntartásba fog átkerülni a Borsodi Általános 

Iskola, gyerekenként 87 ezer Ft hozzájárulást kellett volna fizetni, amit az előbb is 

elmondtam, hogy Balajt tekintetében az 6 millió Ft–os összeget jelentett volna. A 

ravatalozónak a felújítása befejeződött, kb. 180 ezer Ft-ba került. Óvodaépítéssel 

kapcsolatban gyakorlatilag minden papír összejött a támogatási szerződés aláírásához, kivéve 

az Alapítványi Oktatási Központ közoktatási megállapodása még nem került aláírásra. A mai 

napon fogom bevinni a pályázatíró cégnek a jogerős építési engedélyt. Az építési engedély 

jogerőssé váláshoz, a gyorsítás érdekében, a szomszédok lemondtak a fellebbezési jogukról. 

Az építéshatóságon beszéltem az osztályvezető asszonnyal a hivatal udvarán lévő romos 

épülettel kapcsolatban. A tetőszerkezet össze fog szakadni, újat nem érdemes tenni rá, a falak 

szét vannak ázva. Az én ötletem, hogy a pincéig lenne lebontva és egy színpadot csinálnánk 

oda, amit rendezvények alkalmával használni tudunk. A lényege az lenne ennek az egésznek, 

hogy a pincerész maradjon, mert azt lehet használni. Azt már átbeszéltük, hogy a jövő évi 

Startmunka-programban miről lesz szó. Szóltam a nehézgépkezelői tanfolyamról is, ahová öt 

főt jelentettünk le, két hét a képzés. S utána 100 %-os támogatottsággal az önkormányzatnál 

dolgozhatnak 93 ezer Ft-os minimálbérért. Volt szintén egy megkeresés, hogy lehetőségünk 

van közfoglalkoztatásban alkalmazni embereket, ez hatórást jelent két hónapra, 5 főt. A Bea 

asszony által elindított program folytatására a pályázat be van adva a kistérségen keresztül, 

majdnem két évig 4 főnek biztos munkahely.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A félreértések elkerülése érdekében azt megemlítheted, 

hogy ez uniós pályázat, s a folytatódó projektszakaszban is ugyanazokat az embereket 

alkalmazzuk, nem lehet kéthavonta váltogatni. A kistérség adta be a pályázatot az 

önkormányzat nevében.  

 

Szabó Zoltán polgármester: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat még nincs kiírva, de mindig két testületi ülés között szokott jönni a csatlakozási 

szándéknyilatkozat, ezért kérdi a testület véleményét, ha kiíródik a pályázat csatlakozzon-e az 

önkormányzat vagy sem.  

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 118/2012.  (IX.26.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 csatlakozik a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíjpályázat  2013. évi fordulójához, és  felhatalmazza a 

 polgármestert a csatlakozási  nyilatkozat aláírására. 
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Szabó Zoltán polgármester: Falugondnokunk továbbképzésen vett részt. Tevékenységi 

naplót kell vezetnie, melyet alá kell iratnia a szolgáltatást igénybevevőkkel. Ettől a Képviselő-

testület az önkormányzat nevében, mint a Falugondnoki Szolgálat fenntartója eltekinthet.  

Felteszi szavazásra, ki ért azzal egyet, hogy az önkormányzat eltekint az aláírástól? 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 119/2012.  (IX.26.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

döntött arról, hogy mint Balajt község falugondnoki szolgálatának fenntartója 

eltekint a tevékenységnapló 9. oszlopa, - mely az ellátott általi aláírást 

tartalmazza, - vezetésétől. 

 

A település falugondnoka 2011. január 1. napjától jogszabályban előírt 

formanyomtatványon köteles a tevékenységnaplót vezetni. A tevékenységnapló 9. 

oszlopa az ellátott általi aláírást tartalmazza. Az 1/2000. (I.7.) SZ. CS. M. rendelet 

változásai alapján a fenntartó dönthet arról, hogy a falu-, illetve tanyagondnoktól 

elvárja-e, hogy az aláírás oszlopot is kitöltesse az ellátottakkal, vagy sem. 

 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A kormányhivatal szakmai ellenőrzést tartott a 

falugondnoki szolgálat tekintetében, s szabályszerűen vezette a naplót, nem volt rá 

észrevétele.  

 

Szabó Zoltán polgármester: A falugondnok a szükséges kredit pontokat megszerezte, azt 

hiszem még 2 pont hiányzik neki. Ismerteti a Falugondnoki Egyesület levelét, melyben anyagi 

segítséget kérnek. Előző évek gyakorlatának megfelelően javasolom, hogy 20.000,-Ft-tal 

támogassuk az Egyesületet. Felteszi szavazásra.  

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 120/2012.  (IX.26.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

döntött arról, hogy a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Tanya- és 

Falugondnokok Egyesületét 20.000,- forinttal, azaz Húszezer forinttal támogatja. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy 6 

millió Ft-os hitelállománya, melyet a Víziközmű-társulattól örökölt. Ismerteti a Raiffeisen 

Bank levelét a hitellel kapcsolatban. Mi voltunk bent polgármester úrral és megbeszéltük az 

önkormányzati kapcsolattartóval, hogy megpróbáljuk úgy csinálni, hogy az önkormányzatnak 

2012. december 31. napján ne álljon fenn hiteltartozása, így a levélben feltett kérdések, nem 

vonatkoznak Balajt község Önkormányzatára.  

Szeptember első hetében volt egy Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés, Balajt 

község esetében vizsgálták a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogszerű igénybevételét, 



 11 

vannak hiányosságok, amit majd fogunk pótolni, a mai napon érkezett meg az ellenőrzésről 

készült jegyzőkönyv. Ami nekem megnyugtató, hogy 19 millió forint leigényelt támogatásból 

20 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Ha valaki 

szeretné megnézheti a jegyzőkönyvet, hogy miből adódott a visszafizetési összeg, de ez nem 

nagy összeg, aki dolgozik az hibázik. Tegnap voltam a kormányhivatalba közszolgálati 

ellenőrzésre kellett bevinnem a személyi anyagokat. Alaki, formai hibákat állapítottak meg, 

melyet majd pótolunk 15 napos határidővel. Pl.: iskolai végzettséget igazoló bizonyítványokat 

kell hitelesíteni.  

Szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása, melyet az előterjesztésben mindenki 

megkapott a meghívóval együtt. Érkeztek olyan bevételek, melyet kötelező számként az 

önkormányzat költségvetésében, majd év végén beszámolójában szerepeltetni kell. Ezek: 

ÖNHIKI támogatás, felzárkózatási program támogatása, illetve a nyári gyermekétkeztetés. 

Ezek mind bevételi előirányzatot növelő tételek, melynek ugye meg van a kiadási oldalon a 

párja. A felzárkóztatási program esetében ingatlan felújítás, az ÖNHIKI rövid lejáratú kölcsön 

kiváltása, illetve a nyári gyermekétkeztetés pedig természetben nyújtott ellátás.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő 

rendeletmódosítást.  

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta: 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012. (IX.27.) SZÁMÚ RENDELETE  

a 2012. évi költségvetéséről  szóló 2/2012. (III.01.) számú rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 3. Napirendi pont  

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Csathó László képviselő: Érdeklődne, hogy mit sikerült intézni az buszforduló útjával? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Sokat kérdezősködtem, szakemberek abszolút nem ajánlják ezt 

a térköves megoldást, mindenki azt mondja, hogy el fogja nyomni a busz. Nem tudom, mit 

kellene azzal csinálni.  

 

Csathó László képviselő: A beton olcsóbb lenne, mint az aszfalt.  

 

Kiss Ferencné képviselő: Az iskolásoknak a buszjárattal kapcsolatban sikerült valamit 

egyeztetni? 

  

Szabó Zoltán polgármester: Aláírásokat gyűjtöttünk, tettem mellé egy kísérő levelet is. 

Hétfőn hívott a Volántól egy úriember, vele beszéltem, elmondtam neki telefonon is, hogy mi 

lenne ez a kérdésünk. Gyakorlatilag arról szól a lakossági kérés, hogy ami jön Szendrő felől 

reggel 6 óra előtt busz, jöjjön be Balajtra is. De ezt át kell szervezni nekik, hogy hamarabb 

induljon Szendrőből. Nem zárkóztak el előle, de meg fogják vizsgálni a lehetőségét annak, 

hogy ezt a buszt felküldjék ide.  
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Kiss Ferenc képviselő: Sok gyereknek nagyon korai a negyedhatos busz. Tizenvalahány 

iskolás gyerekről van szó.  

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Véleménye szerint Balajton a többi településhez képest jó a 

buszközlekedés.  

Mivel több indítvány, javaslat nem hangzott el, megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és 

az ülést befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Hornyákné Szilasi Melinda 

 polgármester  körjegyző 

 


