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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi január hó 30. napján, szerda 

10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak:  Szabó Zoltán   polgármester 

    Dánielné Tóth Beáta képviselő 

    Kiss Ferencné  képviselő 

 

Igazoltan van távol:    Csathó László alpolgármester 

 

Igazolatlanul van távol:  Berzi István  képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 3 fő jelen van.  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

     Előadó: polgármester, testületi tagok, aljegyző 

2./ Javaslat az önkormányzat 2013. évi munkatervére 

     Előadó: polgármester 

3./ Az állattartásról, az állattartás szabályairól szóló 9/1999. (IV.28.) számú  

     önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

4./ Indítványok, javaslatok. 

5./ Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el: 

 

 

 

Elfogadott napirendi pontok: 
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1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

     Előadó: polgármester, testületi tagok, aljegyző 

2./ Javaslat az önkormányzat 2013. évi munkatervére 

     Előadó: polgármester 

3./ Az állattartásról, az állattartás szabályairól szóló 9/1999. (IV.28.) számú  

     önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

4./ Indítványok, javaslatok. 

5./ Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

     Előadó: polgármester, testületi tagok, aljegyző 

2./ Javaslat az önkormányzat 2013. évi munkatervére 

     Előadó: polgármester 

3./ Az állattartásról, az állattartás szabályairól szóló 9/1999. (IV.28.) számú  

     önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

4./ Indítványok, javaslatok. 

5./ Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 

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 hétvégén volt a településen egybetörés, a balajti 

Önkormányzat azon épületébe törtek be, melyet a Közéleti Romanők Egyesülete bérel és 10 

db laptop – ot elloptak. A rendőrséggel szorosan együttműködve próbáljuk kideríteni, hogy 

kik voltak a tettesek. Nem csak itt volt betörés, Szalonna településről, ugyanezen célt szolgáló 

épületből 15 db laptopot vittek el. Ha minden jól megy március 01. napjával fog indulni a 

START munkaprogram, már beszéltünk róla, hogy ezen program keretén belül milyen 

munkák kerülnek majd elvégzésre. Már elkezdtem nézegetni a munkavégzéshez szükséges 

megvásárolandó traktort, az egy millió forint, amit erre fogunk kapni, ez nem lesz elég, az 

önkormányzat majd megpróbál valamit kispórolni, illetve a tavalyi maradványból 

kiegészíteni. Az igazgatási előadótól kértem egy listát a segélyezettekről, hogy kik azok, 

akiket fel tudunk majd venni dolgozni. Ha megkapjuk azt a támogatást, amit kértünk 37 

ember lesz felvéve március 0 1.-étől. Első körben mindenképpen olyanokat szeretnék 

felvenni, akik az első félévben a munkák nagy részét megcsinálják, magyarul akikre lehet 

számítani. Nem lesz egyszerű: kultúrház felújítás, járdaépítés 800 méter hosszan, vízelvezető 

árok, két új buszmegálló építése. Biztos lesznek visszhangok, ha kimegy a lista, hogy kik 

lesznek felvéve, de szeretném, ha látnátok az én érveimet is, hogy azért veszem fel azokat az 

embereket, hogy el is készüljön az a munka. A foglalkoztatásnál maradva próbálok különféle 

külsős munkahelyet is keresni az embereknek, tavaly 21 ember dolgozott külsős 

munkahelyen. Az Északerdő Zrt. az idén nem fog foglalkoztatni embereket Balajtról, mert 

nem voltak megelégedve a munkájukkal. S azok az emberek panaszkodnak, hogy nincs 

tüzelőjük, akik ott dolgoztak az erdészetnél, s lehetőségük lett volna fát szedni, beszállítani, 

az öt emberből csupán egy élt ezzel a lehetőséggel, neki nincsenek téli tüzelő gondjai. 10-11 

m3 fa 38 ezer forintjába került az illetőnek, ő gondolt a télre, a többi nem, pedig nekik is meg 



lett volna a lehetőségük. Szóval van két lehetőség külsős munkahelyre eltenni az embereket, 

az egyik az ÉKÖVIZIG, ahol tavaly 10 ember dolgozott. Az idén ígéret szerint 6 – 8 fő lesz, 

ez a közfoglalkoztatás is március elsejétől indulna. A másik pedig a Bódva-völgyi 

Vízgazdálkodási Társulás, ebben az esetben havonta dolgozónként 3.500.-Ft önrészt kell 

biztosítani a foglalkoztatáshoz az önkormányzatnak. A társulatnak nincs ugyanis saját 

bevétele és a járulékos költségeket (pl. orvosi vizsgálat) nem tudják miből finanszírozni. Ez 3-

4 főt érintene, a munkavégzés Balajt és Ládbesenyő község közötti szakaszon történne majd. 

Ez éves szinten 160 ezer forintot jelentene az önkormányzatnak. A közös hivatal kapcsán a 

jegyzői állásra ki lett írva a pályázat, eddig egy pályázat érkezett be. Az óvodaépítéssel 

kapcsolatban még mindig folynak a tárgyalások, ha minden jól megy az Alapítványi 

Iskolának február 10.-éig meg lesz a köznevelési szerződése, s így 15.-éig a támogatási 

szerződést is meg fogjuk tudni kötni. Március közepe, vége körül kezdődik az építkezés. Az 

önkormányzat 5 m3 fát vásárolt. A Munkaügyi Központba semmilyen bértámogatás nincs 

február hónapra, viszont a kocsikísérő és a hivatali takarító személyét meg kell valahogyan 

oldani, egyszerűsített foglakoztatás keretében lennének tovább alkalmazva azok a személyek, 

akik jelenleg is ellátják ezt a feladatot, ha ti ezt így elfogadjátok, más megoldás nincs jelen 

pillanatban.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 4/2013. (I.30.) Határozata  

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 úgy döntött, hogy 2013. február 01. – 28. időszakra egyszerűsített foglalkoztatás 

 keretében két főt alkalmaz.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. február 01. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi az 1. sorszám alatt) 

 

Egy jó hír, ami mindenkinek könnyebbséget okoz, március 01. napjától Abod településnek 

sikerül a közös hivatalt létrehoznia Edelény Városával.  

Az első napirendi ponttal kapcsolatban ennyit szerettem volna, valakinek valami javaslata 

kérdése? 

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A március elsejétől START munkaprogramban 

foglalkoztatottakhoz adhatunk majd egy – két javaslatot? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Nyugodtan, fel is írom.  

 

2. Napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2013. évi munkatervére 

Előadó: polgármester 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi az 2. sorszám alatt) 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenki kézhez kapta az elkészített 2013. munkaterv 

tervezetét. Augusztus hónapra van beütemezve javaslat a közmeghallgatás időpontjára, én 

annyit javasolnék ezzel kapcsolatban, hogy a közmeghallgatást szintén december hónapra 

tegyük majd.  



 

Kiss Ferencné képviselő: Javasolja napirendi pontként felvenni a Polgárőrség beszámolóját.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Szabó László a polgárőrség vezetője anyagi támogatást kért a 

polgárőrségnek, még nincs elfogadott költségvetésünk, így nem tudtam neki erre mit 

mondani. Esetleg még a „Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a 

településen végzett tevékenységéről” is fel lehetne venni a napirendi pontok közé, hiszen 

sokat tevékenykednek településünkön.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 5/2013. (I.30.) Határozata  

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a képviselőtestület 2013. évi munkatervét a szóban 

 előterjesztett módosításokkal elfogadta. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

(Az elfogadott Munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Az állattartásról, az állattartás szabályairól szóló 9/1999. (IV.28.) számú  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi az 3. sorszám alatt) 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Elmondja, hogy 1999. évben megalkotta a balajti 

képviselő-testület az állattartás szabályozását tartalmazó rendeletet.  Az Alkotmánybíróság 

határozata alapján a kedvtelésből tartott állatok tartására a 41/2010. Kormányrendeletben 

foglaltakat kell alkalmazni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a képviselő-testület ilyen 

tárgyban nem alkothat rendeletet. A Korm. rendelet megszegőivel szemben a jegyző járhat el.  

 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelte 

 

az állattartásról, az állattartás szabályairól szóló 9/1999. (IV.28.) számú önkormányzati  

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 



Jelen rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Kiss Ferencné képviselő: Sokan kérdezgetik tőlem a tűzifát. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A környéken lévő települések pl. Damak is kapott 6 m3-t, ebben 

az esetben mi hogy osztanánk szét, nagy felháborodás lenne. Egyébként is azok az emberek 

kiabálnak a legjobban, akiknek lehetőségük lett volna rá, hogy fát szedjenek.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Olyanra nincs lehetőség, hogy a polgárőrség felügyelete 

mellett állami erdőkbe gallyat szedjenek, amit már nem lehet használni? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ott hivatalos brigádok dolgoznak. 

 

Dánelné Tóth Beáta képviselő: Többször beszéltem a gyerekorvossal és nem megfelelő neki 

a rendelő ahol jelenleg van, most a hidegre panaszkodott. Mit szólna hozzá a testület, ha a 

rendelést a mi épületünkbe végezné el, mivel ott úgyis megy folyamatosan a fűtés. Ha 

bevisznek egy kis csecsemőt, az hogy előtte egy nappal befűtenek neki, az nem elegendő.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Részemről semmi akadálya, de mindegyik helyiség foglalt 

(gyermekmegőrző, tanfolyam, konyha, a negyedik helyiség meg átjáró, ami abszolút nem 

megfelelő rendelőnek) A felnőtt orvos nem panaszkodott még. A jelenlegi orvosi rendelőbe 

állandóan megy a konvektor, igaz le van véve, mikor nincs rendelés.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Tavaly Abodon és Ládbesenyőben is ellenőrizte az 

orvosi rendelőt az ÁNTSZ, szigorú előírások vannak, folyó meleg víz, megfelelő 

tisztítószerek, steril szemetes. Nehogy az legyen, hogy az átköltözés után az önkormányzatot 

büntetik meg a hiányosságokért. 

 

Kiss Ferencé képviselő: Nem gondolom, hogy ha másnak is használnak egy helyiséget a 

rendelésen kívül, a higiénia miatt ez jó lenne.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A polgárőrséggel kapcsolatban felvetették nekem, hogy 

mivel mi is béreljük a helyiséget, az éjszakai szolgálatukat megkezdve nem bérleti díj fejébe 

oda jönnének be melegedni.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Oda nem fognak bemenni, nem tudom hol lesz nekik még 

melegedő.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Indul az oktatás, lesznek új gépek, s akik biztosítják a 

gépeket felvetették nekem a betörés miatt, hogy az oktatás végén fel lehetne-e ide hozni az 

önkormányzathoz a gépeket. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Azt be lehet, azt beszéltük.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Mivel biztonságosabb itt, mint ott? Maximum, még az 

ittenieket is elviszik, én nem igazán örülök neki. Tegyük fel, elviszik a pénzügyes gépet, ki 

vállalja érte a felelősséget, én nem. Itt sincs riasztó. Az igazgatási előadó is egyedül van itt, 

mikor a pénzügyes Ládbesenyőben van, ki fog rá vigyázni?  



 

Dánielné Tóth Beáta  képviselő: Ezt akkor még egyszer át kell beszélni, mert én azt hittem 

itt van riasztó. Jó lenne akkor beszereltetni oda egy riasztót. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Az a riasztó, ami már ér is valamit, 100 ezer forintnál kezdődik. 

De az önkormányzat saját költségre jelenleg nem tud bevállalni egy ilyet, az biztos.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A számla kifizetése után meg tudjuk oldani a megtérítését, 

ha kár van nem 100 ezer forintos kár lenne.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Jegyzőasszony mi a véleményed? 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Szerintem nincs rá fedezet, a START munka már egy 

elkezdett folyamat, amihez szintén kell önrész. Ha a későbbiekben úgy tűnik, hogy 

megoldható, akkor véleményem szerint nincs akadálya, de ez a testület döntése.  

 

Szabó Zoltán polgármester: A fűtési számlát is kifizette az önkormányzat, mivel a nevünkre 

szólt, azt is rendezni kellene. 

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Az ápolási díjat, akik eddig az önkormányzattól kapták a 

járáson kell kérelmezni? 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Nincs teendő, folyamatosan kapja tovább, az ügyirat át 

lett adva.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Egy esetleges felülvizsgálatot már a Járási Hivatal fog 

lebonyolítani.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: S az ápolási díj összege mi alapján kerül meghatározásra, 

mert van egy lakos, aki jelezte nekem, hogy van aki dupla összeget kap a másik településen. 

 

Cserged Mariann igazgatási előadó: Két fajta ápolási díj van, az egyik az alap, ami 29.500.-

Ft, a másik az, aki fokozott ápolást igénylő, amihez külön igazolások kellenek, aki nem tud 

önállóan öltözni, étkezni stb., semmit nem tud. Ha a módszertani intézmény nem adja ki a 

szakvéleményt, nincs ilyen ápolási díj.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Mivel több indítvány, javaslat nem hangzott el, megköszönte a 

jelenlévőknek a részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

Szabó Zoltán      Hornyákné Szilasi Melinda 

polgármester      aljegyző 

 

 


