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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. 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    

   Berzi István     képviselő      

   Kiss Ferencné    képviselő 

   Szabó László     képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

Jelen vannak: Ádám Ferenc Györgyné   falugondnok 

       

Lázár Dávid     település lakói 

   Szabó Oszkárné 

   Tóth Géza Gábor 

 

 

           

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 lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2) Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

 Előadó: polgármester 

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójára érkezett pályázatok elbírálása. 

 Előadó: polgármester 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


4) A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

felhasználásának helyi szabályairól döntés. 

 Előadó: polgármester 

5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló rendelet elfogadása. 

 Előadó: polgármester 

6) Indítványok, javaslatok. 

7) Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Az 5. napirendi pont, a nem közművel összegyűjtött 

szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló rendelet-tervezet 

megtárgyalásához, illetve a rendelet megalkotásához nem érkezett meg az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ajánlata a közszolgáltatási tevékenység 

ellátására. Enélkül nem tudja tárgyalni a képviselő-testület, ezért javaslom, hogy vegye le az 

ülés napirendjéről. 

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 lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2) Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

 Előadó: polgármester 

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójára érkezett pályázatok elbírálása. 

 Előadó: polgármester 

4) A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

felhasználásának helyi szabályairól döntés. 

 Előadó: polgármester 

5) Indítványok, javaslatok. 

6) Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

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

óta végzett munkáról. 

 Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2) Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

 Előadó: polgármester 

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójára érkezett pályázatok elbírálása. 

 Előadó: polgármester 

4) A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

felhasználásának helyi szabályairól döntés. 

 Előadó: polgármester 



5) Indítványok, javaslatok. 

6) Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 
 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Elég sok minden történt az előző testületi ülés óta. Ezek közül a 

legfontosabb, hogy elkezdődött a téli közfoglalkoztatás. 54 ember kezdett november 1.-től 

dolgozni. Láthatjátok, hogy nem igazán áll rendelkezésre ilyen nagy számban szerszám, ezért 

nem tudnak mivel dolgozni. Csak a korábban megvásárolt szerszámok vannak. Nagyon nehéz 

értelmes munkát adni nekik, amihez a szerszám is rendelkezésre áll: gazvágás, bozótvágás. 

Úgy látom, hogy szinte minden településen ez a helyzet. Én belátom, hogy így magasabb a 

jövedelmük, de olyan szervezetlenül indult, és részleteket senki sem tud róla. Elméletileg 

december 2.-án minden képzésnek el kellene indulnia. Azt sem tudják, hogy hol lesznek a 

képzések. Úgy tűnik, hogy lesznek tanfolyamok, amiket össze fognak vonni. Nem tudjuk, 

hogy Balajton lesz-e képzés vagy mindenki valahová el fog járni. Már megkerestek engem is, 

hogy tudunk-e biztosítani helyet a képzésnek, illetve a gyakorlati oktatásnak helyszínt. Erről 

soha sem volt szó, most pedig úgy néz ki, mintha kész tények elé állítanának. Konkrétan az 

építőipari képzésről volt szó, ami 16 embert érint. Azt mondtam, hogy az elméleti képzésről 

lehet szó, ha a feltételeket tudják biztosítani, úgymint fűtés, világítás finanszírozása. A 

gyakorlati képzésről eddig szó sem volt. Még azt is szerették volna, ha gyakorlati oktatót 

tudunk biztosítani. Tegnap is voltam a Munkaügyi Központban, és érdeklődtem, hogy a 

képzések helyszínéről tudnak-e már valamit, mert az emberek már szeretnék tudni, hogy hová 

kell utazniuk, de még nem tudtak mondani semmit sem. Ahhoz, hogy hónapokig tudjunk 

fűteni egy helyiséget, ahol az oktatást meg lehet valósítani, ahhoz fa kell. Ezt mi nem tudjuk 

biztosítani. Gondolom, szociális helyiséget is kell biztosítani, ami csak itt fenn van, amit a 

hivatali dolgozók is használnak, illetve a kinti. Megállapítható, úgy látszik, hogy nagyon 

fejetlenül indult a téli közfoglalkoztatás. Az Edelényi Kistérségben 1800 embert érint. 

Visszatérve a szerszámokra… Nagyon kevés pénzt kaptunk rá, és meghatározták, hogy mit 

lehet vásárolni: hólapát, seprő, védőkesztyű és néhány macsétát sikerült kialkudnom. Erre az 

előleget még nem utalták át, de hogy dolgozni tudjanak, ezeknek az eszközöknek a vásárlását 

valahogy meg kell oldani. A munkabérre már átutalták az előleget, hogy a novemberi béreket 

ki tudjuk fizetni. 

Más… Ha minden jól megy, akkor a jövő hét pénteken délután 1 órától Mikulás ünnepség 

lesz. 123 azok száma, akik 14 éven aluliak, akik mikulás csomagot fognak kapni. 

Megpróbáltuk kettéosztani a létszámot a két műsorra. 0-6 évesig van az egyik csoport és 7-14 

éves korig a másik. Egyszerre nem tud mindenki részt venni a műsoron, mert ilyen létszám a 

kultúrházban nem fér el, különösen akkor, amikor valószínűleg a kicsikkel a szülő is jönni 

fog. A pénzügyi részét a műsornak a Könyvtárral megbeszéltük, meg a műsor mellé egy kis 

csomag lesz. 

Berzi István képviselő: És mit szólsz ahhoz, hogy legyen öregek napja? 

Szabó Zoltán polgármester: A Könyvtár szervezésébe biztos, hogy nem fog beleférni. Az 

indítványok, javaslatok napirendi pontnál majd térjünk már rá vissza, de az önkormányzat 

anyagiakat nem tud biztosítani hozzá. Még lesz a 4. napirendi pont, a szociális tűzifa, ott is el 



kell gondolkodnunk, hogy miből tesszük hozzá a kb. 400 ezer forint önrészt. A Mikulás 

ünnepségre szeretettel várom a képviselőket is. Nekem ennyi mondani valóm lett volna az 1. 

napirendi ponthoz. 

Csathó László képviselő: A Szabadság út ügyében nincs valami információ? 

Szabó Zoltán polgármester: A héten és a múlt héten is beszéltem Demeter Zoltán 

országgyűlési képviselő úrral. Azt mondta, hogy a maradvány pénzek még mindig nincsenek 

kiosztva, de a tartalékra tett pályázatok elméletileg mind támogatva lesznek. Ettől többet erről 

nem tudok. 

 

2. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A beszámolót megkaptátok, esetleg egy kicsit 

tanulmányoztátok is. Itt a környéken minden önkormányzat pénzügyi nehézségekkel küzd, 

nem egyszerű gazdálkodni az önkormányzatoknak. 

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A háromnegyedéves beszámoló, mint 

adatszolgáltatás időben benn van az Államkincstárnál. A javítása minimális szokott lenni, 

esetleg, ha valamit nem arra a „sorra” gondolnak, bár logikailag oda kellene kerülnie. 

Gépjárműadóból 731 ezer forint bevétel keletkezett, ugyanakkor a gépjárműadó 

kintlévőségünk duplájára emelkedett. Nem csökkent a kommunálisadó, illetve a gépjárműadó 

kintlévőség sem, holott dolgoznak az emberek. Be lehetne hajtani, illetve a gépjárművet ki 

lehetne vonatni a forgalomból. Ennek következtében az önkormányzat bevétele ezekből 

nagyon minimális. Az 1 millió 56 ezer forint lejárt határidejű tartozásunk az ÖNHIKI miatt 

van. Még nem kaptuk meg az összeget, nem tudjuk rendezni a számlákat. 

Szabó Zoltán polgármester: Mint már mondtam a mi önkormányzatunk is anyagi 

nehézségekkel küzd, de ez a tartozás remélhetőleg az ÖNHIKI megítélésekor el fog tűnni. A 

Startmunka-programban is van még pénzünk, ugyanis már vagy másfél hónapja beadtuk az 

elszámolást, ami a megítélt összegnek több mint a 70 %-a, jóval több. Tegnap, amikor voltam 

a Munkaügyi Központban, akkor vették elő az elszámolásunkat. Ez megint annak tudható be, 

hogy mindenki a téli közfoglalkoztatással van elfoglalva. Ebben van még kb. 2 millió forint, 

amire az elszámolás után számíthatunk. Próbálunk takarékosan gazdálkodni, semmi 

feleslegeset nem vásárolni. A béreknek, illetve a segélyeknek a kifizetése eddig még mindig 

rendben megtörtént. A gazdálkodásunk szegényes, de nincs tartozásunk. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Visszatérve az adótartozásokra… Akik most 

dolgoznak, azok majdnem mind beadták részletfizetésre a kérelmüket. Amíg dolgoznak, addig 

fizetnek, de mihelyt megszűnik a munkaviszonyuk, abbamarad a fizetés, nem lesz miből 

letiltani a tartozást. Egy-két esetben ment is a letiltás, mert nem kért részletfizetést, és nem is 

fizetett.  

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Amit lehetett megtettünk a tartozások behajtásáért. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérdezem, hogy a testület elfogadja-e a beszámolót?  

 

Az Önkormányzat 2013. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Képviselő-

testület tagjai egyöntetűen, 5 igen szavazattal elfogadták. 

 

(Az előterjesztés, beszámoló a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

3. Napirendi pont 

 



Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára 

érkezett pályázatok elbírálása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Egy pályázat érkezett, mégpedig a Tóbiás Orsolya pályázata.  

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Csak annyit jegyzenék meg, hogy az összeg a tavalyi 

döntés alapján került be az előterjesztésbe. 

Csathó László képviselő: Szerintem maradhat az az összeg. 

Szabó László képviselő: Szerintem pedig ez olyan lenne, mint ha arcul csapnánk azokat az 

embereket, akik szociális segélyt kértek, és el lettek utasítva, arra hivatkozva, hogy az 

önkormányzatnak nincs pénze. Mindenki tudja, hogy ez a hölgy életvitelszerűen nem 

tartózkodik itt. 

Szabó Zoltán polgármester: Az utóbbi években, akit csak lehetett támogattunk ebben a 

pályázatban. Aki tanulni akar, azt véleményem szerint támogassuk. De Szabó képviselő úrnak 

is igaza van. 

Szabó László képviselő: Ha azért lenne ide bejelentkezve, hogy a nagyszüleit ápolja, 

támogassa, akkor én is azt mondanám, hogy támogatom a pályázatát.  

Berzi István képviselő: Én támogatni fogom a pályázatot, mert az adatok alapján jogosult 

lehet rá. 

Csathó László képviselő: Azt kell mérlegelnünk, hogy őt támogassuk 50 ezer forinttal, vagy 

a szociális segélyt kérők kapjanak ebből a pénzből.  

Berzi István képviselő: Mi a garancia arra, hogy az az 50 ezer forint kiosztásra kerül a 

segélyt kérők között? 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő 

havi 5.000,- forint támogatás odaítéléséről döntsön! 

 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a következő elutasító 

határozatot hozta:  

 

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 139/2013.  (XI.27.) határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójára érkezett pályázatok elbírálása 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra beadott „A” típusú pályázatára Tóbiás Orsolya Balajt, 

Szabadság út 5. szám alatti pályázó támogatását elutasította.  

  
Határidő:  2013. december 14. 

 

Felelős:  polgármester, jegyző  

 

 

(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 

4. Napirendi pont 

 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának 

helyi szabályairól döntés. 



 

Szabó Zoltán polgármester: Köszöntöm a közben megérkezett balajti lakosokat, akiket a 

szociális tűzifa kiosztásával kapcsolatos információk érdekelnek. A tűzifa kiosztása nem hasra 

ütésszerűen történik, hanem a Képviselő-testület a kiosztás szabályait rendeletben fogalmazza 

meg.  Jegyző asszony, illetve aljegyző asszony a megbeszéltek alapján megalkotta a rendelet-

tervezetet, amit a képviselők megkaptak. Most kérném az észrevételek a rendelet-tervezettel 

kapcsolatban! 

Berzi István képviselő: Jó lenne, ha a falu lakói hallanák tőled, hogy mi alapján pályázott az 

önkormányzat, mik a feltételei, mi a pályázat eredménye, mennyi fát kapott az önkormányzat. 

Tudomásom szerint 105,8 m
3
 fát ítéltek a településnek, 2 m

3
 fára lehetett pályázni 

lakásfenntartási támogatásban részesülőnként.   

Szabó Zoltán polgármester: Október 4.-én jelent meg egy BM rendelet, amely lehetőséget 

biztosított arra, hogy az önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásra pályázzanak. Az 

önkormányzat benyújtotta pályázatát 176, m
3
 fára. Ennyi volt a maximális mennyiség, amire 

pályázhattunk, és ehhez képest kaptunk 105,8 m
3
 tűzifát. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A Belügyminisztérium támogatói okirata szerint 106 

m
3
. 

Szabó Zoltán polgármester: Ehhez a 106 m
3
 fához m

3
-enként 1000,- forintot és az ÁFA 

összegét az önkormányzatnak kell biztosítania hozzá, ami 134.620,- forintot jelent. 

Berzi István képviselő: Ennek az összegnek a biztosítására született egy olyan döntésünk, 

hogy egy havi tiszteletdíjunkat nem vesszük fel.  

Szabó Zoltán polgármester: Továbbá a fa szállításával kapcsolatban felmerülő szállítási 

díjat is az önkormányzatnak kell finanszíroznia. 

Szabó László képviselő: Illetve itt helyben is a széthordást megoldani. 

Szabó Zoltán polgármester: A 106 m
3
 fa szállítási költsége a legkedvezőbb áron 1770-, 

forint m
3
-enként, azaz 238.277,- forint. Tehát összesen 372.897,- forint saját erőt kell 

biztosítania az önkormányzatnak ehhez a famennyiséghez. Plusz a helyben való széthordás 

költsége, ami 20-25.000,- forint. 

Berzi István képviselő: Mi lenne, ha az erdőről szállító hordaná szét a portákra is? 

Szabó László képviselő: Gondolod, hogy ennyiért a szállító még mindenkinek helybe is 

fogja vinni? 

Szabó Zoltán polgármester: Az lehetetlenség, hogy felpakolják az autóra a 10 m
3
 fát, és 

portánként 0,9 m
3
 fát lepakolni. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogy a 10 m

3
 fát valahol 

leöntik, és kalodában kimérni a 0,9 m
3
-t. 

Tóth Géza a település lakója: Az hangzott el, hogy lakásfenntartási támogatásonként 2 m
3
 

fát lehetett igényelni, most pedig 0,9 m
3
 kiosztásáról van szó. 

Csathó László képviselő: Az önkormányzat lakásfenntartási támogatásonként 2 m
3
 fát 

igényelt, ami 176 m
3
, de csak 106 m

3
 fát kapott. 

Berzi István képviselő: A Belügyminisztérium rendeletében 5 szempontot határoz meg, ami 

szerint kik élveznek előnyt a fa elosztásában. A mi rendelet-tervezetünk szerint 9-10 

szempont alapján részesülhet valaki szociális tűzifában. Az az öt csoport, aki a BM rendelet 

alapján kialakul, mennyiben fog előnyt élvezni a mi rendeletünkben plusz szempontok szerint 

kialakuló csoportoktól? Szerintem a mi rendeletünk nem felel meg a BM rendeletben 

megfogalmazottaknak. Szabályt sértettünk. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Nem sértettünk szabályt, mert ez csak egy tervezet. Azért 

vagyunk itt, hogy megvitassuk. Ne tegyünk olyan kijelentést, ami nem helyénvaló! 

Berzi István képviselő: Ezért mondtam el az aggályaimat. 

Szabó Zoltán polgármester: Két-három héttel ezelőtt is beszéltünk már az elosztás 

szabályairól. Próbáltuk úgy elosztani, hogy minden lakott ingatlan kapjon fát. Amennyiben 

csak azt az öt szempontot vesszük figyelembe, amit a BM rendelet tartalmaz, akkor a 



nyugdíjasok, illetve azok, akik már évek vagy évtizedek óta dolgoznak, azok nem részesülnek 

belőle. Én azt mondom, hogy ha már elnyertük ezt az összeget, akkor a település minden 

lakója részesüljön ebből. 

Berzi István képviselő: Én nem értek veled egyet. 

Tóth Géza a település lakója: A település egy közösség, akkor mindenki egyformán 

részesüljön belőle. De figyelembe véve azt, hogy ahol van két nyugdíjas, és kapnak ketten 

200 ezer forintot… 

Kiss Ferencné képviselő: Itt olyan nincs. 

Csathó László képviselő: Az olyan magas jövedelmű nem is fog kapni, mert benne van a 

rendelet-tervezetbe, hogy „a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum 300 %-át”. 

Berzi István képviselő: Ez így nem igaz, mert a h) pont szerint, ha 65 éven felüli, akkor már 

a jövedelmét nem vizsgáljuk. 

Szabó Zoltán polgármester: Az a 65 éven felüli, akinek egy kicsivel több a nyugdíja, mint a 

rendeletben meghatározott, de az egész életét ledolgozta hogy fog nézni a szomszédra, ahol 

kapnak fát, ő pedig az egész életét ledolgozta, és nem jogosult rá? 

Szabó László képviselő: Vagy azok, akik a mai napig dolgoznak, és a SZJA után ide jön a 

pénz a településnek, és ő sem fog kapni.  Mi alapján zárod ki őket ebből? 

Berzi István képviselő: Az alapján, hogy szociálisan nem rászorultak. 

Csathó László képviselő: Kezdjük ott, hogy van-e az önkormányzatnak 400.000- forintja, 

ami az önrészt biztosítja. Mert, ha nincs, akkor nincs miről vitatkozni. 

Szabó Oszkárné a település lakója: Akkor mennyit kapna egy lakás? 

Szabó László képviselő: Az előzetes számítások szerint, ha a rendelt szerinti jogosultak mind 

igénylik, akkor 0,9 m
3
. De én összeszedtem, hogy van, aki nem tartózkodik a településen… 

Szabó Zoltán polgármester: Ők ki is lettek hagyva az előzetes számításból. 

Szabó László képviselő: Van még az az esetet, ahol bíróság által meg van osztva a lakás 

használata. Ott ki fogja kapni a fát? 

Berzi István képviselő: Jegyző asszony szerint a rendeletben meghatározott személyek, 

hogyan fognak előnyt évezni? 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Én úgy gondolom, hogy addig még nem tudjuk 

megmondani, hogy az a közel 400.000,- forint, amit hozzá kell tennie az önkormányzatnak a 

megítélt fához, meglesz-e, és honnan, addig nincs miről tovább vitatkozni. 

Szabó Zoltán polgármester: Az 1.746.758,- forint összegű támogatás itt van az 

önkormányzat számláján, ami a 106 m
3 

fa vásárlására használható fel. Az erdőről a fát csak 

akkor lehet elhozni, ha a teljes ára ki van fizetve, azaz a 134. 620,- forintot hozzátesszük. És 

akkor még a szállítás költsége… 

Szabó László képviselő: És ha mindezeken túl vagyunk, ki fogja lebonyolítani, hogy a 

megfelelő mennyiség kerüljön az autóra az erdőn, illetve ugyanaz a mennyiség legyen 

lepakolva a településen. Én ezt nem vállalom! 

Berzi István képviselő: Ha én nem vállalom, akkor nem lesz tűzifaosztás a településen? 

Szabó László képviselő: Ezek szerint nem, de az elején te erre vállalkoztál. 

Berzi István képviselő: De térjünk vissza arra, hogy miért kapjanak olyanok is fát, akik nem 

rászorultak. 

Szabó László képviselő: Mi alapján határozod te meg, hogy ki a rászorult? 

Berzi István képviselő: Meg van hozzá az iránymutatás. 

Szabó László képviselő: Mondjál egy nevet, aki szerinted nem rászorult! 

Berzi István képviselő: Én nem nevekről beszélek. Géza neked jó, ha a te fádat odaadják 

valaki másnak? 

Szabó László képviselő: Miért az ő fáját? Akkor az övé, ha már hazavitte. 



Csathó László képviselő: Ha a testület úgy dönt, hogy egyenlően osztja szét, akkor 

egyenlően lesz szétosztva. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Én azt gondolom, hogy a testületnek olyan döntést kell 

hoznia amit, mivel a település lakói választották meg őket, fel tudnak vállalni. Én úgy látom 

képviselő úr, hogy a testület többsége ez irányba halad. 

Berzi István képviselő: Pl. amikor segélykérelmekben döntünk, akkor mindenkinek adunk 

segélyt? 

Szabó László képviselő: Nem. 

Berzi István képviselő: Akkor a fából mindenkinek kell kapnia? 

Szabó László képviselő: Én még mindig azt kérdezném tőled, hogy Balajton ki nem 

rászorult. 

Berzi István képviselő: Mondjuk Laci bácsi. 

Szabó László képviselő: Mi alapján? 

Berzi István képviselő: Jó nyugdíja van. 

Szabó László képviselő: Elhiszed nekem, hogy nem haladja meg a rendeletben 

meghatározott összeget az egy főre eső jövedelmünk, vagy bizonyítsam neked? Hogy mi a 

valóság, és mit gondolsz te, az két dolog. Az osztás szempontjából nem az a kérdés, hogy 

mennyi a nyugdíjam, hanem az, hogy mennyi az egy főre eső jövedelem. Nem? 

Berzi István képviselő: Nem azt kérdeztem? 

Szabó László képviselő: Össze vissza beszélsz… A rendelet szempontjából az egy főre eső 

jövedelem a lényeges. 

Szabó Zoltán polgármester: Én tényleg nem értelek téged, mert még a település lakóinak is 

az a véleménye, hogy a rendelet-tervezet szerint mindenki kapjon fát, aki arra jogosult.  

Berzi István képviselő: Géza neked jó, ha a gazdagok is kapnak fát. 

Szabó Zoltán polgármester: Nincsenek itt gazdagok. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Akkor ebből megint a nyugdíjasok maradnának ki, 

akiknek fehéren-feketén, a nyugdíjszelvényükön van az összeg.  

Berzi István képviselő: Akár mit mondanak is a település lakói, ha ezt a tervezetet a testület 

elfogadja, akkor jogszabályt fog sérteni, mert a jogszabályban meghatározottak nem fognak 

előnyt élvezni. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Előnyt fognak élvezni abban, hogy először ők fogják 

megkapni, nekik lesz kiosztva először.  

Berzi István képviselő: Nem egy településen hoztak benne korlátozó rendelkezést. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: És nem egy településen nem hoztak. 

Berzi István képviselő: Kérdezném a település lakóit, hogy ezek szerint mindenki szociálisan 

rászorult? Ha mindenki fog kapni, akkor felesleges beletenni ezt a jövedelemről szóló 

korlátozást. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor a település lakói és a testület tagjai is tisztában vannak 

vele, hogy miről beszéltünk? A tervezet elírási hibáit kijavítva, illetve módosítva azzal, hogy 

a kérelmeket átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el… 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Elsősorban a lakosoknak mondanám, hogy minden 

lakott ingatlanhoz ki fog menni egy kérelem nyomtatvány, amit ki kell tölteni, és a határidőig 

visszajuttatni a Hivatalba. 

Szabó Zoltán polgármester: Hozzá tenném, hogy minél hamarabb, hogy a döntés meg 

tudjon születni. Feltenném a testületnek a kérdés, hogy a rendelet-tervezetet az említett 

módosításokkal ki fogadja el? 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 



BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

 felhasználásának helyi szabályiról . 

 

(A rendelet előterjesztése és a rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A településrendezi tervvel kapcsolatos előterjesztést, 

illetve határozati javaslatot megkapták a testületi ülés anyagával együtt a képviselők. Ez egy 

kötelező eleme a településrendezési terv készítésének. Tulajdonképpen ez egy egyeztetés a 

Kormányrendeletben meghatározott szervekkel, illetve kibővíti a felsoroltakkal. Ezeknek a 

szerveknek a véleményezési eljárását szabályozza a Képviselő-testület határozata. A határozat 

15 napra hirdetőtáblára, illetve a község honlapjára kerül, és az államigazgatási szervek 

megtehetik véleményüket, javaslatukat. Ez egy kötelező eljárási elem, hogy elkészíthető 

legyen a településrendezési terv. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem, hogy a településrendezési tervvel kapcsolatos határozati 

javaslatot a Képviselő-testület fogadja el! 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2013. (XI. 27.) 

határozata   

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés  

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Településrendezési 

eszközeinek módosítására vonatkozóan a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 

29.§-ára hivatkozva a partnerségi egyeztetésről az alábbi határozatot hozta: 

 

(1) Az egyeztetési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. 

melléklet szerinti államigazgatási szerveket vonja be, az egyeztetők 

körét tovább bővíti az alábbiakkal: 

a. Ládbesenyő Község Önkormányzata 

b. Abod Község Önkormányzata 

c. Szendrőlád Község Önkormányzata 

 

(2) A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat és véleményeket 

elektronikus módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani. 

 

(3) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket táblázatban kell 

összesíteni, elektronikus módon „*.pdf” formátumban kell 

nyilvántartani és a Képviselőtestület által elfogadott indokolással 

kell ellátni. 



 

(4) A településrendezési eszközök módosításának nyilvánosságára 

vonatkozóan a polgármesteri hivatal épületében, a helyben szokásos 

módon a faliújságon történő kifüggesztéssel kell biztosítani a 

lakosság tájékoztatására az alábbiak szerint: 

 

a) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ szerinti ún. előzetes 

tájékoztatási szakasz során az előzetes véleménykérő anyag 

dokumentumát legalább 8 naptári napra, 

 

b) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti ún. végső 

szakmai véleményezési szakasz során a végső szakmai 

véleményezésre megküldött dokumentációt legalább 15 naptári 

napra. 

 

(5) A tájékoztatásról és a beérkezett észrevételekről, javaslatokról 

jegyzőkönyvet kell készíteni, és az előterjesztési anyaghoz kell 

csatolni. 

 

 

Határidő:  15 nap 

 

Felelős:  polgármester, jegyző  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 

 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Én abban kérném a testület segítségét, hogy a havi 

üzemanyagra fordítható pénzem elfogyott, és téli gumit is kellene venni. Mit mondjak a 

lakóknak, hogy addig ne számítsanak a falubuszra, amíg nem tudok üzemanyagot venni, 

illetve nem lesz téli gumi az autón? 

Szabó Zoltán polgármester: Biztos, hogy meg fogjuk oldani valahogy, de higgye el a 

képviselő-testület, hogy adódnak ilyen pénzügyi problémák. A téli gumira is kb. 100.000- 

forint kellene, mert használt gumiabroncsot, ami olcsóbb nem érdemes venni, mert semeddig 

sem tart. Megoldom, fogsz tankolni a mai nap. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Én egy dolgot szeretnék még tisztázni, pontosítani. A 

képviselő-testület egy havi tiszteletdíjáról lemondott a szociális tűzifavásárlás önrészének 

biztosításához. Csak azt nem beszélte meg, hogy konkrétan melyikről. Mivel ma már 27. van 

a novemberi tiszteletdíjról már nem tudnak lemondani, mert azt az Államkincstár már 

számfejtette. A decemberi hónap tiszteletdíjai ne kerüljenek számfejtésre?  

Szabó Zoltán polgármester: Igen, azt hiszem az így jó lesz. 

Szabó László képviselő: Az ún. iskolakert akácfáktól való megtakarításával nem lehetne a 

hivatal fűtésére használt tüzelőanyagon takarékoskodni? Az üzemanyag kevesebbe kerülne, 

mint a fa értéke. 

Szabó Zoltán polgármester: A nagy fákra gondolsz? 

Szabó László képviselő: Igen. 

Berzi István képviselő: Azokat nem szabad kivágni. 

Szabó László képviselő: Miért nem? 

Berzi István képviselő: Miért is csúszott meg korábban ott a föld? Ha kivágják a fákat 

megint meg fog csúszni. 



Szabó László képviselő: Arról beszélni, hogy miért csúszott meg, már felesleges, de ha már 

megcsúszott, akkor a rajta lévő fákat ki kell vágni. Azok a fák már nem fogják meg a talajt, 

csak nagyobb gondot okoznak. Kivágni, behúzni a hivatal udvarára és feldarabolni, vagy még 

ott felvágni, és úgy behozni. Lenne vagy 3 m
3
.
  

Szabó Zoltán polgármester: Igaz a fa sem olcsó. 

 

 

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 

   

 

 

 
 


