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

23-18/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi október hó 31. napján, szerda
08 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott soron
következő ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Berzi István
Dánielné Tóth Beáta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna

körjegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

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. Kiss Ferencné képviselő nem jelezte, hogy nem fog jönni,
szerintem érkezni fog.
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. Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos javaslatok,
vélemények kicserélése, a testületi tagok állásfoglalása a kérdésben.
Előadó: polgármester, körjegyző, testületi tagok
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 az elmúlt testületi ülés óta. A legfontosabb,
a járási hivatallal a megállapodást múlt héten, pénteken aláírtuk. Folynak a megbeszélések a
közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban, erre majd a következő napirendi
pontban bővebben kitérünk. Az óvodaépítéssel kapcsolatban van egy kis fennakadás, de azt
tudjátok, hogy még nincs közoktatási megállapodás, sajnos ez az ügy emiatt áll. Jövő héten
megyünk a parlamentbe, ahol Hoffmann Rózsával fogunk találkozni, s nagyon remélem, hogy
sikerül ezt a megállapodást megbeszélni, hogy milyen formába kössük meg, ugyanis anélkül a
támogatási szerződést a pályázat kiírójával nem lehet aláírni. Ma egy ellenőrzésünk lesz, az
Államkincstár fog ellenőrzést taratani a tavaly elvégzett vis maior beruházással kapcsolatban.
A múlt héten történt egy sajnálatos eset, az egyik úriembert el kellett küldeni az
önkormányzattól alkohol problémák miatt.
Berzi István képviselő: Ő volt egyedül, aki alkoholos állapotban volt?
Szabó Zoltán polgármester: Én a múlt héten őt láttam egyedül azon a bizonyos napon,
hallomásom szerint más is volt, de nem szaladgálhatok állandóan az emberek után. Ez az
úriember itt is volt fent a hivatalban, mondtam neki menjen haza, erre nem tette, lement a
műhely elé és még adott egy kis „műsort” is.
Berzi István képviselő: Ha valakivel valamit megteszel, akkor mindenkivel egységesen, vagy
senkivel se.
Szabó Zoltán polgármester: Ha te akkor az egy alkalommal ezt az egy embert látod, és erről
van egy videó felvétel is, akkor hogy rúghatod ki a másikat, ha nem látom saját szemmel,
hogy ittas.
Csathó László alpolgármester: Azért vetted a szondát, hogy megszondáztasd őket. Lehet
olyat csinálni, hogy testületi ülés után végigmegyünk és megszondáztatjuk őket?
Szabó Zoltán polgármester: Én akkor már nem voltam itt. Lehet, menjünk.
Csathó László alpolgármester: Amelyik ittas, mehet.
Szabó Zoltán polgármester: November 4.-én kapott egy fegyelmit.
Csathó László alpolgármester: Nagyon elítélem ezt a dolgot, nekem elsőre is az volt az
álláspontom, hogy rúgd ki.
2. Napirendi pont
Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos javaslatok, vélemények
kicserélése, a testületi tagok állásfoglalása a kérdésben.
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Szabó Zoltán polgármester: Mint, ahogy említettem is folynak a beszélgetések a 2013-as
évre vonatkozóan, hogy kivel kössünk új megállapodást, kivel alakítsunk új hivatalt. Semmi
nem dőlt még el egyes híresztelésekkel ellentétben, csak beszélgetések folynak. A múlt héten
én is voltam az edelényi jegyző úrhoz, beszélgettem vele. Akkor nem is tudtam róla, hogy
Ládbesenyő község polgármestere szintén egy megbeszélést kezdeményezett, aki beszámolt
róla nekem, miről szólt a kettőjük közötti megbeszélés. A balajti Képviselő-testület sem akar
addig döntést hozni, amíg a költségvetésben nincsenek meg azok a számok, amiből esetleg
tudunk számolni, hogy mi fog itt maradni, s miből fogunk gazdálkodni. A „laki-vonalról”
sokszor telefonálnak, ők is nagy gondban vannak, ők öten vannak és nincsenek meg kétezren,
nekik a két településre, Ládbesenyőre és Balajtra szükségük lenne ahhoz, hogy ne kelljen
esetleg máshoz csatlakozniuk.
Kiss Ferencné képviselő: 8 óra 15 perckor megérkezik a testületi ülésre, a megválasztott
képviselők így teljes létszámmal jelen vannak.
Szabó Zoltán polgármester: A mai napig nem tudom, kihez lenne jó csatlakozni, de a ti
véleményeteket is szeretném most hallani egyenként.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A költségvetési törvény még most sincs elfogadva.
Van egy törvénymódosító javaslat, melyben szerepel egy képlet, ez a közös önkormányzati
hivatal létszámára vonatkozik, számított alaplétszám, illetve elismert hivatali létszám.
Nagyjából számoltam, ha Balajt, Ládbesenyő és Szendrőlád csatlakozna 9 fő az, amit
elismernek. Szendrőládon 8 fő van most. Nem túl jók a kilátások! Az én véleményem az,
hogy a helyi bevételeket kellene emelni, sajnos a lakosság fog sérülni emiatt. Ez a tervezet
4.580 E Ft-ot tartalmaz alkalmazottanként. A képlet eléggé bonyolult: függ a
lakosságszámtól, vannak korrekciós tényezők, nem mindegy, hogy hány önkormányzat hozza
létre az új hivatalt, mennyi nemzetiségi önkormányzat működik a három településen. A
tervezet szerinti támogatást a székhely, azaz Szendrőlád fogja kapni. Azt, hogy ebből
Ládbesenyő és Balajt mennyit fog kapni és milyen módon, a megállapodásban kell rögzíteni
majd. Edelény esetében is ugyanez a helyzet, csak ott van egy „létszámstop” is korábbi
létszámcsökkentési pályázat miatt. Edelényben a jegyző úr nyilatkozata alapján a hivatali
létszám 60 körüli, ebből 14-et átvett a járási hivatal, a képlet alapján pedig 22 embert
engedélyezne neki a törvénymódosító javaslat, a jelenlegi állás szerint neki 24 embert az
utcára kellene tenni.
Dáneilné Tóth Beáta képviselő: Ládbesenyő, Lak, Balajt csatlakozása esetén meg lenne a
létszám?
Szabó Zoltán polgármester: Az úgy állna fel, hogy Ládbesenyő, Balajt, Lak, Hegymeg,
Tomor, Irota, Szakácsi.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ezt így nem számoltam ki, de ott meg az a baj, hogy
a maximum létszám 11 fő a javaslat szerint, és a 7 település miatt nagyon szóródna ez. A
jegyzői munka tekintetében sem mindegy, hogy egy jegyző három vagy hat-hét települést lát
el. Szendrőládon nincs igazgatási előadó, mert azt a köztisztviselőt átvette a járási hivatal.
Ládbesenyőben sincs, de a balajti dolgozóra meg nem lehet ráterhelni, mert addig rendben
van, hogy Szendrőládon 600 ügyirat, egy ügyintézőnél foglalkoztatást helyettesítő támogatási
ügyben, de ő csak azt csinálja. Itt a kolléganőnek a hatoda, de mellette ezer másféle ügy. Ott
más a munkamegosztás, jobban megoszlik. Ez egy munkakör átszervezéssel megoldható
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lenne. A helybeli ügyintézés tekintetében én el se tudom képzelni, hogy lesznek ügyek, amik
itt, és lesznek, amik ott ügyintéződnek.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor szeretném hallani a véleményeket!
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Még mindig nagyon kevés az információ. Szerintem
Edelény ebből a szempontból lehet, hogy kizárható. A laki rész az túl messze van.
Szendrőládnál, ha ott sikerülne helyileg megegyezni velük, akkor lehet, hogy ott
eredményesebb lenne, én úgy látom. Én ezt tudom levonni, hogy megmaradjanak itt helybe
nekünk az ügyintézők a lakosság szempontjából.
Szabó Zoltán polgármester: Mindenképpen ez lenne a cél, hogy legalább az igazgatás
megmaradjon. A pénzügy tekintetében is elgondolkozik az ember, hogy egy utalás, vagy
kifizetések, vagy kell egy bizonyos összeg valamire, a polgármester hová szaladgáljon.
Teljesen mindegy, hogy Szendrőládról vagy Edelényről beszélünk, ha valami pénzt át kellesz
utalni, megyek majd pl. az Edelényi hivatalba, leülök az ajtóba, megvárom, amíg előttem a
másik két-három polgármester elintézi ügyeit a pénzügyessel, s én is ott fogok várni, sorba
állni, hogy pénzt lehessen felvenni, vagy utalni vagy bármi.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Majd erre is találunk valami praktikusabb megoldást, hogy
ne kellejen sorba állni. Ezért mondom, hogy kevés az információ.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Mint említettem a költségvetési törvény még nincs
elfogadva, ami alapját képezné a megállapodásnak, melyben ezeket a kérdéseket kellene
szabályozni. Ez a 4.580 E Ft, mely a tervezet szerint egy hivatali létszám után járó normatíva,
nem fogjuk tudni megmondani pontosan, hogy ebből mennyi illeti meg a balajti
önkormányzatot, mint egyik fenntartót, csak ismételni tudom magam, az elszámolást is a
megállapodásban kell majd rögzíteni.
Berzi Istán képviselő: Ha a pénzügy egy helyen van, nem oszthatjuk le a településekre az
összeget, lesznek olyan ügyek, amit egyhelyen, és bízom benne, lesznek olyanok is, amit
helyben tudunk majd elintézni.
Csathó László alpolgármester: De valamilyen formában meg kell határozni az összeget,
hogy mennyiből gazdálkodhatunk. Nekem az a véleményem, ezzel ameddig lehet, várjunk,
hátha jön valami konkrétum.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A helyi bevételek növelésével, ha az önkormányzat
ki tudja gazdálkodni még egy fő foglalkoztatását, akár hat órásban is, akkor gyakorlatilag azt
csinál, amit akar. A központi bevétel nagy része elvonásra kerül, a gépjárműadó 40 %-a
marad helyben, a magánszemélyek kommunális adójával lehet számolni, de a lakossági
fizetési hajlandóssággal, illetve behajtásával nem kicsi a probléma a településen.
Csathó László alpolgármester: Most felmerül az a kérdés, amit Berzi István képviselő
elkezdett szorgalmazni, hogy ha a lakosság Edelény felé hajlana, figyelembe vesszük-e
döntésünknél a véleményüket. Ez, amit most összegyűjtöttél ez miről szól?
Berzi István képviselő: Arról, hogy a lakosok véleményének meghallgatása alapján döntsön
a képviselő-testület.
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Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A képviselő-testület hatáskörébe tartozik az, hogy
döntsön a közös önkormányzati hivatal kialakításról, a képviselők döntése az, hogy
figyelembe veszik-e ezt a véleményt, vagy nem.
Csathó László alpolgármester: Ezt a verziót helyesnek tartom valamilyen formában, de az
első verziót, amit valamikor mondtál, hogy népszavazás, azt nem.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Azt nem is lehet.
Csathó László alpolgármester: De ha még mi se tudunk pontos információkat, akkor mit és
hogyan mondjuk el a lakosságnak.
Szabó Zoltán polgármester: Azt nem mondhatod, hogy itt biztosan megmarad minden
ugyanúgy, ahogy van. De egy megállapodást minél hamarabb meg kell kötnünk majd.
Berzi István képviselő: Egyet tudok érteni Csathó László képviselővel, hogy ameddig lehet,
várjunk még. De polgármester úr azt mondta, hogy minél hamarabb dűlőre kell vinni a
dolgokat.
Szabó Zoltán polgármester: Ha minél hamarabb dűlőre kellene vinni a dolgot, akkor már
rég meg szavazta volna a testület. Ha a jövő héten elfogadják a költségvetést, akkor minél
hamarabb dönteni kell, hogy elkezdjünk egyezkedni az önkormányzattal, akihez csatlakozni
akarunk.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Meddig kell döntenünk?
Szabó Zoltán polgármester: Ha itt január 1.-én nincs megállapodás, akkor ki fogják jelölni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Január 01. napjától még van 60 nap, azaz a végső
határidő február 28.-a. De voltam a Kormányhivatalban egy értekezleten, ott is azt javasolták,
hogy próbáljuk meg azt elérni, hogy január 01. napjától az új struktúrában induljon a hivatal,
mert működni kell, s ha nem lesznek meg a keretek, akkor abból csak káosz és kapkodás lesz.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha már a lakosság meg lett kérdezve, akkor gondolom
várják, hogy némi tájékoztatást kapjanak. Biztos, hogy meg fognak oszlani a vélemények, de
ez alapján majd mi is tudunk dönteni.
Csathó László alpolgármester: De honnan tudjunk információt adni, mikor még mi se
tudjuk.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Majd akkor, ha mi is tudni fogunk tényeket, de addig
fölösleges a tájékoztatást adni, mivel még mi sem tudunk szinte semmit, addig felesleges őket
összehívni.
Csathó László alpolgármester: Nem is tudjuk, melyik lenne a jó. Szerinted melyik lenne jó,
Pisti?
Berzi István képviselő: Mi alapján mondjam meg neked?
Szabó Zoltán polgármester: Nem tudod megmondani, melyik lenne a jobb?
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Berzi István képviselő: Ami a lakosoknak jó.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor mi alapján szedted össze azt az aláírást?
Berzi István képviselő: Hogy mi alapján?
Szabó Zoltán polgármester: Valamit csak mondtál a lakosoknak.
Berzi István képviselő: Ők nem arról döntöttek melyik lenne a jobb.
Szabó Zoltán polgármester: Pisti, de mit fognak mondani a lakosok, ha összehívod őket?
Berzi István képviselő: Most honnan tudjam, hogy ők mit fognak mondani?
Szabó Zoltán polgármester: Valamiről csak tájékoztattad őket, amiért aláírták ezt a papírt.
Te valószínűleg azért jártad körbe a falut, azért írattad alá azt a papírt, mert a polgármester azt
mondta, Szendrőládhoz vagy Lakhoz kell csatlakozni, te meg Edelényt szorgalmazod.
Berzi István képviselő: A polgármester ilyet nem mondott.
Szabó Zoltán polgármester: Én valóban nem mondtam, én elmondtam, hogy tárgyalásokat
folytatunk Szendrőláddal, Lakkal és Edelénnyel. De te azért szaladtad körbe a falut, hogy
mindenképpen csak Edelény.
Berzi István képviselő: Nem így van.
Szabó Zoltán polgármester: Szerintem így van.
Berzi István képviselő: Azért lett körbeszaladva a falu, mert te mindenképpen úgy akartad,
hogy a lakosok ne legyenek ebben a témába meghallgatva, és döntse el a testület.
Szabó Zoltán polgármester: Pisti te képviselő vagy, megkérdezte tőled Laci, hogy melyik
lenne jó, és nem tudsz rá egyértelmű választ adni.
Berzi István képviselő: Te se. Csathó se, Bea se, senki.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha mi nem tudunk mondani véleményt, a lakosok tudnak
majd?
Berzi István képviselő: Hidd el, hogy tudnának.
Szabó Zoltán polgármester: Mi alapján?
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Valamit biztos mondanának, de mi alapján? Lehet, hogy
nem lenne elég alapos és jó az a döntés, honnan tudjuk, hogy az a döntés a helyes.
Berzi István képviselő: Honnan tudjuk, hogy a mi döntésünk jó lesz. Mennyi információt
tudunk ahhoz, hogy meglehessen hozni a döntést?
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Dánielné Tóth Beáta képviselő: Annyi információ kellene, hogy a pénzügy és az igazgatás
itt helybe megmaradjon, hogy a lakosoknak ne kelljen szaladgálniuk máshová kisebb, apró
ügyintézésért.
Szabó Zoltán polgármester: Azt most ki merem jelenteni, hogy mindegy kihez
csatlakozunk, az igazgatás az itt fog maradni. A pénzügy nagy valószínűséggel menni fog.
Pisti akkor kihez csatlakozzunk?
Berzi István képviselő: Én nem tudom megmondani.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ha elfogadják a költségvetési törvényt, akkor utána
az következik, hogy leülnek a polgármesterek, jegyzők tárgyalni, létszámokról,
munkakörökről, ügyintézés lehetőségéről.
Szabó Zoltán polgármester: Nézzük példának, a „laki-vonal” nem tud hová csatlakozni. Ha
ez a hét falu mind Edelényhez fog csatlakozni, akkor tényleg kész káosz lesz. Tehát jobban
járnánk a laki vonallal ebben az esetben, mintha nem csatlakozunk hozzájuk, s a többi
település is ott lesz Edelénynél, plusz még ehhez jön egy 10 ezres lakosságszám, ugyanúgy
hivatali létszám nélkül. Pisti, én a testületi ülés elején leírtam, kit fogok javasolni. Légy szíves
olvasd fel. Mit írtam oda?
Berzi István képviselő: Edelényre fogok javaslatot tenni, de Szendrőlád lenne a jó.
Szabó Zoltán polgármester: Ezt higgyétek el nekem, s ez is csak úgy lenne az igazi, ha
Ládbesenyő is odajönne Szendrőládhoz, s így maradnánk hárman, nem tízen. De, ha nem
csatlakozunk, még elképzelhető, hogy Szendrőlád is Edelényhez fog menni, mert nem lesz
párja. Pisti ezt is végig kell gondolni, nem csak azt, hogy csak Edelény, csak Edelény.
Kiss Ferencné képviselő: Nekem még mindig Szendrőlád a szimpatikusabb. Ha velük
tudnánk alkudozni a létszámot illetően, mert nekik érdekük az, hogy valaki csatlakozzon
hozzájuk. Edelényben tények elé állítottak. Lényegébe nekünk annyi igényünk van, hogy itt
megmaradjon az ügyintézés.
Csathó László alpolgármester: A „laki-vonal2”nem jó nekünk, ott is vannak problémák
azért. Az lenne jó, ha Ládbesenyő is Szendrőládhoz csatlakozna, s kapnánk három létszámot,
egy-egy igazgatási előadót, és egy közös pénzügyest.
Kiss Ferencné képviselő: Edelény létszámot se tud biztosítani, mondták, hogy „létszámstop”
van, és az itteni dolgozókról van szó. Várhatjuk mi, hogy mikor kapunk onnan egy
ügyintézőt, s itt fogják döngetni az ajtót, hogy nekem ezt is, meg azt is el kell intézni.
Szabó Zoltán polgármester: Én is Szendrőládot tartanám a jónak.
Kiss Ferencné képviselő: Végül is három kis település bármiben jobban össze tud
hangolódni, dolgozni, mint 8 és plusz még ezen felül város is. Ha úgy gondoljátok
Edelényhez csatlakozzunk, ám legyen, de az én véleményem szerint Szendrőlád jobb.
Csathó László alolgármester: Beszélgettünk erről a lakossági vélemény meghallgatásról,
ami csak jó lenne valamilyen formában. De arról is beszéltünk, mit tudunk nekik mondani, ha
mi se tudunk róla semmit.
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Kiss Ferencné képviselő: De ennyi ismeret birtokában, amibe most vagyunk, én azt mondom
még mindig, hogy Szendrőlád.
Csathó László képviselő: Én támogatom azt, hogy meghallgassuk a falu véleményét, akár
egy falugyűlés tekintetében, de ha mi nem tudjuk, akkor ők meg főképp nem tudják. Honnan?
Dánielné Tóth Beáta képviselő: S neked Edelényről mi a véleményed, Pisti? Végül is azért
vagyunk itt, hogy megbeszéljük.
Berzi István képviselő: Igazából nem tudok véleményt mondani, mert pénz függvénye az
egész. Arról tudok nyilatkozni, hogy itt volt Molnár Oszkár úr, Edelény város polgármestere,
és Edelény város jegyzője, és a jegyző úr azt mondta, hogy az elképzelhetetlen, hogy itt
abszolút ne legyen ügyintézés.
Csathó László alpolgármester: De te ezt elmondtad a lakosoknak, hogy pénz függvénye az
egész, meg hogy miről van szó? Mert ők aláírtak valamit. Tájékoztattad őket erről?
Berzi István képviselő: Megnézted, hogy mit írtak alá?
Csathó László alpoglármester: Jó.
Kiss Ferencé képviselő: Nem is lehet elképzelni, hogy ügyintézés nélkül fogunk működni.
De én a mindennapokról beszélek. Gondolod, hogy a 24 létszám, mellyel Edelény fog
működni, s tíz települést fog ellátni, mindennap 8-10-ig itt lesz? Egy héten egyszer mondjuk.
Csathó László alpolgármester: Az a legfontosabb, hogy az igazgatás itt maradjon. Az ebben
a tekintetben fontosabb, mint a pénzügy, mert a pénzügy annyira a lakosokat nem érinti.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Edelény úgy nyilatkozott, hogy ha Balajt község
Önkormányzata saját forrásból meg tudja oldani a helyi ügyintézést, ez ellen neki semmi
ellenvetése, de az állami normatívából nem tudják megmondani, hogy Balajtot mennyi illeti
meg, s ne is követelje azt az önkormányzat. A normatívát Edelény város fogja kapni a hivatal
fenntartására.
Csathó László alpolgármester: Tegyük fel, Ládbesenyő és Balajt közösen foglalkoztat egy
pénzügyest saját kontójára, az úgy nem jó, mert Edelény megkapja erre a pénzt.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nem biztos, a törvényjavaslat elismert hivatali
létszámról beszél, melyet finanszíroz majd, nem biztos, hogy ez a pénzügyes létszám abba
belefér.
Csereged Marianna igazgatási előadó: Én értem mit mond, ha mi nem fizetjük ki, akkor is
Edelénynek kell ellátni a feladatot.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Igen, ez így van, de ebben az esetben azért fizeti ki
az önkormányzat véleményem szerint, hogy helyben legyen egy valaki, aki ügyet intéz.
Kiss Ferencné képviselő: Itt már az ügyintézők ismerik az embereket, tudják kihez hogy
lehet szólni, mert itt rögtön lekapják az ember fejét.
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Cserged Marianna igazgatási előadó: Ez senkit nem érdekel.
Szabó Zoltán polgármester: Egy dolog, amit biztosan látni kell, hogy itt január elsejétől, ha
nem lesz pénzügy, vagy az igazgatási területről is elvisznek feladatokat, márpedig elfognak,
akkor felháborodás lesz. Mi az, hogy ezt itt már nem lehet intézni. A járási rendszer
kialakítása miatt biztos, hogy lesznek olyan ügyek, amit Edelénybe kell intézni, mindegy hová
csatlakozunk.
Szabó Zoltán polgármester: Szendrőládra maximum azért mehetnek a lakosok, hogy
reklamáljon esetleg, miért annyi került utalásra például a bankszámlájára, amennyi.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A 2013. év nagyon húzós lesz, mivel jelenleg a
körjegyzőség tagjai megegyeztek, hogy mit fizetnek normatívából, mit saját forrásból.
Szendrőlád esetében ezt meg kell tárgyalni, ki kell dolgozni.
Kiss Ferencné képviselő: Szendrőládon hány ügyintéző van?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: 2000 főre 8, ha arányosan nézzük lakosságszám
tekintetében, a két településre 2-3 fő közötti létszám jutna.
Csathó László alpolgármester: De ebben az esetben Szendrőládon is csökkenteni kell a
létszámot.
Berzi István képviselő: De ebbe nem biztos, hogy belemegy.
Cserged Marianna igazgatási előadó: Ugyanaz a helyzet, mint Edelénynél.
Csathó László alpolgármester: Meg kell beszélni a szendrőládi polgármesterrel, hogy
milyen formában tudja a létszámát csökkenteni, hogy esetleg itt a három fő megmaradjon,
még ha a pénzügyes megtartásához valamilyen formában hozzá is kell járulni.
Berzi István képviselő: Véleményem az, hogy a lakosság meghallgatása után hozzuk meg a
döntést.
Kiss Ferencné képviselő: Én most nem a lakosság véleményére vagyok kíváncsi, te, mint
képviselő mit gondolsz, hátha meg tudsz minket győzni valamelyik irányba.
Berzi István képviselő: Egyeztetni kell mindkét település vezetőségével, akkor még a
létszámok nem voltak ismertek, amikor itt voltak.
Kiss Ferencné képviselő: Amikor itt voltak, azt mondták, ők egy embert átvenni nem tudnak,
kényszerhelyzetbe van Edelény, „létszámstop” miatt.
Berzi István képviselő: Legyen leírva, tegye elém mindkét település, hogy mit tud ajánlani.
Csathó László alpolgármester: Edelény nem nagyon fog neked ilyet csinálni, ha mész,
mész, ha nem mész, nem mész, neki nem kellesz.
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Berzi István képviselő: Legyenek leírva az információk, s azok alapján tudjuk a lakosságot
tájékoztatni.
Kiss Ferencné képviselő: Akkor most mit is írjunk le?
Csathó László alpolgármester: Ezen szerintem lépjünk túl.
Szabó Zoltán polgármester: Az a véleményem, hogy a falugyűlés és aláírásgyűjtés nem a
legmegfelelőbb dolog, nem tudunk megfelelő tájékoztatást adni, de azt tudom javasolni, hogy
a faluban gyűjtsük az információkat, s a döntésünknél ezt figyelembe kell venni.
3. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Szabó Zoltán polgármester: El kellene dönteni, hogy adunk-e mikuláscsomagot, s ha igen,
körülbelül milyen összegben. Én mindenképpen javaslom. Ki ért vele egyet?
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2012. (X.31.) határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Mikulásnap alkalmából minden 14 év alatti, balajti lakóhellyel rendelkező
gyermek az elmúlt évhez hasonló értékben csomagot kapjon. A csomagok
összértéke maximum 80.000.-Ft, azaz nyolcvanezer forint.
Felelős:

polgármester

Határidő:

azonnal

Berzi István képviselő: Idősek csomagja?
Szabó Zoltán polgármester: Ezt te se gondoltad komolyan? Most kapott az egész falu
élelmiszer csomagot.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Az Edelényi Kistérségi Hivatal megküldte a jövő
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely Balajt község Önkormányzata tekintetében
tartalmaz egy szabályszerűségi ellenőrzést, ezt a képviselő-testületnek november 15. napjáig
kell jóváhagyni. Az ellenőrzést 2013. július-augusztusára ütemezték be, ez egy pénzkezeléssel
kapcsolatos szabályszerűségi vizsgálat. Pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatok elemzése,
értékelése, bizonylatok, nyilvántartások, elszámolások szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes
ellenőrzése.
Szabó Zoltán polgármester: Információm szerint december 31. napjával a Kistérségi
Társulás megszűnik, s a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnak kell finanszírozni,
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illetve megoldani. Hogy ki fogja ellátni ezt a feladatot, az jó kérdés. Javasolja elfogadásra a
belső ellenőrzési tervet.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2012. (X.31.) határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelényi
Kistérség Többcélú Társulásának Balajt Község Önkormányzatára vonatkozó
2013. évi belső ellenőrzési munkatervét és azt elfogadja.
A jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős:

polgármester, körjegyző

Határidő:

azonnal

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Elkezdődött a rendezési terv előkészítése, az
önkormányzatoknál fellelhető anyagokat bevittük a Régió Kft.-hoz. A testületi döntés alapján
elkészült az erre vonatkozó vállalkozási szerződés, mely az ajánlatban foglaltakat tartalmazza,
Balajt tekintetében ez bruttó 750 E Ft lesz, ezt majd két részletben kell kifizetni, a
munkamenetnek megfelelően. A szerződésben úgy áll, hogy 450 E Ft és 300 E Ft, de ez
jövőre augusztus környékéig elhúzódó folyamat. Már voltak kint a településen, fényképeket
készítettek, kértek földhivatali térképet, közmű terveket. Jelenleg itt tartunk a rendezési
tervvel kapcsolatban.
Szabó Zoltán polgármester: Már említettem a jövő évi Startmunka-programban kettő darab
buszmegálló építését tervezzük, ezzel kapcsolatban volt kint a tervező, aki fog küldeni egy
árajánlatot. Arra gondoltam, hogy mivel az év nagyobb részén már túl vagyunk, a
lakosságnak be tudunk számolni az éves munkánkról, erre tekintettel a közmeghallgatást
2012. december 12. napján megtartjuk.
Mivel több indítvány, javaslat nem hangzott el, megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való
részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

Szabó Zoltán
polgármester

Hornyákné Szilasi Melinda
körjegyző

