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

109-23/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi október hó 30. napján,
szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben
megtartott soron következő ülésén elhangzottakról.
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Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Hornyákné Szilasi Melinda
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Meghívottak: Dr. Juhász Csaba
Fülöp László
Szemán Mihály

jegyző
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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 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Javasolt napirendi pontok:
1) Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről.
Előadó: Dr. Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes
2) Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal.
Előadó: polgármester
3) Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
4) Megállapodás falugondnok helyettesítéséről.
Előadó: polgármester

5) Indítványok, javaslatok.
6) Szociális segélykérelmek elbírálása.

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
napirendet fogadta el:
Elfogadott napirendi pontok:
1) Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről.
Előadó: Dr. Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes
2) Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal.
Előadó: polgármester
3) Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
4) Megállapodás falugondnok helyettesítéséről.
Előadó: polgármester
5) Indítványok, javaslatok.
6) Szociális segélykérelmek elbírálása.

Tárgyalt napirendi pontok:
1) Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről.
Előadó: Dr. Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes
2) Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal.
Előadó: polgármester
3) Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
4) Megállapodás falugondnok helyettesítéséről.
Előadó: polgármester
5) Indítványok, javaslatok.
6) Szociális segélykérelmek elbírálása.

A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről.
Szabó Zoltán polgármester: Köszöntöm az Edelényi Rendőrkapitányság képviseletében
megjelent Dr. Juhász Csabát, aki a község közbiztonságának helyzetéről fogja tájékoztatni a
képviselő-testületet.

Dr. Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes: Én is köszöntöm a képviselő-testület
tagjait. Rendőrkapitányságunk 2012. évben is kiemelt figyelemmel kísérte az illetékességi
területünkön található települések, ezek között Balajt bűnügyi-, közbiztonsági helyzetét is. A
településen 2012. évben mindösszesen 14 ismertté vált bűncselekmény történt. Ez a szám a
település lakosságához viszonyítva kedvezőnek mondható. Ez a kedvező szám annak is
betudható, hogy nagyon jól szervezett polgárőrség működik a településen, és a rendőrséggel is
nagyon jó az együttműködés. Mondjuk is, hogy bár csak Edelényben is működne egy ilyen
polgárőr egyesület. Még edelényi rendezvény biztosításához is kértük a balajti polgárőröket,
és elmondható, hogy nagy segítségünkre voltak. Ezt mindenképpen szerettem volna
elmondani, kiemelni. Reméljük, hogy a polgármester úr részéről is megvan az egyesület
támogatása. Ennyit szerettem volna szóban elmondani az írásos beszámoló mellé, ami 2012.
évről szól. Néhány szóban szeretnék szólni a jelenről. Hol tart a rendőrség, milyen programjai
vannak? Szeptemberben indult egy program, ami arról szól, hogy minden településen egy
bizonyos ideig, rendszeresen jelen kell lennie, ellenőrzéseket kell végeznie a rendőrségnek. Öt
megyére terjed ki ez a program, közte van Borsod megye is. Csak nagyon extrém esetben
térünk el ettől a napi megjelenéstől. Szeptember óta Balajton is jelen vagyunk minden nap.
Lehet, hogy ezt a település lakói nem érzékelik, mert ez 24 órára szól. Tehát van, amikor
napközben vagyunk jelen, de ha nem napközben, akkor az esti órákban.
Szabó Zoltán polgármester: Érzékeltük a településen a rendőrség rendszeres jelenlétét.
Dr. Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes: A tél közeledtével nemcsak Balajton,
hanem a környéken is elszaporodtak a falopások. Azt nem tudjuk megoldani, hogy minden
erdőszélen álljon egy rendőr. De az új szabálysértési törvény lehetőséget ad arra, hogy
szabálysértési őrizetet alkalmazzunk azokra az esetekre is, amikor a falopás nem haladja meg
az 50.000,- forint értékhatárt. Ez azt jelenti, hogy őrizetbe vesszük, bevisszük Miskolcra a
fogdára, és gyorsított eljárással bíróság elé állítjuk. Másnap vagy még aznap a kazincbarcikai
bíróságon tárgyalják az ügyét, elzárást, pénzbüntetést kap. Ezt a lehetőséget, - gyorsított
eljárás -, nagyon hatékonyan alkalmazzuk az edelényi kapitányságon. Az idén kb. 170
személyt vettünk őrizetbe ilyen gyorsított eljárásban, aminek a nagy része ilyen falopásos ügy
volt. A magunk részéről, amit lehet, megteszünk ebben a dologban. Szerencsére idős
sérelmére elkövetett bűncselekmény nem történt a településen, de a lakosság összetételét
ismerve, ennek lehetősége fennáll. Nemrég Lak községben 14 évesek raboltak ki idős embert,
szerencsére hamar meglettek az elkövetők. Ezen a településen is fennáll az idős sérelmére
elkövetett bűncselekmény lehetősége, ezért kérném a képviselő-testületet és a polgárőrséget
is, hogy figyeljünk rájuk. Szórólapokkal figyelmeztetjük őket, illetve a körzeti megbízott is fel
szokta keresni őket. A magam részéről az írásos beszámolót ennyivel gondoltam kiegészíteni.
Szabó Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást! Ha jól vagyok informálva, akkor a
tegnapi nap folyamán is a polgárőrség közreműködésével hiúsítottak meg egy betörést.
Dr. Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes: Igen így van, és ismételten köszönjük a
polgárőrség munkáját, jelzését.
Szabó Zoltán polgármester: Én is, illetve mi is elismerjük a polgárőrség munkáját, de sajnos
anyagilag kevésbé tudjuk támogatni őket.
Beri Aladárné a település lakója: Nekem egy olyan kérdésem lenne a rendőrség
képviselőjéhez, hogy a Sápi hegyen van egy ingatlanom, amiről gyümölcsfát szeretnénk
kivágni, de az ingatlan nem Balajthoz, hanem Edelényhez tartozik. Itt, ha bejelentem, hogy
gyümölcsfát szeretnék kivágni, akkor a bejelentésemről kiadnak egy papírt, de Edelény azt
mondja, hogy nem kell ilyen papír, és ők nem adnak ki semmilyen papírt.
Szabó Zoltán polgármester: Én beszéltem személyesen Ambrusics Tibor osztályvezetővel,
hogy ők nem állítanak ki és nem adnak ki semmilyen papírt erről.
Beri Aladárné a település lakója: Attól tartok, ha kivágjuk és szállítjuk haza, a rendőrség
ellenőriz, akkor bajba kerülök.

Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes: Valószínűleg így történne, és utólag kellene
igazolni, hogy saját tulajdonú fa kivágására, illetve szállítására került sor.
Szabó Zoltán polgármester: Edelény azt mondta, hogy a tulajdonlap bizonyítja a
tulajdonjogát.
Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes: A tulajdoni lapból még nem lehet
megállapítani, hogy honnan történt a fa kivágása.
Szabó Zoltán polgármester: Ha bejelenti a hivatalba és kap róla egy papírt, akkor sem lehet
beazonosítani, hogy az illetőnél levő fa az ő tulajdonában lévő ingatlanról származik.
Juhász Csaba kapitányságvezető helyettes: Azt javaslom, hogy kézzel tessék írni egy
bejelentést, amit küldjön meg Edelény Város Jegyzőjének. A bejelentés másolata pedig
legyen Önnél.
Szabó Zoltán polgármester: Visszatérve a rendőrkapitányság beszámolójához,
megköszönöm a tartalmas beszámolót és a szóbeli kiegészítést! Kérem a képviselő-testületet,
hogy a beszámolót a szóbeli kiegészítéssel fogadja el!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2013. (X.30.) határozata

Tárgy: Edelényi Rendőrkapitányságnak a község közbiztonságának
helyzetéről szóló tájékoztatójának elfogadása.
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Edelényi Rendőrkapitányságnak a községben 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

2. Napirendi pont
Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal.
Szabó Zoltán polgármester: Mindenki tudja, hogy a településen, illetve Ládbesenyőn is van
ez az ún. csoportos temetkezési biztosítás. Ettől sokkal többet nem tudok én sem erről. Annak
idején az önkormányzat, illetve a körjegyzőség bevonásával köttetett egy biztosítás, ami tele
van hibával. Pl. olyan hivatal, mint ami a biztosítási kötvényen szerepel, nincs és nem is volt.
Az UNIQA Biztosító képviselői azért vannak itt, hogy megbeszéljük, illetve rendezzük az
ezzel kapcsolatos dolgokat.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Azt szeretnénk, ha felvázolnának lehetőségeket a
probléma megoldására, amit már mi beszéltünk telefonon. Közben még felvetődött egy
probléma. Az önkormányzatnak, körjegyzőségnek van egy kötvénye, szedi a biztosítási
díjakat, továbbítja a biztosító felé, de ez a hivatal pénzforgalmában, könyvelésében nem

jelenik meg. Vagyis ez a szervezet nem is létezett, de január 1-től már olyan szervezet,
körjegyzőség, aminek a kötvényen szerepelnie kellett volna, már az sincs.
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Én 2006-tól vagyok a
biztosítónál, tehát a megkötéskor én sem voltam ott, a körülményeket nem ismerem.
Összeszedtük az ezzel kapcsolatos papírokat, illetve utánanéztünk a dolgoknak. A szerződés
2001. november hónapban lett megkötve. Ilyen csoportos biztosítást csak önkormányzat,
illetve körjegyzőség, illetve ma már nincs körjegyzőség csak jegyzőség tud kötni, ugyanis
ezekben az esetekben ő vállalja, hogy a biztosítottak a település lakói. Utána a hivataloknak,
önkormányzatoknak, jegyzőségeknek sok dolga már nincs vele, csak annyi, hogy a számla a
hivatal részére lesz kiállítva, illetve hogy a díj össze lesz szedve, be lesz küldve a biztosító
részére. Továbbá, ha változás történik a csoport összetételében, akkor azt a biztosító felé egy
rendszeresített nyomtatványon jelezzék. Amikor 2006-ban én ide kerültem és átvettem ezt a
dolgot, akkor elég sok probléma volt ezzel. Igazán mostanra sikerült eljutni egy olyan
állapotra, amire azt mondom, hogy 2013 szeptemberére, akik a csoport tagjai, azok aktív
fizetők, nincs hátralékos. Mihállyal sokat dolgoztunk, illetve a biztosítótól engedélyt kértünk
a hátralékok rendezésére. Magával a csoportos biztosítással sok mindent kezdeni nem lehet.
Az a része, hogy a körjegyzőség már nem létezik, a jegyző feladata lett volna, hogy ezt
bejelenti felénk. Azt is lehetett volna tenni, hogy a balajti lakosok, illetve a ládbesenyői
lakosok alkotnak egy-egy csoportot, de csak akkor, ha ezt a szerződő fél kéri. Abban a
levélben, amit a polgármester úrtól kaptam, volt egy olyan kérés, hogy egyéni szerződésekké
alakítsuk át. Egyéni szerződésekké nem lehet átalakítani. Kettő dolgot lehet csinálni. Október
1-től a két csoportból csináltunk egy csoportot. Ha nem kívánják, vagy nem tudják folytatni,
vállalni akkor kérek egy levelet és megszűnik a szerződés. Ha egyéni szerződéseket akarnánk
csinálni, akkor háromszor ennyi díjért tudnánk vállalni. Ez azért csoportos szerződés, mert a
díjak sokkal alacsonyabbak. Mérlegelni kell az önkormányzatnak, hogy megéri-e neki
fenntartani ezt a csoportos biztosítást, vagy esetleg nem vállalja tovább, és akkor megszűnik
a biztosítás, és esetleg az eddig biztosítottak abba a helyzetbe kerülnek, hogy az
eltemettetésük gondok fog okozni.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Azt hiszem, hogy azt mindenki megértette, hogy a
csoportos biztosítás átalakítása egyéni biztosítássá, az nem járható út. Alapvetően az a
probléma, hogy 2013. január1-től olyan, hogy Balajt, Ládbesenyő, Abod Körjegyzőség nincs.
Olyan van, hogy Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek három társtelepülése
van: Balajt, Ládbesenyő és Szendrőlád, mint gesztor település. A csoportos biztosítás
szerződő felét biztos, hogy módosítani szükséges.
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Semmi probléma, ez egy nap
alatt megoldható, amint kapunk Önöktől egy levelet, hogy mit módosítsunk mire.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Nekünk azt kell most megvizsgálnunk, hogy a harmadik,
gesztor települést, Szendrőládot ez mennyiben érinti.
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Az néhány éve már gondot
okoz, hogy ha ezt az önkormányzat bevételként szerepeltette, akkor különböző alapokból
kizárták őket. Akkor úgy történt, hogy a díjak befolytak az önkormányzat számlájára és onnan
utalták a biztosítónak. Most éppen azért, hogy ne jelenjen meg ez a pénz, mint bevétel, az
üzletkötő veszi át közvetlenül a beszedőtől a díjakat, ezáltal nem jelenik meg a könyvelésben.
Ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzat nem vesz részt a szerződésben, csak a
könyvelésében nem jelenik meg.
Szemán Mihály UNIQA Biztosító üzletkötő: Előfordult, hogy az önkormányzat
forráshiányos volt, és mihelyt a biztosítási díjak beérkeztek a számlájára, inkasszóra került
sor. Ezért vállalta el a Biztosító, hogy közvetlenül mi visszük el a beszedett díjakat. Ennek
igazolására küldjük meg a befizetési nyugta másolatát, ha az ügyfél érdeklődne, hogy mi
történt az ő befizetett pénzével, akkor ezzel tudják igazolni.

Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Illetve mostantól a Biztosító
kiállítja az igazolást a befizetésről, amit a beszedő odaad az ügyfélnek. A lakosokhoz
visszatérve. Ha a szerződő fél beleegyezik abba, hogy más település lakói is szerepeljenek a
település lakóinak a biztosításába, akkor a részünkről ennek nincs akadálya. Ha nem, akkor
megnézzük, hogy melyik településhez csatlakozhatnának, illetve ha van 15 fő, akkor önállóan
is köthet csoportos biztosítást a település.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Nekem még mindig nem egyértelmű, hogy ha az
Önkormányzat a szerződő fél, akkor a beszedett pénz hogy nem jelenik meg az
Önkormányzat pénzforgalmában. Ez biztos, hogy szabályos így? Akkor azon felül, hogy a
szerződő fél személyét rendbe tesszük, - mert úgy nem lehet, mint korábban, hogy a
körjegyzőség nevében polgármester kötött szerződést, - el kell dönteni, hogy a Közös Hivatal
lesz a szerződő fél, Balajt Község Önkormányzata a balajti és ládbesenyői lakosokkal vagy a
két település külön-külön köti a szerződést.
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Kérdése valakinek?
Szabó Zoltán polgármester: Kérdésem nincs, csak annyi megjegyzésem lenne, hogy ez a
biztosítás évek óta működik. Valahogyan rendeznünk kell, hogy a befizetett pénz ne vesszen
el. Sajnos voltak olyanok, akik nemfizetés miatt kikerültek a biztosítottak közül. Jó dolog ez
csak tiszta vizet kell önteni a pohárba.
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: A nemfizetéssel kapcsolatban
megjegyezném, hogy ezeket az eseteket elég rugalmasan kezeltük, ugyanis 60 nap nem fizetés
esetén nincs már szolgáltatási kötelezettsége a Biztosítónak. Volt, hogy fél év nemfizetés
esetén is volt lehetőség az elmaradt befizetés pótlására. A rugalmasságban addig elmegyünk,
hogy az ügyfél és a biztosító is jól járjon, elégedett legyen. Persze, amennyiben felülről
nyomást gyakorolnak rám, akkor nincs mit tenni, a szabályokat be kell tartani.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Azt kérdezném, hogy ha a Szendrőládi Közös Hivatal
nem kíván résztvenni ebben a szerződésben, és Balajt, illetve Ládbesenyő Önkormányzata
külön-külön köt szerződést, akkor a lakosokat éri-e valamilyen hátrány.
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Természetesen nem.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A jogfolytonosság a kérdés…
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: A szerződés száma nem
változna, csak a szerződő személye. A szolgáltatás jogfolytonos marad.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Csak mert feltételezem, hogy egy számon lett kötve a
szerződés és most pedig, ha a két település miatt két szerződés lesz…
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Megoldjuk… Kap egy számot,
de hivatkozással az eredi szerződés számra. Már más települések esetében is ezt a megoldást
alkalmaztuk.
Beri Aladárné a település lakója: A kezdetektől tagjai voltunk a férjemmel, aki közben
meghalt, a biztosításnak. Nem kaptam felszólítást, hogy elmaradásom lenne, és a figyelmemet
is elkerülte, hogy nem fizettem. Arról értesítettek, hogy töröltek a biztosítottak közül. Mit
lehetne még tenni?
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Kérek egy levelet a
Biztosítónak címezve arról, hogy továbbra is a biztosítottak közé kíván tartozni.
Megvizsgáljuk, és amennyiben lehetséges engedélyezzük. De akkor a jövőben rendszeresen
fizetni kell, hogy ne forduljon elő többet ilyen.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Köszönjük a tájékoztatást!
Fülöp László UNIQA Biztosító Borsod Megyei igazgatója: Nagyon szívesen, és várjuk a
döntésükről a tájékoztatást, hogy a következő lépést meg tudjuk tenni.
(A Biztosító képviselői elhagyják az képviselő-testületi ülést.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Kicsit már utánakérdeztem Szendrőládon… Korábban őket
is megkeresték, de nem akartak szerződést kötni, és valószínűleg a jövőben sem akarnak.

Valószínűleg a két település által megkötött szerződés változata marad, azért is kérdeztem
ebben az esetben a jogfolytonosságról.
3. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta
végzett munkáról.
Szabó Zoltán polgármester: Az utolsó hónap egyik legnagyobb megoldandó problémája a
téli közfoglalkoztatás megszervezése volt. Mindenki tudja, hogy még a nyáron megkeresett a
Munkaügyi Központ, hogy kiket kívánunk majd beiskolázni. Volt rá kb. 8-10 óránk, hogy
kiválasszuk, hogy milyen tanfolyamra szeretnénk beiskolázni a munkanélkülieket, és mennyit
közülük. 27 fő képzését terveztük. Leadtuk a létszámot, amit a Munkaügyi Központ kevesellt,
így megduplázta a létszámot. Lett 54 fő. A múlt héten le kellett adni a pályázatot a
munkaerőigény bejelentéssel együtt. Úgy alakult a dolog, hogy november 1. napjától vannak
felvéve. A novemberi hónapot az önkormányzatnál dolgozzák le, majd decembertől
elindulnak a képzések. A képzések: motorfűrész kezelő, betanított mezőgazdasági munkás,
építőipari betanított munkás, település karbantartó, konyhai kisegítő. Olyan képzéseket
próbáltunk kiválasztani, amit majd a településen hasznosítani lehet. A képzések különböző
óraszámban indulnak, tehát a végük sem egyszerre lesz. Akinek hamarabb véget ér a képzése,
mint április 30., az visszajön dolgozni a településre. De az összes képzést be szeretnék fejezni
március 31.-re. A képzésekkel kapcsolatban csak kérdések vannak, mert nem tudunk róluk
semmit. Akkor kezdődnek majd a gondok, amikor kiderül., hogy egy-egy képzésre, hová kell
utazni. Amit tudok, hogy lesz képzés Lakon, Szendrőben, Boldván és Edelényben. Keresik a
megoldást, hogy az építőipari képzést 16 fővel Balajton tartsák, ha a Munkaügyi Központ
átvállalja a rezsiköltséget. Van közte három OKJ-s képzés, ami nagyobb tudást, szorgalmat
kíván. A település karbantartó és a kertépítő képzést valószínűleg össze fogják vonni, és ebbe
a képzésbe talán be lehet majd vonni olyan embereket, akik nem tudnak írni. Én már látom,
hogy 5-6 ember ki fog esni menet közben ebből a programból, ilyen olyan ok miatt. Már most
járnak naponta alkudozni, hogy én nem jönnék, de a fiam jönne. Néhány nap elteltével ennek
a fordítottját kérik. Elméletileg ezt a lehetőséget nem lehet visszautasítani, illetve lehet, ha
valaki hoz egy munkaszerződés, hogy azért nem jövök a képzésre, illetve számolok le, mert
másik munkám van. Egyébként szankciós és nem fog kapni segélyt. Tudom, hogy minden
ilyen esetben én leszek a hibás. Megértettem az emberek gondját, és ha olyan indoka volt,
akkor nem is kértük a közvetítését. Csak az a probléma, hogy az 54 fő akkora létszám, hogy
mindenkire tekintettel nem tudok lenni, mert nincs kiből válogatni. Hétfő reggel 91 emberrel
fog indulni a nap. Ha nincs a téli közfoglalkoztatással kapcsolatban kérdés, akkor menjünk
tovább.
A mozgókönyvtár keresett meg, hogy lehetőség van rendezvény szervezésére, amit
finanszíroznak 100.000,- Ft+ ÁFA erejéig. Gondoltunk arra, hogy mikulás műsort
szerveznénk a kultúrházba. Valakinek más ötlete? Most már eljutottunk odáig, hogy a
kultúrházban megszervezhető egy ilyen rendezvény. Lenne egy műsor, illetve kettő, a
kisebbeknek, illetve a nagyobbaknak. Egyszerre nem tudjuk az összes gyereket leültetni,
különösen úgy nem, hogy a kisebbeket biztos, hogy a szülő fogja hozni. Edelényben van egy
személy, aki óvodákban is szokott karácsonyi, mikulás műsort készíteni. Cseh Imrének
hívják, falunapokon is szokott szerepelni. Két héttel ezelőtt már beszéltem vele, amikor
megtudtuk, hogy van ez a lehetőség. December 6.-án délután 1, illetve 3 órára beszéltük meg
a műsorokat. Ő osztaná ki a csomagokat is. ¾ órás lenne a műsor, utána még kiosztaná a
csomagokat, és a másik műsorig még pihenne egy kicsit. Még esetleg valakinek ötlete, mit
lehetne szervezni? Gondoltunk öregek napjára is, de ezt a pénz csak kimondottan rendezvény

szervezésére lehet használni. Nem lehet mást vásárolni belőle. Márpedig, ha öregek napját
akarunk szervezni, akkor valamivel vendégül is kellene látnunk őket, amire saját forrás nem
nagyon áll rendelkezésünkre. Még várom az ötleteket, hogy mit kezdjünk ezzel a
lehetőséggel, még van egy kis idő a gondolkozásra. Más kérdés?
Csathó László képviselő: A kameratelepítésre beadott pályázattal mi van?
Szabó Zoltán polgármester: Nem nyert a pályázatunk, de a megyében csak két pályázat
nyert.
4. Napirendi pont
Megállapodás falugondnok helyettesítéséről.
Szabó Zoltán polgármester: Abod részéről Méhész Katalin aljegyző asszony keresett meg
telefonon, majd írásban is, illetve Ládbesenyő ugyancsak ebben a témában. Ez egy olyan
dolog, amit meg kell oldani, aztán reméljük, hogy nem nagyon lesz szükség arra, hogy a
falugondnokok egymást helyettesítsék. Olvastátok az előterjesztést és a határozati javaslatot?
Ha nincs kérdésetek, akkor először Abod tekintetében kérem a döntést a falugondok
helyettesítéséről!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2013. (X.30.) határozata
Tárgy:

Megállapodás falugondnok helyettesítéséről

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
megállapodás a falugondnok helyettesítéséről szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1.

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balajt Község
Önkormányzata és Abod Község Önkormányzata között a falugondnok
helyettesítéséről szóló „Megállapodás”-t - a határozat
mellékleteként - j ó v á h a g y j a .

2.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a döntést Ládbesenyő település falugondnokának
helyettesítése tekintetében!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2013. (X.30.) határozata
Tárgy:

Megállapodás falugondnok helyettesítéséről

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
megállapodás a falugondnok helyettesítéséről szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1.

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balajt Község
Önkormányzata és Ládbesenyő Község Önkormányzata között a
falugondnok helyettesítéséről szóló „Megállapodás”-t - a határozat
mellékleteként - j ó v á h a g y j a .

2.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

5. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Szabó Zoltán polgármester: Ebbe a napirendi pontba került bele az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójának tárgyalása. A jegyző asszonyok tájékoztatása szerint ezt már
egyszer, április végén tárgyaltuk, elfogadtuk.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Az Államháztartási törvény szerint a koncepciót a
zárszámadással egyidőben el kellett fogadni. Volt egy módosítása, ami visszatette a határidőt
október 31.-re. Az áprilisi anyagot, változatlan tartalommal a testület elé terjesszük, csak
hogy eleget tegyünk ennek a jogszabályi kötelezettségnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját
megtárgyalta és a 2014. évi költségvetési összeállításához a következő irányelveket határozza
meg:
1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani
az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.
2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni és
a lehetőségekhez képest megszüntetni azokat, amelyeket a sajátos bevételek nem
fedeznek.

3. Valamennyi szakfeladatra vonatkozó dologi kiadások tervezése legfeljebb a 2013.évi
tervezett összegben történhet. A kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb
takarékosság mellett biztosítsák a feladatellátást.
4. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezésnél a bevételek növelését, illetve a kiadások
csökkentését kell szem előtt tartani és minden pályázati lehetőséget kiaknázni.
5. Fejlesztési célú kiadások:
- az új pályázati lehetőségek előkészítése
6. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségünket.
7. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi koncepció alapján a jegyző által összeállított
Rendelet-tervezetet határidőben terjessze a képviselő-testület elé.
A célokat az Államháztartás előírásainak figyelembe vételével vizsgálva lehet megvalósítani:
gazdaságos, szabályszerű, indokoltság, hatékonyság
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. október 31.
Szabó Zoltán polgármester: Egy hölgy megkeresett egy olyan problémájával, hogy
valószínűleg közérdekű munkára fogják ítélni, de még nincs jogerős ítélet a kezében. Talán
tudjátok, hogy közérdekű munka ledolgozására a Járási Hivatal három települést jelölt ki:
Szendrő, Hangács, Galvács. Az a problémája az illetőnek, hogy ő a beteg édesanyját ápolja,
ezért elutazni, hogy ledolgozza ezt a munkát, nem tud. Az kérdezném tőletek, hogy
támogatjátok-e annak lehetőségét, hogy a településen dolgozza le, ha az arra illetékes szerv
esetleg ezt méltányosságból engedélyezi? Illetve gondolkodjatok rajta, ha odáig jut az ügy,
akkor majd tudjunk dönteni.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Gondolom, azt a képviselő-testület sem szeretné, hogy
általánosan Balajt települést kijelöljék közérdekű munka végrehajtására. Egyedi esetben
kijelölhetik, de hogy általánosan kijelölhető legyen a település, azt gondolom, hogy nem
szeretnék.
Berzi István képviselő: Van itt elég ember, aki dolgozzon!
Szabó László képviselő: Ha ezt kivételesen engedélyezni fogják, akkor biztos, lesz ennek
visszhangja, hogy ebben az esetben miért, a többiben miért nem.
Csathó László képviselő: Nem kell ezt nagydobra verni!
Szabó László képviselő: Úgy is mindenki fogja tudni.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Azért nem látok ebben nagy problémát, mert a döntés nem
itt fog megszületni. A település csak a lehetőségét biztosította.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor erről is beszéltünk, gondolkodjunk rajta, aztán majd, ha
tények lesznek, illetve megkeresnek, akkor döntünk.
(1145 Kiss Ferencné képviselő elhagyja az képviselő-testület ülését.)
Szabó László képviselő: Amikor a döntés személyt érint, akkor az zárt ülésen történjék, és
kerüljön be az SZMSZ-ba is ez a szabály. Megjegyezném, hogy az SZMSZ-ot nem találtam
meg a honlapon.
Berzi István képviselő: Amennyiben személyt érint, és nem kérte a zárt ülést, akkor…

Szabó László képviselő: Nem, olvasd el a 2011. évi 112. törvény szerint semmilyen adatát
nem lehet nyilvánosságra hozni. Semmilyen adat ki nem mehet az adatvédelmi törvény
szerint.
Dr. Kermóczi Zsuzsanna jegyző: Két jogszabályról beszélnek. Berzi képviselő úr az Mötv.ről, Szabó képviselő úr pedig az adatvédelmi törvényről. Nekünk figyelemmel kell lennünk az
adatvédelmi törvényre is, de elsődleges az Mötv.
Berzi István képviselő: A zárt ülésnek a döntése is nyilvános.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Szabó képviselő úr a személyi adatokra, születési idő, hely,
anyja neve stb. gondol, ha jól értem.
Berzi István képviselő: Aljegyző asszony mi a véleményed?
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Én úgy gondolom, hogy lehet nyílt ülés. Ha a jegyző
kinevezése nyílt ülésen történt a szabályok szerint. Tavaly még úgy volt, hogy ha valaki
hozzájárult, hogy az ügyét nyílt ülésen tárgyalják, akkor nyílt ülésen történt. Januártól a zárt
ülést kérnie kell, egyébként minden nyílt ülésen van.
Szabó László képviselő: Az elmúlt testületi ülésen, nyílt körben tárgyaltuk Bottyán Éva
foglalkoztatásával kapcsolatos ügyét, amely döntés tele van személyes adatokkal. Szerintem
ezt nem is nyílt ülésen, hanem zárt ülésen kellett volna tárgyalni. Ezért mondom, hogy a zárt
üléssel kapcsolatos szabálynak be kellene kerülnie az SZMSZ-ba.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Olyan szabályozás nem lehet az SZMSZ-ban, ami
ellentétes a Mötv.-nyel. Amely döntést említ, azt meg fogjuk nézni, de ha jól emlékszem,
akkor az a döntés szóbeli előterjesztésen alapul. A másik dolog, amiről ön beszél, ha jól
értem, hogy zárt ülésről mennek ki információk. Ezt mindenkinek tudnia kell, hogy a
képviselői státuszhoz mi kapcsolódik, mi a szabály.
Berzi István képviselő: Nem akármilyen információk.
Szabó László képviselő: Az érdemi döntésen kívül, illetve esetleg közadaton kívül semmi
sem mehet ki.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Érdekes ez a dolog. Közadat ide vagy oda. Pl. van egy
adásvételi szerződés, amit hirdetmény útján kiteszek. Rajta van ügyvédi ellenjegyzés, 60
napra ki kell tenni.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ezekbe a papírokba úgymond nem nyúlhatunk bele, vagy
eleve úgy kellene megfogalmazni, hogy ne szerepeljenek benne ezek az adatok.
Szabó Zoltán polgármester: Most érkezett néhány árverési hirdetmény bírósági
végrehajtótól, amit szintén ki kell függeszteni, amiben szerepelnek személyes adatok.
Szabó László képviselő: A bíróság az egy külön intézmény.
Szabó Zoltán polgármester: A földbérleti szerződéseket is ki kell függeszteni.
Berzi István képviselő: A kormányhivatal a döntéseinkkel kapcsolatban ilyen jellegű
észrevételt még nem tett.
( Kiss Ferencné képviselő visszaérkezett a képviselő-testület ülésére.)
Szabó László képviselő: Másik dolog. A Balajt település tábla alatt a 40 km
sebességkorlátozó táblát levették vagy ellopták?
Szabó Zoltán polgármester: Észre sem vettem, fogalmam sincs.
Szabó László képviselő: Akkor ezek szerint ellopták. Ezt jelezni kellene a KPM felé, és
pótoltatni.
Szabó Zoltán polgármester: Indítványok, javaslatok…
Szabó László képviselő: Nem lenne segítség Mariannának, ha a honlapra felkerülnének az
aktuális kérelem nyomtatványok?

Dr Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ez a lehetőség ezen a településen nem lenne segítség, mert
majd mindenki segítséget kér a kérelmek kitöltéséhez leginkább Mariannától, de akár tőlem,
illetve aljegyző asszonytól is.
Szabó Zoltán polgármester
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.

K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

