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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi június hó 26. napján, szerdán 

10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott soron 

következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester    

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:   Berzi István     képviselő    

  Dánielné Tóth Beáta    képviselő  

   

 

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. 

 Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2) Bódva-völgyi Közélet Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a 

településen végzett tevékenységéről. 

 Előterjesztő: Dánielné Tóth Beáta elnök 

 

3) Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

5) Szociális segély kérelmek elbírálása. 
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Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

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

óta végzett munkáról. 

 Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2) Bódva-völgyi Közélet Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a 

településen végzett tevékenységéről. 

 Előterjesztő: Dánielné Tóth Beáta elnök 

 

3) Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

5) Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

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

óta végzett munkáról. 

 Előterjesztő: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2) Bódva-völgyi Közélet Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a 

településen végzett tevékenységéről. 

 Előterjesztő: Dánielné Tóth Beáta elnök 

 

3) Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

5) Szociális segély kérelmek 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 Kistérség megnyert pályázatával kapcsolatban, „Biztos 

kezdet ház” néhány új információm van. Néhány átalakítást kell végrehajtani, pl. külön 



helyiségben kell WC-t kialakítani, nem lehet együtt a mosdóval. Szerencsére van olyan 

helyiség az épületben, ahol kialakítható. A helyiségek mérete nem felel meg, de két helyiség 

úgymond egybenyitásával megoldható. Az átalakítások a megnyert összegből 

finanszírozhatóak lesznek. 50.000,- Ft/hó bérleti díjat fog kapni az önkormányzat a 

használatért. 3 fő alkalmazására lesz lehetőség a balajti „Házban”. 0-3 éves korig lesz az ún. 

gyermekmegőrző, illetve fognak foglalkozni gyerekekkel. Azért ez a korcsoport, mert a 3 év 

felettiek részére kötelező lesz az óvoda, illetve a még nagyobbak iskolába járnak, tehát ez az 

a korcsoport, aki otthon tartózkodik. Napi átlag 10 gyerekkel foglalkozni kell ahhoz, hogy 

működjön itt a „Ház”. Nem csak gyerekek számára lesz elérhető, hanem felnőttek részére is 

szerveznek tanfolyamokat, főző-, baba-mama-tanfolyam, védőnő, nőgyógyász tart majd 

előadást, munkahely keresésében fognak segédkezni, stb. Előreláthatólag szeptember 1.-én 

kezdődik a „Ház” működése. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Bódva-völgyi Közélet Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a településen végzett 

tevékenységéről. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete elnökének, 

Dánielné Tóth Beátának, aki Képviselő-testületünk tagjai is még külön küldtünk meghívót 

erre a testületi ülésre, és kértem, hogy az Egyesület településünkön végzett tevékenységéről 

írásban juttassa el tájékoztatóját, hogy a testületi ülés meghívójához már mellékelni tudjuk a 

testületi tagoknak. A kérésemnek eleget is tett, így mindenki olvashatta már a beszámolóját, 

tájékoztatóját. Dánielné a mai testületi ülésen nincs jelen, kérdést így nem tudunk intézni 

feléje, de azt hiszem, hogy a tájékoztatója elég részletes és elég ahhoz, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztés mellékleteként szereplő tartalommal a tájékoztatást jóváhagyja. 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 76/2013.  (VI.26.) sz. határozata 

 

 

Tárgy: Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének településen végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása. 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bódva-völgyi 

Közéleti Roma Nők Egyesületének településen végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az előterjesztés 

mellékleteként szereplő tartalommal j ó v á h a g y j a . 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 



3. Napirendi pont 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megtárgyalása és elfogadása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ugyan ennek a napirendi pontnak is én vagyok az 

előterjesztője, de megkérem Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző asszonyt, az előterjesztés, 

illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítőjét, hogy foglalja össze, hogy miért is 

volt szükség új szabályozásra. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Legfőképpen két ok miatt volt szükség új szabályzat 

kidolgozására. Az egyik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tövény 2013. január 1.-én hatályba lépett rendelkezései ugyanis, a hatályban lévő 

Szabályzat több szakaszában is a hatályon kívül helyezett 1990. évi LXV. törvényre 

hivatkozik. A másik ok az új Szabályzat kidolgozására az, hogy Balajt község 

Önkormányzata 2013. január 01. hatállyal közös hivatalt hozott létre Szendrőlád és 

Ládbesenyő községekkel. A közös hivatal működtetése kapcsán sok mindent össze kell 

hangolni a három településen, ami érinti a Szervezeti és Működési Szabályzatot is. És van 

egy június 30.-ai határidő, ameddig felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési 

Szabályzatokat. 

Szabó Zoltán polgármester: A Képviselő-testület által megismert, előterjesztett rendelet 

tervezet véleményem szerint megfelel az aljegyző asszony által előbb említett jogszabályi és 

szervezeti feltételeknek, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett Szervezeti 

és Működési Szabályzat rendeletet elfogadni szíveskedjen! 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete  

Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

(A jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi a rendelet előterjesztése és a rendelet.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Már több alkalommal beszéltünk arról, hogy az Önkormányzat 

megvásárolná a Balajt, Fő út 48. szám alatti ingatlant, ami Edelény Város Önkormányzatának 

tulajdona. Eddig azért nem került rá sor, mert az ingatlannak bérlője volt, így pedig nem 

akartuk megvenni. A bérleti jogviszonyt sikerült megszüntetni, így már nincs akadálya az 

adás-vételnek. A vételár a korábban már említett 300.000,- Ft. Kérem a Képviselő-testületet, 

hogy fogadja el a határozati javaslatot! 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 77/2013.  (VI.26.) sz. határozata 

 

 



Tárgy: Balajt, Fő út 48. szám (105 hrsz) alatti ingatlan megvásárlása. 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

megvásárolja a Balajt, Fő út 48. sz. alatti – belterületi kivett lakóház, 

udvar művelési ágú, 2658 m
2
 területű – ingatlant 300.000,- Ft, azaz 

háromszázezer forint vételárért. 

 

Továbbá felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

megkötésére, illetve annak aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Bottyán Éva határozott időre kötött munkaszerződése 2013. 

június 30. napján lejár. Véleményem szerint a munkájára a továbbiakban is szükség van. A 

gazdálkodási ügyintéző munkáját segíti különböző adó ügyekben, köztartozások 

behajtásában. Az Élelmiszerbank Egyesület adományainak szétosztását bonyolítja, illetve 

annak elszámolását végzi. A falugondnokot helyettesíti, ami az egész nyár folyamán aktuális, 

ugyanis a falugondnok a szociális nyári gyermekétkeztetés kapcsán szinte egész nyárra le van 

foglalva. 

Csathó László képviselő: Az indokaid a továbbfoglalkoztatásra elég nyomósak, csak az a 

kérdés, hogy az anyagi lehetőségeink lehetővé teszik-e a foglalkoztatását. 

Szabó Zoltán polgármester: Valóban az anyagi lehetőségeink szűkösek, de valahogy majd 

csak kigazdálkodjuk a bérköltségét. Ezért is javaslom a munkaszerződés három hónapra való 

meghosszabbítását a szerződés egyéb feltételeinek változatlan hagyásával, aztán majd 

meglátjuk, hogy anyagilag hogy állunk, illetve milyen munkák lesznek. 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 78/2013.  (VI.26.) sz. határozata 

 

 

Tárgy: Bottyán Éva munkaszerződésének meghosszabbítása Balajt Község 

Önkormányzata munkáltatónál. 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, Bottyán 

Éva (Sajószentpéter, 1983. 08. 03.) Balajt, Szabadság út 3. szám alatti 

lakost tovább foglalkoztatja, és munkaszerződését határozott időre 

2013. 09. 30. napjáig a korábbi munkaszerződés egyéb feltételeinek 

változatlan meghagyásával meghosszabbítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosításának 

(jogviszony hosszabbítás) aláírására. 

 

Határidő: 2013. július 01. 

Felelős: polgármester 

 



Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Startmunka-programban résztvevők nagy része július 31. 

napjával leszámol, mert lejár a szerződése. Rendelkezésemre áll azok névsora, akik esetleg 

augusztus 1.-től bevonhatók a közfoglalkoztatásba. Testületi ülés után kérem, hogy nézzétek 

meg, és tegyetek javaslatot a foglalkoztatásra! 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

   

 

 

   

 

 


