Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu
23-19/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi november hó 28. napján,
szerda 10 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
Kiss Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

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

körjegyző
gazdálkodási ügyintéző
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. Kissné nem jelezte, hogy nem fog jönni, bízunk benne,
megérkezik.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester – 3 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal 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 létrehozásáról döntés.
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás III. negyedévi végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
4./ Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára.
Előadó: polgármester
5./ Indítványok, javaslatok.
6./ Szociális segélykérelmek 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: A múlt héten volt a start munkaprogram terv elbírálata a
Munkaügyi Központban, ebbe három programot tettünk bele, melyről tájékoztattam az
előzőekben a képviselő-testületet. Az első az egyéb értékteremtő, amelyik a legnagyobb
összeggel lett betervezve, a második a belvízelvezetés, a harmadik pedig a mezőgazdasági
termelés projekt. A beadott tervhez képest módosultak a számok, nem a létszámot illetően,
hanem az egyéb közvetlen költségek tekintetében. Reggel nyolc órára behívtak minket egy
nyilvános tervtárgyalásra, Kovács alezredes úr bírálta el az egészet, bent volt a munkaügyi
központ vezetője illetve, az önkormányzati referensünk. A járdafelújításnál, csapadékvezető
árok kialakítása 250 m hosszúságban, a beton elemeket, amiket meg fogunk vásárolni, jelen
álláspont szerint nem fogjuk tudni kiszállítani a településre, mert a fuvar költségeket egy az
egyben lehúzták, ami 299 700 .- Ft volt. A tavaly kiszállított kis beton elemek, az volt két
kamionnyi mennyiség. A másiknál szintén volt fuvarköltség betervezve, ott is lehúzták, arra
való hivatkozással, hogy a három programba szeretnénk vásárolni egy traktort, hozzuk ki
azzal. Körülbelül 1,5 millió forintot vettek le tőlünk, de van olyan település, aki sokkal
rosszabbul járt.
Kiss Ferencné képviselő megérkezett a testületi ülésre, a képviselők száma 5 főre emelkedett.
Szabó Zoltán polgármester: Ha minden jól megy, 67 főt sikerül majd foglalkoztatni a
START munkaprogramban. Kétszer öt hónapot fognak dolgozni. Ez Balajt település
tekintetében hatalmas számnak számít, a program összköltsége 43.026 E Ft, ebből 30.840 E
Ft, ami a béreket és annak járulékait fedezi, 12.185 E Ft ami ténylegesen anyag és
eszközköltség. Az eszközök között nagyobb volumenű dolog a traktor vásárlása pótkocsival a
mezőgazdasági projekthez, melyben sajnos a létszámot le kellett csökkenteni az eredeti 7
főről 4 főre. Ezen kívül szeretnénk vásárolni még egy bontó kalapácsot 150 E Ft értékben a
járdaépítéshez.
Csathó László alpolgármester: Véleménye szerint valami komolyabbat kellene venni, ami
bírja is.
Szabó Zoltán polgármester: A többi anyag betonelemek, zsalukő, faanyag, cserép a busz
megállóépítéshez, gipszkarton, laminált padló, ajtó, ablakok, diszperzit, villanyszerelési
tartozékok a kultúrháznak a belső felújításához. Az ajtó ablak a kettő együtt 700 E Ft-ra van
tervezve. A kultúrház elé egy előtető is be van tervezve lindab lemezből. A kézi
szerszámokat, amit a tavalyi programban beszereztük, most nem lehetett beépíteni.
Csathó László alpolgármester: A buszmegálló tervezése hogy áll? Néztem a lakit, nekem
valahogy nem nagyon nyerte meg a tetszésem. Azzal a kővel elég rideg.
Szabó Zoltán polgármester: Még sehogy, az tavasszal kész lesz. Zsalukővel kiraknánk, és
utána ráragasztanánk a horvát követ, így is megoldható. A belvizes programba kétféle beton
elem, szennykavics, gépi földmunka volt betervezve. A gépi földmunkát lehúzták a
fuvarköltséggel együtt. A start munkaprogram ez így áll jelenleg, valakinek valami kérdése
ezzel kapcsolatban?
Berzi István képviselő: A 67 fős létszám az fix ettől már nem lehet eltérni?
Szabó Zoltán polgármester: Ez fix, nem.
Berzi István képviselő: S bontva?
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Szabó Zoltán polgármester: Ez bontva van. Ha végig dolgozna mindenki, akkor jönne ki 37
főre. Az egyéb értékteremtő programban 5 fő lesz az, aki egész évben fog végig dolgozni és
19 fő lesz az, akinek öt hónapig az egyik fele másik öt hónapig a másik fele. A belvizesnél 2
fő fog végig dolgozni, 2 fő lesz az aki öt hónapig az egyik fele, másik öt hónapig a másik fele.
A mezőgazdaságinál 4 fő van, ami bontva lesz végig.
Berzi István képviselő: Az idei létszám mennyi volt?
Szabó Zoltán polgármester: 29 fő, ami 19.498 E Ft volt.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nőkre, asszonyokra irányuló foglalkoztatás lett-e betervezve
ebbe a start munkaprogramba?
Szabó Zoltán polgármester: Kizárólag a mezőgazdasági program jöhet szóba, ahol nyolc főt
lehet beforgatni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: S itt nem lehetett emelni a létszámot?
Szabó Zoltán polgármester: Az eredeti létszámot is csökkentenünk kellett. De a 102
segélyesből 85-86 főnél tartunk jelenleg, aki valamilyen formában dolgozott a településen, ezt
nagyon jó aránynak tartom. Úgy néz ki a kisgépkezelő tanfolyamot elvégzők is elsejével
kezdenek, három hónapig lesznek kiközvetítve az önkormányzathoz, s egyedül az orvosi
alkalmasságit kell az önkormányzatnak kifizetnie, egyébként 100 %-ban támogatva vannak, s
nem is közfoglalkoztatási béren, hanem 93 E Ft-os minimálbéren. Visszatérve kicsit a
startmunkához a mezőgazdasági projekthez a föld elő van készítve. A START munkaprogram
előnye az idén, hogy az embereket át lehet csoportosítani, ha valamelyik programban van
valami sürgős munka. Ha a foglalkoztatottak száma meghaladja a 33 főt, akkor egy
adminisztrátort is lehet alkalmazni, óriási munka a munkaügyiratok elkészítése és a heti
munkabér kifizetés lebonyolítása is. Volt egy újságcikk, melyben leírták, hogy már lassan a
polgármesterek lesznek a pénztárosok, mert hogy a heti kifizetés nem történhet átutalással.
Megmondom őszintén, hogy ettől a létszámtól, s az irányításuktól a munka megszervezésétől
félek.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: S külsős brigádvezető, aki nem helyi lakos, és ha betennénk
egy ilyet csoportvezetőnek?
Szabó Zoltán polgármester: Meg lehet próbálni.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Közülük is lehet választani, s ha nem válik be, leváltani,
hogy legyen felelősségérzetük.
Berzi Istán képviselő: Meg kellett volna beszélni kit mikor és hogyan foglalkoztatunk.
Szabó Zoltán polgármester: Aznap jött az értesítés a munkaütemezéséről, amikor már vinni is
kellett leadni. Jön egy értesítés, adjuk be a munkaerőigény lapot délután, egész nap azon
dolgozik a kolléganő, aztán mikor kész, bevittük leadni, jön az e-mail még sincs lehetőség a
közfoglalkoztatásra. Igazából nem is a munkaügyi központ a hibás, mert ő is egy végrehajtó
szervezet, de nagy fejetlenség van.
Az óvodával kapcsolatban el szeretné mondani, hogy be lett adva a támogatási szerződés
aláírásra, azóta nem jeleztek vissza. Parlamentbe voltam három héttel ezelőtt szintén az
óvodával kapcsolatban.
Berzi István képviselő: Véleményed szerint mikor lesz valami az óvodából?
Szabó Zoltán polgármester: Ha a támogatási szerződés alá van írva, utána egyszerűsített
közbeszerzési eljárás, szerintem jövő szeptemberben óvoda kell, hogy legyen. Első napirendi
ponthoz valakinek hozzászólása van?
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha jövőre be lesz adva a START munkaprogram, több nő
legyen foglalkoztatva.
Szabó Zolán polgármester: Az a baj, hogy a programok nagy többsége nem ilyen. Most is
volt olyan például, hogy kazánprogram, ebbe nőt nem tudok alkalmazni. Sajnos van olyan
akinek, olyan a mentalitása, akivel nem lehet haladni.
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Csathó László alpolgármester: Azoknak jár a szája a legjobban, ha egy hetet végig
dolgoznának rendesen 8 órában, sírva fakadnának.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ezért kellene egy jó csoportvezető, aki fegyelmezi őket.
Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom ki lenne itt olyan, aki erre alkalmas lenne, nekem
már hetek óta ezen jár az eszem, hogy hogyan lesz ez megszervezve. Reggel itt lesz a műhely
előtt 37 ember, hiába mondja el nekik a csoportvezető, hogy mi lesz a munka, s hiába lesz
világosan elmagyarázva nekik, hogy hozzanak magukkal reggelit, a fele haza fog menni, azzal
az ürüggyel, hogy elfelejtette, otthon hagyta, az asszony mostanra csinálja meg neki stb.
Ma reggel volt itt egy hölgy, aki két hete nyaggatott miért nem veszem fel dolgozni, reggel
mondtam neki, hogy beírtam a munka erőigény bejelentő lapra, most az volt a probléma, de
akkor a gyereket hogy fogja elkészíteni.
Kiss Ferencé képviselő: Sehogy se jó. Tündi elég harcos típus, próbáljuk meg elvállalná-e a
csoportvezetői feladatokat.
Csathó László alpolgármester: Két napig. Ez felelősség lenne, senki nem meri vállalni.
Szabó Zoltán polgármester: Ha nincs senkinek hozzászólása az első napirendi ponthoz,
térjünk át a második napirendi pontra.
2. Napirendi pont
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntés.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester: Az a véleményem, hogy lassan el kellene dönteni, hogy merre
forduljon a Balajti önkormányzat, merre fejezzük ki a csatlakozási szándékunkat. Én két
alternatívát látok jónak, ami jó lenne, az egyik Edelény a másik pedig Szendrőlád. Lehet,
hogy Edelényt fogom javasolni, de én most is Szendrőládot tartom sokkal jobbnak a Balajti
önkormányzat szempontjából. Most arra kérnék mindenkit, hogy egy – két mondatban mondja
el azt, hogy miért és kit szeretne támogatni, hogy mit tegyek fel szavazásra.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: A közös önkormányzati hivatallal kapcsolatban a
törvényekben van változás, tudunk már konkrétumot?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Pénzügyi tekintetben még mindig nem, a hírek
szerint december közepére várható a költségvetési törvény. Novemberben újabb
törvényjavaslat jelent meg, melyben ami minket érint, az az, hogy 10 000 fő lakosságszám
felett kötelező aljegyző alkalmazása, alatta kinevezhető. Illetve felolvasnám az átmeneti
rendelkezéseket, mely értelmében, ha a hivatali feladatok ellátását 2012. december 31.-éig
körjegyzőség biztosította és a körjegyzőség egy vagy több tagja közös önkormányzati hivatal
létrehozására kötelezett, az átmeneti időszakban, tehát az január – február, a közös
önkormányzati hivatal megalakításáig tovább működik a körjegyzőség, tagjai számára ellátja
a hivatali teendőket, a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó jogszabályok szerint és a
körjegyzőnek a jogviszonya a közös önkormányzati hivatal megalakulásával szűnik meg. Ha
a megszűnő körjegyzőség tagjai közül egyes tagok polgármesteri hivatalt vagy közös
önkormányzati hivatalt hoznak létre, a közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozó volt
körjegyzőségi tag vagy tagok számára az a polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati
hivatal látja el a hivatali teendőket, amelyet a körjegyzőség korábbi székhelye alakít, vagy
amelyben részt vesz. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tud közös önkormányzati
hivatalt kialakítani, abban az esetben pedig az a közös önkormányzati hivatal látja el majd a
hivatali feladatokat, ahová a körjegyzőség többsége csatlakozott. A gazdálkodásról annyit
tudok elmondani, hogy áprilisig előreláthatólag az idei normatívának megfelelően kerülnek
finanszírozásra az önkormányzatok, majd májusban lesz egy új normatív felmérés. Két hete
voltam a szendrőládi jegyzőasszonyhoz létszám egyeztetés ügyben, én elmondtam neki, hogy
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a két kolléganő bére járulékkal növelten, illetve a kötelező cafetéria juttatás összege, amit ki
kellene majd Balajt tekintetében gazdálkodni az 5,5 M Ft. A törvényjavaslatban szereplő
képlet alapján a három településre engedélyezett várható létszám 9 fő, arra jutattunk, hogy
egy-egy igazgatási előadó a Ládbesenyő és Balajt településre és egy közös pénzügyes.
Megbeszéltük az anyagiakat, kinek mi a végzettsége, ki milyen feladatot lát el. De ők sem
tudnak többet. Az ő véleményük is az volt, hogy itt valaminek maradnia kell, az nem lehet,
hogy itt nincs semmilyen ügyintézés.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Az edelényi önkormányzati is ezt mondta?
Szabó Zoltán polgármester: Edelény egy 10.500 fős város, Szakácsi bejelentette csatlakozási
szándékát Edelényhez, Abod bejelentette a csatlakozási szándékát Edelényhez. Edelényben
adott egy létszámkeret, ami 24 fő, most mindegy, hogy hány település fog ahhoz csatlakozni,
a 24 fővel tudnak ők számolni. S ebből kell megoldani, ha Balajtra jön azt is, ha
Ládbesenyőbe jön azt is. Egy közös rendezvényen azt mondta a polgármester, hogy minden
csatlakozó település csak nyűg Edelénynek a nyakán. S én ezt meg is tudom érteni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Az engedélyezett létszám, az, hogy mennyit
finanszíroz le az állam, de ha az önkormányzat arra törekszik, hogy maximalizálja bevételeit,
onnantól kezdve annyi embert tart meg saját kontójára, amennyit akar.
Szabó Zoltán polgármester: Kemény év lesz a jövő év az biztos, eddig normatívát kapott az
önkormányzat, ezt követően majd feladatalapú támogatást fog. Nem tudom miből fogjuk
jövőre a szemétszállítási díjat, ami éves szinten 2,5 – 3 millió forint között mozog.
Kanyarodjunk vissza a napirendi ponthoz, mindenki fejtse ki véleményét pár mondatban.
Berzi István képviselő: Elmondhatom a véleményem, de a pénzügyi vonzatát nem tudjuk,
ami a lényeg lenne, így dönteni pedig felelőtlenség. A másik dolog meg az hogy jó néhány,
mondhatni a település választópolgárainak 70 %-a indítványozta, hogy az ő véleményük
alapján hozza meg a testület a döntését. Ezzel a testület igazából eddig nem foglalkozott,
sajnálom.
Szabó Zoltán polgármester: S had kérdezzem már meg, hogy a település lakói tőled milyen
felvilágosítást kaptak azzal kapcsolatban, hogy Edelényhez csatlakozzunk?
Berzi István képviselő: Én nem azt mondtam nekik, hogy Edelényhez kell csatlakozni.
Szabó Zoltán polgármester: De aki idejött hozzám, mindenki azt mondta, hogy te azt
mondtad, hogy Edelényhez kell csatlakozni, mert az közelebb van.
Berzi István képviselő: Én nem azt mondtam, hívd ide azt az embert, akinek azt mondtam.
Szabó Zoltán polgármester: Itt volt reggel a takarítónő. Csikó Gáborné például.
Berzi István képviselő: Hát jó, akkor majd megbeszéljük vele jó? Hogy mondtam-e én olyat,
hogy Edelényhez kell csatlakozni.
Szabó Zoltán polgármester: Pisti, te voltál az, aki kezdeményezte ezt az egészet, hogy miért
Szendrőládhoz miért nem Edelényhez, innen indult ki ez az egész történet. Így volt Laci?
Csathó László alpolgármester: Így volt.
Berzi István képviselő: Nem, onnan indult ki az egész történet, hogy azért ez egy olyan
dolog, amelyben a lakosságot illene meghallgatni. Máshol megtudták tenni, máshol össze
tudták hívni a falugyűlést, itt nem.
Csathó László alpolgármester: Amikor a körjegyzőség alakult, akkor ki kérdezte meg a falu
véleményét?
Berzi István képviselő: Akkor nem voltam itt, most itt vagyok.
Csathó László alpolgármester: Még az a szerencse, hogy nem voltál itt akkor szerintem.
Kiss Ferencné képviselő: Én csak egy kérdésre szeretnék választ kapni, hogy mi a falu
véleménye? Azt mondják, hogy Edelényhez csatlakozzunk a választópolgárok 70 %-a, de mi
az indok? Miért?
Berzi István képviselő: Ne azzal foglalkozzunk.
Kiss Ferencné képviselő: De az indok, engem az érdekel, hogy miért jó?
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Berzi István képviselő: Ha össze lehetne őket hívni, meg lehetne őket kérdezni. Nem egy
személytől (tőlem), hogy xy-nak mi egyenként a véleménye, mert azt nem tudom
megmondani.
Kiss Ferencné képviselő: De tudnod kell.
Berzi István képviselő: Honnan kellene nekem tudnom, hogy pontosan egy személynek mi az
adott véleménye?
Kiss Ferencné képviselő: A 70 %-nak mi a véleménye?
Berzi István képviselő: 70 %-nak nincs azonos véleménye. Nem fogja mindenki ugyanazt
mondani, nem fogja 70 % azt mondani, csatlakozzunk Edelényhez, mert amúgy is közelebb
van.
Kiss Ferencné képviselő: De te végig jártad az egész falut, megkérdezted mindenki aláírta
melyik községhez szeretne csatlakozni?
Berzi István képviselő: Nem ezt írta alá, hanem azt, hogy ő szeretne benne döntetni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ez a döntés a testület hatásköréből nem ruházható át,
tehát a lakosság nem dönthet benne.
Berzi István képviselő: De annak törvényes akadálya nincs, hogy a testület akként döntsön,
ahogy ők szeretnének.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Az elmúlt testületi ülésen szó volt erről, a képviselőtestület a döntésénél figyelembe veheti a lakosság véleményét.
Berzi István képviselő: Én azt kértem tájékoztassuk őket az egyik lehetőségről, meg a másik
lehetőségről is. De ha még a pénzügyi részt nem tudjuk, miről tájékoztassam?
Csathó László alpolgármester: Akkor mi alapján tud ő nekünk véleményt mondani?
Szabó Zoltán polgármester: Pisti én az imént megkérdeztem a képviselőket, indokolják meg
miért és melyik település legyen? Te fogsz nevet mondani?
Berzi István képviselő: Nem fogok településnevet mondani. A lakosság vagy népszavazás
útján vagy képviselő testület útján érvényesítik az akaratukat.
Szabó Zoltán polgármester: Te vagy a település egyik képviselője, beszéltél a lakosokkal és
ez alapján kérlek vagy mondj véleményt, vagy ne mondj véleményt. S ha mondasz véleményt,
akkor indokold is meg.
Berzi István képviselő: Te meg indokold meg azt nekem, hogy miért zárkózol el az elől,
hogy a település lakóival egyeztessünk.
Szabó Zoltán polgármester: Pisti egyeztetünk, rajtad keresztül. Az én célom az, hogy
megmaradjon a településen az ügyfélfogadás és ne kelljen máshová eljárkálni az embereknek.
Berzi István képviselő: Így is, úgy is menni kellesz tudod nagyon jól.
Szabó Zoltán polgármester: Azokat a feladatokat, amit a járás át fog venni, teljesen mindegy,
hogy Szendrőládhoz vagy Edelényhez csatlakozunk, azok az ügyek úgyis Edelényben fognak
elintéződni.
Berzi István képviselő: Azt nem értem miért nem lehet őket meghallgatni.
Szabó Zoltán polgármester: Pisti én is hallgatom őket a faluba, nap mint nap.
Berzi István képviselő: Ha 70 %-nak egyöntetű az akarta, akkor miért kellene azt lesöpörni
az asztalról?
Kiss Ferencné képviselő: Mikor legyen falugyűlés?
Szabó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy Ládbesenyőben holnap lesz ez napirendi ponton,
s ha ők csatlakoznak Szendrőládhoz, már meg lesznek kétezren.
Csathó László alpolgármester: Az öt község közül akikkel legelőször tárgyaltunk, már csak
Szakácsi község maradt Edelénynél, a másik négy elmegy Borsodszirákhoz. Miért nem
választotta Tomor, Lak, Hegymeg, meg Irota Edelényt?
Szabó Zoltán polgármester : Damak is elmehetett volna Edelényhez. Miért nem ment?
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Csathó László alpolgármester: Véleményem szerint Abod és Szakácsi nincs túl fényes
helyzetben, s azért választották Edelényt, úgy gondolják egy biztosabb háttér. Te Pisti
mindenáron azt akarod kivédeni, hogy valamilyen formában védve legyen a testület, hogy
meg lettek hallgatva a falu lakosai, végülis meg lehet hallgatni nincs ezzel probléma.
Kiss Ferencné képviselő: Hallgassunk néhány embert (pl.:közmunkást), hányat szeretnél?
Szabó Zoltán polgármester: Ha ma itt nem születik döntés, s holnap Ládbesenyőben
megszületik, akkor már ők kiesnek.
Berzi István képviselő: Én elmondtam neked itt testületi ülésen, hogy ez lesz a vége, hogy
gyorsan kellesz dönteni, mert szorít az idő. Milyen igazam lett.
Szabó Zoltán polgármester: Az az igazság, hogy amit te itt elkezdtél a faluba az egy nagy
badarság.
Berzi István képviselő: Az az igazság, hogy te nem akarsz egyeztetni a faluval, mitől félszt?
Szabó Zoltán polgármester: Nem félek, de azzal kapcsolatban is milyen zűrzavar és kiabálás
volt itt egy héten keresztül, amikor a START munkaprogramhoz előkészítettük a földeket.
Kiss Ferencné képviselő: Elgondolkodtató, hogy a másik öt település miért nem csatlakozott
Edelényhez.
Csathó László alpolgármester: A véleményem az, hogy többet ki tudunk hozni, ha három
település marad, mintha Edelényhez csatlakoznánk. Rugalmasabban meg lehet oldani
dolgokat szerintem.
Szabó Zoltán polgármester: Több olyan dolog van, amivel közös cipőben járunk. Pl:
munkanélküliség, roma lakosság aránya. Szerintem tudnánk egymásnak segíteni. Terjeng
ilyen hír a faluba, hogy ha Szendrőládhoz csatlakozunk, majd oda kellesz járniuk a
gyerekeknek iskolába, ez egy nagy hülyeség, szabad iskolaválasztás van.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Azért vagyunk képviselők, hogy a lakosok érdekeit
képviseljük, s Pisti szerintem te is tudod azoknak a lakosoknak a véleményét, akikkel
beszéltél, hogy ők mit javasolnának, s szerintem nyíltan kimondhatnád, s fel kellene
vállalnod, hogy az a kör akikkel te beszéltél, annak az érdekeit hogyan képviseld, hogy
melyik településhez kívánnának csatlakozni.
Berzi István képviselő: A lakosság azt akarja elérni, hogy az ő döntése alapján döntsön már a
testület.
Szabó Zoltán polgármester: Ha a lakosok egy esetleges falugyűlésen azt mondják Edelény, s
a testült jobbnak látja Szendrőládot, akkor Edelényt fogod megszavazni?
Berzi István képviselő: Miért szerinted a lakosok érdekeit kell képviselni vagy a sajátod?
Szabó Zoltán polgármester: A település érdekeit kell képviselni, nem a lakosokét, nem az
egyénit.
Berzi István képviselő: A lakosokat meg kell győzni észérvekkel, de ha meg se próbálod.
Félsz hogy azt mondják Edelény, vagy félsz hogy Szendrőlád?
Csathó László alpolgármester: Te miért nem tudtad őket meggyőzni?
Berzi István képviselő: Miről is? Én azt mondtam a lakosoknak, én azt fogom támogatni,
amit ők szeretnének.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Meg lehet hallgatni a lakossságot, de ugye Edelényből itt
volt a polgármester úr és a jegyző úr. Elmondták, hogy neki van egy fix létszáma, amiből
biztos, hogy leépítése lesz és nem tudja majd garantálni, hogy Balajton megmaradna az a
létszám, amit mi szeretnénk. Ezt tudnánk lakosoknak is elmondani. Szendrőládnál pedig az
volt a helyzet, mikor itt voltak, hogy megegyezés kérdése.
Berzi István képviselő: Edelényből jegyző úr azt mondta, az elképzelhetetlen, hogy itt ne
legyen hivatali ügyintézés.
Csathó László alpolgármester: De hivatali ügyintézés, hogy állandó-e vagy csak részleges,
tehát az sem biztos.
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Kiss Ferencé képviselő: Már csak azért, hogy haladjunk a kérdésben, néhány helyi lakost,
hallgassunk meg most, meg hogy Pisti is lenyugodjon.
Szabó Zoltán polgármester szünetet rendelt el.
A szünet után megérkezik néhány helyi lakos a nyílt ülésre.
Szabó Zoltán polgármester: A testületnek a mai napon döntenie kellene arról, hogy Balajt az
elkövetkezendő két évben, melyik önkormányzathoz csatlakozzon. Első körben elmondanánk
egy-két ész érvet ami alapján dönteni szeretnénk. Két variáció van, az egyik az Edelény Város
önkormányzata, a másik pedig Szendrőlád község Önkormányzata.
Szeretné a lakosok véleményét megkérdezni. Testületi ülésen egy hónappal ezelőtt
elmondtam, hogy én véleményem szerint Szendrőládot tartanám jobbnak, de valószínű
Edelényt fogom javasolni. Most viszont azt tudom mondani Szendrőlád Balajt településnek
sokkal jobb lenne, mint Edelény. Ha Szendrőládhoz csatalakozunk az igazgatási előadó
mellett a pénzügy is megmaradhatna a településen, két falunak lenne egy pénzügyese. Jövőre
a közfoglalkoztatásba heti bér kifizetés lesz, nem lehet lesz havi bérkifizetést alkalmazni. A
heti kifizetést nem lehet lesz átutalni, csak készpénzben kifizetni.
Hangoskodás, egymás szavába vágás, nem követhető ki mikor mit szólal fel.
Szabó Zoltán polgármester: Van egy újságcikk, melynek az a címe, lassan a polgármesterek
lesznek a pénztárosok. Kérdezem én, hogy fogjuk azt megoldani Balajton, hogy hetente
megtörténjen a kifizetés, Edelényből biztos nem fognak ide minden héten kiszaladgálni
fizetni. Szakácsi és Abod település már bejelentette csatlakozási szándékát Edelényhez 24 fő
fogja ellátni 12 ezer ember dolgait.
Ismét kiabálás, hangoskodás.
Szabó Zoltán polgármester: Nem kellesz Szendrőládra menni ügyet intézni, olyan ügyeket,
ami a járáshoz átkerülnek például a lakcímbejelentés, attól függetlenül, hogy hová csatlakozik
egy önkormányzat Edelényben lesz az Okányirodában.
Egy lakos: Ha Szendrőládhoz csatlakozunk akkor minden így marad, ahogy most van?
Szabó Zoltán polgármester: Igen, a Ládbesenyőben és Balajton egy pénzügyes lesz
Egy lakos: Hívj holnap össze egy falugyűlést és egyszerű nyelven mondd meg mi jó és miért
a falunak.
Szabó Zoltán polgármester: Felteszek nektek még egy kérést. Ha a falugyűlésen azt mondják
Edelény, s a Képviselő-testület tudja, hogy sokkal jobb döntés lenne Szendrőlád, s mégis meg
fogja szavazni Edelényt, s lesz egy hatalmas káosz, meg összeborulás, akkor kit fognak
hibáztatni a település lakói?
Hangoskodás, kiabálás.
Szabó Zoltán polgármester: A költségvetési törvény tervezet szerint minden hivatali
dolgozóra 4.580 E Ft-ot fog kapni a közös hivatal. Ebből kell kifizetni a dolgozók bérét és a
hivatal működtetésével kapcsolatos minden költséget.
Egy lakos: Oda csatlakozzatok, ahová jónak látjátok.
Lázi Ottóné helyi lakos: Csatlakozz oda, ahová akarsz, majd megkapod utána érte a
magadét. Így is kapsz úgyis kapsz. Valld be hogy te is félsz?
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Szabó Zoltán polgármester: Hogyne félnék.
Egy lakos: Akkor egy lakos hogyne félne?
Szabó Zoltán polgármester: De ezt nem a falunak kell megoldania, hanem a testületnek.
Berzi István képviselő: De a falu issza meg a levét, ha nem jó. Ezerszer elmondtam, azt
fogom támogatni amit a falu többsége szeretne, arra válaszolj miért zárkózol el a falugyűlés
elől?
Szabó Zoltán polgármester: Mert a testület feladata eldönteni, hogy hová csatlakozzunk.
Hangoskodás, kiabálás.
Szabó Zoltán polgármester: Pisti ma már százszor elmondtad, hogy sok községben
összehívtak falugyűlést ezzel kapcsolatban, mondj egy példát. Amíg nem voltak itt a lakosok,
én Pistit megkérdeztem, hogy ő mint magánember, hová szeretné, hogy hová csatlakozzon a
falu és hogy miért oda. Nem hajlandó rá válaszolni.
Vitatkozás, hangoskodás, egymásszavába vágás.
Szabó Zoltán polgármester: Tündi az előbb jól megfogalmaztad, tényleg félek ettől a
döntéstől, hiszen a település sorsáról van szó, de már én egy hónapja is Szendrőládot tartottam
a legjobb megoldásnak.
Farkas Ottó helyi lakos: Pisti te megkérdezted az embereket, s engem is megkérdeztél, hogy
hová csatlakoznék? Én elmondtam, hogy hová. Most már más a véleményem. De te
semmilyen verziót nem mondtál, hogy ez miért jó vagy nem.
Berzi István képviselő: Miért nem mondtam? Mert nem is akartalak befolyásolni.
Csathó László alpolgármester: Tündi abba gondolj bele, hogy Edelényben is pénteken
műszak után lesznek kifizetve a START munkaprogramosok, lesz ott 300-400 ember, itt lesz
37 fő. Te lemész Edelénybe és kivárod a sorod, vagy ha végzett ott az ügyintéző kijön ide, ha
kijön. Edelény Polgármestere elmondta, hogy egy pénzügyes fogja ellátni 5 település dolgát
kész.
Szabó Zoltán polgármester: Szóval nem egyszerű döntés és higgyétek el és ezen rágódok már
hetek, hónapok óta.
Csathó László alpolgármester: Mi egyáltalán nem akarunk a falunak rosszat, ez egy lutri,
vagy be fog jönni Szendrőlád vagy nem, ha úgy döntünk.
Egyik lakos: Nehéz dönteni, de nektek kell eldönteni.
Másik lakos: Igen, mert utána meg oda tesznek, ahová akarnak.
Kiss Ferencné képviselő: Elhangzott az elején, hogy Edelény azt mondta, hogy egy
ügyintéző itt marad. Nem marad Edelény szerint, mert létszám stopja van, 24 fő. Az ő
garnitúrájából biztos nem fog elengedni senkit. Elképzelhető, hogy egy kisasszony egy héten
háromszor, négyszer kijön egy két három óra hosszára, s összekapkodja ami kell, de
valószínű, hogy azt ott Edelényben dolgozzák fel.
Csathó László alpolgármester: Szendrőláddal ezzel a létszám dologgal jobban lehet variálni.
Szabó Zoltán polgármester: Szendrőlád, Ládbesenyő, Balajt összlakosságszáma 2800 fő
körül van, s vegyük az átlagot erre lenne 10 dolgozó. Balajt, Abod, Edelény, Szakácsi 12000
fő és erre lenne 24 dolgozó. Melyik hangzik jobban?
Egyik lakos: Csak Szendrőlád, akárhogy is nézzük.
Farkas Ottó egy helyi lakos: A régi rendszerbe mi volt? Volt egy képviselője a falunak, de
nagy ívbe tettek rá.
Egy lakos: „Tessenek” úgy dönteni, ahogy a legjobb a falunak.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Csak az előnyt nézzük.
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A lakosok távoznak a testületi ülésről.
Szabó Zoltán polgármester: Első körben mikor beszélgettem Ládbesenyő község
polgármesterével, azt mondtuk, hogy a két település együtt próbál majd egy irányba
elmozdulni. Én azt a javaslatot fogom feltenni szavazásra, hogy ha Ládbesenyő csatlakozik a
holnapi napon Szendrőládhoz, akkor mi is csatlakozzunk, mert ez magasan a jobb. De ha
Ládbesenyő nem csatlakozik, akkor meg főleg. Ládbesenyő is jobban járna, ha Balajt nem
Szendrőládhoz csatlakozna. Ha a mai nap ezt a csatlakozást megszavazza a testület, akkor ezt
még a mai napon valamilyen formában el kellene juttatni a Szendrőládi Önkormányzathoz.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A szendrőládi jegyzőasszonnyal abban maradtunk,
hogy elsőkörben mindenképpen egy telefon és persze írásos formában is. A társulási
megállapodás kidolgozása azért nem kevés időt vesz igénybe, el kell osztani a feladatokat,
megszervezni a munkafolyamatokat, s egy két kolléganőt be is kell iskolázni.
Szabó Zoltán polgármester: Ki ért azzal egyet, hogy Szendrőlád Község Önkormányzatával
közös hivatalt hozzunk létre? Felteszi szavazásra és kéri, hogy a képviselők egyenként név
szerint szavazzanak.
Kiss Ferencné képviselő: Igen.
Dánielné Tóth Beáta képviselő: Igen.
Csathó László képviselő. Igen.
Berzi István képviselő: Tartózkodom.
Szabó Zoltán polgármester: Igen.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2012. (XI.28.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2013. január 1. napján hatályba lépő 85. §. (1), (2) és (4) bekezdése alapján úgy
határozott, hogy
2013. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni
Szendrőlád székhellyel.
Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal
létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítő munkálatok elvégzésről, a közös
hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2012. december 31.

3. Napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás III. negyedévi végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
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Szabó Zoltán polgármester: Megkapta mindenki a beszámolót. Ha bárkinek valami pénzügyi
jellegű kérdése van, akkor ha tudok válaszolok, hanem akkor pénzügyi előadónknak fel lehet
tenni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Október 20. napjáig kellett költségvetési jelentést
készíteni a Magyar Államkincstár felé, mely a kincstár által már jóváhagyásra került. A
számszaki adatok ezzel a kötelező adatszolgáltatás tartalmával egyeznek meg.
Kisida Gábor Andrásné pénzügyi előadó: ÖNHIKI támogatásra benyújtottuk a
pályázatunkat, melynek a benyújtási határideje november 05.-e volt, mi benyújtottuk
szeptemberben. Döntés még nem született róla, gondolom, hogy év végéig meg lesz.
Reméljük, hogy az ott megjelölt összeget megkapjuk.
Berzi István képviselő: Mennyi a megjelölt összeg?
Kisida Gábor Andrásné pénzügyi előadó: 504 ezer forint.
Szabó Zoltán polgármester: Javasolja elfogadásra a beszámolót és felteszi szavazásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2012. (XI.28.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester: Gondolom elolvastátok a koncepciót, számadatok nincsenek
benne nagyon. Mindenképpen megpróbáljuk az önkormányzatot egyensúlyba tartani
anyagilag, mint ahogy az utóbbi két évben is arra törekedtünk, hogy az önkormányzat
anyagilag teljesen egyensúlyba kerüljön. Ha még ezt a kis adósságunkat ami a Raiffeisen felé
van, az állam kifizeti, akkor én azt mondom, hogy már jók vagyunk. Ezt annak ellenére
mondom, hogy nem tudjuk jövőre mennyi pénzből fogunk tudni gazdálkodni.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Ha jövőre a START munkaprogram keretében
növekszik a foglalkoztatás, akkor ez elősegítheti a helyi adók befizetését.
Berzi István képviselő: Szerinted fogják fizetni?
Csathó László alpolgármester: Nem lehet behajtani?
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A munkabérből letiltható.
Szabó Zoltán polgármester: Pisti ha jövőre nem tudjuk miből finanszírozni a szemétszállítási
díjat, aki körülbelül 3 millió forint. Akkor mit fogsz csinálni? A kommunális adó 6000.-Ft,
ami csak egy töredéke az éves szemétszállítási díjnak, ami 22-23 ezer forintot jelentene éves
szinten egy háztartásnak. Próbáljuk ésszerűen felhasználni a kapott támogatásokat. Javasolja
elfogadásra a 2013. évi koncepciót és felteszi szavazásra.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2012. (XI.28.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Balajt község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját megvitatás után
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Szabó Zoltán polgármester: Tájékoztatásul elmondanám, hogy a START munkaprogram
előkészítéséhez felszántottam egy földterületet, melyen egy egész napot dolgoztam, erről
be fogom nyújtani a számlát az önkormányzatnak.
Berzi István képviselő: Összege?
Szabó Zoltán polgármester: Ez bruttó 60 ezer forint. A START munkaprogramban bele
van építve a talaj előkészítés, de azt nem finanszírozzák, mert nem esik bele az időszakba.
Ha ez márciusa lett volna előkészítve, akkor bele tudtuk volna tenni elszámolásra. De így
ez önkormányzati pénzből lesz kifizetve.
Kiss Ferencné képviselő: Nem jó márciusba szántani. Engem megkeresett egy balajti
lakos, hogy van állami tűzifa a lakosoknak?
Szabó Zoltán polgármester: Mihelyt lesz konkrét kiírás, intézkedni fogunk. De azt most
leszögezem, hogy ha pl. kihoznak itt 100 m3 fát én az osztásba nem fogok részt venni.
Úgy lenne jó, ha mindenki kapna egységesen házanként.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Elmondja, hogy a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Társulásból bejelentették Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton
és Mikófalva települések a kilépési szándékukat, melyet a társulás többi tagjának jóvá kell
hagynia.
Szabó Zoltán polgármester: Felteszi szavazásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2012. (XI.28.) sz. határozata
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta
Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulásból való
kilépési szándékát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A megyei könyvtár megkereste az önkormányzatot,
ugyanis a mozgókönyvtári szolgáltatás a kistérség keretén belül megszűnik. A Megyei
Könyvtár látná el majd a jövőben ezt a feladatot, melynek keretében egy közösségi helyet kell
majd működtetni. 5000 fő lakosságszám alatt a megyei könyvtár igényelheti majd a
normatívát erre a feladatra. A levelükben azt írják, hogy kérem amennyiben a 2013. évben
szeretnék a normatív támogatást igénybe venni és a könyvtári szolgáltatást megrendelni
kérdéseikkel közvetlenül forduljanak a megyei könyvtárhoz.
Szabó Zoltán polgármester: Mivel több indítvány, javaslat nem hangzott el, megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f

Szabó Zoltán
polgármester

Hornyákné Szilasi Melinda
körjegyző

