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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi január hó 29. napján, szerdán
10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott soron
következő ülésén elhangzottakról.
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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 3 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) Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
3) Indítványok, javaslatok.
4) Szociális segélykérelmek elbírálása.
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 idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2) Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
3) Indítványok, javaslatok.
4) 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) Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
3) Indítványok, javaslatok.
4) 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 régen volt testületi ülésünk, valamikor december közepén.
Sok minden történt azóta. Volt egy szociális tűzifaosztásunk, amivel mindenki meg lehetett
elégedve, mind mennyiségileg, mind pedig azzal, hogy mindenki a portájára kapta a fát.
Január elején elindult a 2014. évi Start-munkaprogram tervezése, amire nem volt túl sok idő,
talán három nap. Már korábban beszéltünk róla, hogy mit szeretnénk megvalósítani, illetve
kértem a testület tagjait, hogy jelezzék felém, amennyiben ötletük van ezzel kapcsolatban.
Megpróbáltunk úgy tervezni, hogy a település azon részein történjen fejlesztés a 2014. évi
Start-munkaprogram keretében, ahol két-három éve nem történt semmi. Gondolok itt a
Kossuth útra, ott a kapubeállókra, illetve magába foglalja a Petőfi úti szakaszt is. A Szabadság
úton járdaépítés, lehetőség szerint kapubeállókkal együtt. A felső Ady úton járdaépítés
kapubeállókkal, illetve a vízelvezetésnek a megoldása. Ott járdaépítésnek csak úgy van
értelme, ha a vízelvezés előtte meg van oldva. Két program fog indulni a Startmunkaprogramban: mezőgazdasági program, illetve téli és egyéb értékteremtő beruházás.
Belvízelvezetési program nincs kiírva, és nagy valószínűséggel nem is lesz. Azt tudni kell,
hogy a 2013. évi munkaprogramhoz képest a közvetlen költséget, - ami építőanyag, illetve
eszközvásárlásra lehet fordítani, - megfelezték. Azért, hogy az az összeg, amit tavaly
beruházásra tudtunk fordítani idén is meglegyen, úgy próbáltuk megoldani, hogy az emberek
létszámát dupláztuk meg. Ha minden jól megy, akkor március 1.-gyel 4 fő fog kezdeni a
mezőgazdasági programban, ugyanis 1 hektár területre ennyi főt lehet igényelni. A téli és
egyéb értékteremtő programban 36 fő fog kezdeni március 1.-gyel, ha minden jól megy, ha
lesz rá pénz, ha a megpályázott programunkat el fogják fogadni. A téli és egyéb értékteremtő

programunk 2. része május 1.-gyel fog indulni, ugyanis március 1-gyel nem tud indulni a
teljes létszám, mert a képzésben részvevőket még nem tudjuk bevonni ebbe a programba. A
megvalósítandó dolgokat már elmondtam: járdaépítés, kapubeállók építése, vízelvezetés,
illetve amennyiben tudunk szerezni bontási engedélyt a Hivatal udvarán álló épületnek az
elbontására, akkor ott egy színpad kialakítása. Továbbá a játszótér kerítésének a kicserélése.
A mezőgazdasági programban 700 ezer forint igényelhető a költségekre, illetve a téli és egyéb
értékteremtő programban a március 1.-gyel induló csoport esetén 6 millió 400 ezer, míg a
május 1.-gyel induló csoport esetén 4 millió 200 ezer forint igényelhető, illetve használható
fel a költségekre. Ettől nagyobb létszámot már nem mertünk bevállalni, így is május 1.-től 70
fő fog dolgozni, akinek az irányítását még nem tudom elképzelni. Mindenki előreláthatólag
végig fog dolgozni, persze biztos lesznek kieső emberek ilyen olyan indokkal, a tapasztalatok
alapján 10-15 főre lehet számítani. Visszatérve a mezőgazdasági programra, a tavalyihoz
képest valahogy máshogyan kell megvalósítani, mert az eredménnyel én sem és azt hiszem ti
sem voltatok megelégedve. Mondjatok ötleteket, hogyan valósítsuk meg idén!
Szabó László képviselő: Az interneten találtam olyan példát, hogy percről percre be van
osztva a dolgozók ideje, óránként van 5 perc szünet, illetve van hosszabb is. Nem úgy, mint
itt, hogy haza megy reggelizni, aztán elfelejt visszajönni.
Szabó Zoltán polgármester: Addig még a tényleges beruházás folyt még elég jól ment is a
munka, azonban, amikor november 1.-gyel fel lett véve az 54 képzésben résztvevő, akkor
elszabadultak az indulatok, de ez nemcsak itt volt így. 91 embet nem tudsz kontroll alatt
tartani.
Szabó László képviselő: Hat órakor bejelentkeznek, fél hétkor hazamennek reggelizni, aztán
11 órakor jönnek vissza. Ez elfogadhatatlan! Két-három embert leszámoltatni, nem kap
semmilyen segélyt, és akkor a többi meggondolja, hogy mit csinál. A szünet nem tartozik a
munkaidőbe, ha ő fél hétkor elment és 11-kor jönni vissza, akkor ennyivel tovább dolgozik.
Szabó Zoltán polgármester: Még azt sem tudom mondani, hogy nincs igazad, de annyi
emberrel ezt nem tudod megcsinálni, mert a fele embert el lehetne küldeni, aztán a családja itt
maradna minden támogatás nélkül.
Szabó László képviselő: És ez kinek a gondja? Gondolkodjon már ő, hogy mit csinál, és mi
lesz a családjával! Vérlázító, nekem 37 évet kellett ledolgoznom, nem késtem soha, ők meg itt
helyben nem tudnak normálisan dolgozni!
Szabó Zoltán polgármester: Térjünk vissza a mezőgazdasági programhoz. Még mindig
várom az ötleteket a megvalósításhoz.
Szabó László képviselő: Van itt elég ember, valakiknek legyen az a feladatat, hogy arra
vigyáznak, hogy illetéktelen személy ne járjon ott, ne vigyen el semmit.
Szabó Zoltán polgármester: Lehet, hogy az vinne el a legtöbbet, aki őrzi. Más ötlet?
Berzi István képviselő: Ha benyújtottad a pályázatot, akkor neked biztos, hogy van
valamilyen ötleted.
Szabó Zoltán polgármester: Azért mert a pályázat be van adva, a hatósági szerződést nem
kell aláírni, a pénzt elfogadni.
Berzi István képviselő: Ha adják a pénz, akkor azt csak fel kellene használni.
Szabó Zoltán polgármester: Úgy ne fogadjuk már el a pénz, hogy egyedül én dolgozom a
földön. Néha a képviselők is megnézhették volna, hogy mi folyik ott.
Szabó László képviselő: A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, mi úgy sem
tehettünk volna semmit.
Szabó Zoltán polgármester: Ilyen hozzáállással nem lehet közfoglalkoztatást szervezni,
hogy pályázzunk, fogadjuk el a pénzt, amit adnak, aztán majd lesz valami. Aztán én szántok,
boronálok, műtrágyázok, vetek, permetezek, aztán majd valaki hazaviszi, ami termett.
Berzi István képviselő: Gondolom ezekre a munkákra kaptunk pénzt, és nem mondta senki,
hogy ezeket csak neked lehet megcsinálni.

Szabó Zoltán polgármester: Gondolod, hogy nekem hiányzott, hogy azzal a műveletlen
földdel dolgozzak?
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Volt rá más jelentkező?
Berzi István képviselő: Kérte a polgármester?
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Nem kell kérni.
Szabó László képviselő: Én azt mondom, hogy a Fő út 28. kertjében fóliasátor alatt kell
termeszteti zöldségeket, illetve primőrárut. A kinti nagy területet pedig beültetni búzával, amit
nem tudnak mozdítani. Vagy ha mégis burgonya lesz ültetve, akkor más megoldás nincs, mint
őriztetni.
Szabó Zoltán polgármester: A mezőgazdasági programban februárban biztos, hogy hatósági
szerződés aláírására kerül sor. Addig el kellene dönteni, hogy legyen-e itt ilyen program, és
milyen módon valósítsuk meg.
Szabó László képviselő: Mindenképpen fontos lenne, hogy olyan emberek legyenek felvéve,
akiknek valami fogalmuk van a növénytermesztésről.
Szabó Zoltán polgármester: Amíg fel nem veszem őket, addig mindenki okos, mindenhez
ért, csak mikor már dolgozni kell, akkor mondják, hogy én ezt meg azt nem tudom. Ne nekem
kelljen minden nap megmondanom, hogy dudvázzanak, kapáljanak stb.
Szabó László képviselő: Szigorúbbnak kell lenni! A munkaidőt betartatni, ellenőrizni, hogy
mit csinálnak. Ebben mi képviselők semmit sem tudunk tenni, te vagy a munkáltató.
Szabó Zoltán polgármester: Amíg a kisebb létszám volt, ment a munka, nem volt nagyobb
gond.
Szabó László képviselő: Azt te csak hiszed. Láttam, hogy mit műveltek. Egy-két ember
kivétel. És még nem beszéltünk az ittasságról. Ha valakit ittasan baleset ér, esetleg megsérül
téged is meghurcolnak, és az önkormányzat is fizethet. Rendszeresen szondáztatni kell, aki
ittas elküldeni.
Berzi István képviselő: De nem úgy, hogy egy-két embert, és akinek éppen nem volt
szerencséje az rosszul járt, a többi meg nevet a markába.
Szabó Zoltán polgármester: Hogy gondoljátok, minden nap mindenkit?
Szabó László képviselő: Az én munkahelyemen minden nap mindenkit szondáztattunk, volt,
akit többször is egy nap.
Szabó Zoltán polgármester: Nekem kellene minden nap ezt megcsinálnom? Gondolom,
hogy nálatok sem a vezérigazgató végezte.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Tisztában kell lenni azzal, hogy az önkormányzat nem
100 munkavállalóra van berendezkedve, nem olyan az apparátusa. A polgármesternek más
feladatai is vannak, mint hogy a közfoglalkoztatottakat irányítsa. Nincsenek meg az eszközök
ilyen létszám szabályos foglalkoztatására. Akkor nem azt kell szem előtt tartani, hogy minél
több embert felvenni, hogy magasabb legyen a jövedelmük, hanem olyanok dolgozzanak,
akikkel lehet is dolgozni.
Berzi István képviselő: A szondáztatást pedig szerintem abban a formában, hogy csak
szúrópróbaszerűen végzed, abba kell hagyni, annak semmi értelme.
Szabó Zoltán polgármester: Kérem a javaslatokat a mezőgazdasági termelésre, mert ha nem
lesz ésszerű javaslat, akkor nem fogjuk elindítani!
2. Napirendi pont
Helyi rendelteket felülvizsgálata.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A képviselő-testület decemberben elfogadta, illetve
megalkotta az ún. szociális rendeletét. A korábbi szociális rendeletben, illetve a szociális
törvény szerint a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot a jegyző gyakorolta. A

szociális törvény alapján átkerült képviselő-testületi hatáskörbe, és decemberben e szerint is
lett elfogadva a szociális rendelet. Jobbnak látnánk, ha visszakerülne jegyzői hatáskörbe. Az
előterjesztésben meg is fogalmaztam, hogy miért. Az egészségbiztosítási szerv
szakvéleményének megérkezését követő nyolc napon belül kell dönteni a jogosultságról. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy ha van ilyen kérelem, és megérkezik a szakvélemény, akkor 8
napon belül össze kellene hívni a testületet, hogy elbírálja a kérelmet. A jogosultság szabályai
úgy is meg vannak fogalmazva a rendeletben, így ez csak egy gyakorlati könnyebbség lenne.
Eddig is így volt, csak a szabály változott meg.
Szabó László képviselő: Miért csak a méltányossági közgyógyellátásról van szó?
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Az alanyi és normatív jogú közgyógyellátás
elbírálására a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel.
Szabó Zoltán polgármester: Amennyiben a képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért,
kérem annak elfogadását!
A jelenlévő képviselők és a polgármester 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet előterjesztése és a rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A másik rendelet előterjesztésére azért került sor, mert
a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének biztosítása az önkormányzat kötelező
feladata, mely tárgyban az önkormányzat nem rendelkezik hatályos rendelettel. Kértünk egy
árajánlatot az ÉRV ZRt.-tól, hogy az érintett ingatlanok tekintetében hogy, milyen módon és
mennyiért látná el ezt a feladatot. Ez a rendelet mellékletét is képezi. Majd ezt követően
megküldték a közszolgáltatási szerződés tervezetét, ami az előterjesztés melléklete. A
szerződés megkötésével, illetve a rendelet megalkotásával az önkormányzat feladat ellátási
kötelezettségének eleget tett. Kihirdetésre kerül a rendelet, aztán az érintett lakosok már az
ÉRV-tal veszik fel a kapcsolatot. Ez eddig így nem volt leszabályozva. Erre az önkormányzat
normatívát tud igénybe venni, amit továbbutal a szolgáltatónak.
A jelenlévő képviselők és a polgármester 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról
(A rendelet előterjesztése és a rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester: Tudjátok, hogy a hulladékszállítást január 1.-től a
katasztrófavédelem koordinálja. Kijelölték a hulladék elszállítóját, Balajt tekintetében a

CIRKONT szállítja el a hulladékot. Két-három héttel ezelőtt kaptunk egy olyan árajánlatot,
amit nem fogadtunk el. Nemcsak Balajt, hanem egyik település sem. Tegnap jött egy másik
ajánlat tőlük, amit alá is írtam, ami a valós számokat, - gondolok itt ingatlanszámra, - illetve
szállítási díjat, - ami megegyezik az április havi, rezsicsökkentett árral, - tartalmazta.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Még tájékoztatásul annyit elmondanék, hogy az volt a
kijelölő határozatban, hogy a CIRKONT-nak kell felvenni a kapcsolatot a lakosokkal a
szemétszállítási díj beszedésével kapcsolatosan. A szerződésben viszont már az van, hogy az
önkormányzat fizet, és dönti el, hogy milyen módon, formában hajtja be a lakosoktól a
megelőlegezett díjat. Neki egyszerűbb ez.
Berzi István képviselő: Ez itt nem probléma, mert nem kell behajtani.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Bennem ezzel kapcsolatban egy nagy kérdőjel van.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatnánk a képviselő-testületet, hogy ez egy kijelölő
határozat volt, amit polgármester úr nem mérlegelhetett, hogy aláírja vagy sem, legfeljebb a
paramétereken, feltételeken lehetett változtatni. Szerencsére úgy alakult, ahogy a településnek
a legjobb. A szerződést szeptember 30.-ig irányadónak kell tekintetni, de amennyiben a Zöld
Völgy megkapja az engedélyeket, akkor ez megszűnik, és folytatja a hulladékszállítást.
Tulajdonképpen azért alakult ki ez az ideiglenes helyzet, mert a Zöld Völgy nem kapta meg
időre az engedélyeket. Aztán, hogy ez három hónap, hat hónap vagy kitart addig, amíg a
szerződés megköttetett, nem tudjuk. 16.-án amikor voltunk a Sajó-Bódva Völgye Társulás
ülésén nem tudtak közelebbi időpontot mondani. Nem egyedi problémáról van szó, hanem
országos probléma az engedélyeztetési eljárás.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Visszatérve a szemétszállítási díjra. Szendrőládon
szednek szemétszállítási díjat, Ládbesenyőn holnap tárgyalják, ott is fogják mérlegelni.
Reggel megkérdeztem Margót, hogy mennyi a normatívája Balajtnak. 480 ezer forint. Nem
tudom, hogy ebből 200 ezer forintos szemétszállítási díjat meddig lehet fizetni. Nem azt
mondom, hogy esetleg néhány hónapot nem lehet vállalni, de előbb utóbb ezen érdemes lesz
elgondolkodni. Az adóbevétellel mindenki tisztában van.
Szabó László képviselő: Nem tudom, hogy eredményes lesz-e, ha a lakosok fizetik a díjat.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Nem tudom, ha megalakul az Zöld Völgy, illetve
megkapja az engedélyeket, ők milyen feltételekkel fognak dolgozni. Gyanítom, hogy marad
így, mert nekik így kényelmes, hogy nem kell bajlódni a lakossággal.
Berzi István képviselő: Biztos, hogy felháborodás lesz belőle. Azt fogják mondani, hogy a
kommunális adót sem tudjuk fizetni, nem még ezt is.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Én mindezt belátom, de ha ezen az oldalon sem lesz rá
pénz, akkor mi lesz.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Az előbb említett Tárulási ülésen sokan voltak,
polgármesterek, a CIRKONT-tól, országgyűlési képviselő, a minisztérium osztályvezetője.
Nagy vitát váltott ki. Talán nem igazán jó az országos szabályozás, és talán nem 2014
januárjától kellett volna bevezetni, egy éves átmeneti időszakot kellet volna hagyni.
Berzi István képviselő: Ez az átmenet.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Sajnos ez már nem az átmenet, ez egy kényszerpálya. Ezt a
200 ezer forintot az önkormányzatnak havonta ki kell fizetnie, de a jövőről el kell
gondolkodni. Igazat adok képviselő úrnak, hogy felháborodást fog okozni, de nem csak itt,
hanem máshol is, ismerve a polgármesterek, képviselők, jegyzők felszólalását.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Ha elmondhatom, Szendrőládon sem jobb a helyzet a
szemétszállítási díj tekintetében. Ott a lakásfenntartási támogatásból fizetik.
Berzi István és Szabó László képviselő: Nem mindenki kap lakásfenntartási támogatást.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Azért sokan kapnak, itt is 80 körül van a
lakásfenntartási támogatásban részesülők száma.

Szabó Zoltán polgármester: Előbb utóbb mérlegelni kell, hogy mi van akkor, ha nem tudunk
fizetni.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Amit meg tud tenni az önkormányzat a településért azt
apránként megteszi.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Azt még nem mondtuk, hogy a lakásfenntartási
támogatáshoz a 10 %, az FHT-hoz a 20 % önrészt hozzá kell tenni.
Szabó Zoltán polgármester: A Hivatal fűtéséhez vettünk 6 m3 fát, de mondtam Margónak,
hogy annak a számlának a kiegyenlítésével még rá ér, illetve a szállítást ki kellett fizetni, csak
a fa árával ér rá.
Az indítványok, javaslatoknál tartunk…
Szabó László képviselő: Szó volt a közfoglalkoztatási program keretében a Hivatal udvarán
lévő épületnek a lebontásáról. Nem lehetne rendbe hozni? Vagy, ha nem is az egészet, egy
részét?
Szabó Zoltán polgármester: Az egész tetőt le kell szedni. Nincs szakember a
közfoglalkoztatottak között, aki megcsinálná. A buszmegállók teteje is nehezen készült el. Az
az épület nem is az önkormányzat tulajdona, hanem már egy nem működő alapítványé,
aminek nincsenek rendezve az ügyei. Korábban is úgy kezdtem, hogy ha el tudjuk intézni a
bontási engedélyt, akkor lesz színpad kialakítva. Valahogy majd megpróbálom elintézni, hogy
az önkormányzaté legyen vagy legalább is a használat.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Meg kell nézni a papírokat ahhoz, hogy tovább lehessen
lépni. Felesleges találgatni. A tulajdon viszonyokat a földhivatali nyilvántartásban meg tudjuk
nézni, az alapítványi adatokat a cégbíróságnál.
Szabó Zoltán polgármester: Még mindig az indítványok, javaslatoknál tartunk.
Berzi István képviselő: Kérdezném, hogy Évának a jogviszonya hogy alakult?
Szabó Zoltán polgármester: Április 30.-ig van alkalmazva közfoglalkoztatásban,
adminisztrációs munkakörben, a közfoglalkoztatottak ügyeinek intézésére.
Szabó László képviselő: Kérdezném, hogy az elmúlt ülésen felvetett kérdésben,- Margó
munkakörülményeinek javításában, - történt-e valami?
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Beszélgettünk róla, de megoldás még nem született.
Szabó László képviselő: Ha máshogy nem megy, akkor megvenni az anyagokat, és
társadalmi munkában lenn a bejáratnál kialakítani egy helyiséget ügyfélszolgálatnak, hogy
fent ne járkáljanak, amikor nincs ügyfélfogadás.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Szendrőládon is nehéz volt elérni, sok ideig tartott, hogy
csak ügyfélfogadási időben keressék az ügyintézőket. Még ma is vannak renitens ügyfelek,
akik nem akarják a szabályokat betartani.
Berzi István képviselő: Ott van az a kóddal ellátott zár, meg kell változtatni a kódot.
Szabó László képviselő: Nem megoldás, mert ha nem ügyfél jön, ő sem tud bejönni.
Berzi István képviselő: Egy kaputelefonnal meg lehet oldani.
Szabó László képviselő: Pénzkérdés, amiből kevés van, de ezt valahogy meg kell oldani,
mert így nem lehet dolgozni.
3. Napirendi pont
Szociális segélykérelmek elbírálása.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Még mielőtt a képviselő-testület hozzáfogna a
segélykérelmek elbírálásához, felhívnám a figyelmüket, hogy az önkormányzatnak még nincs
költségvetése, nem tudjuk, hogy miből kell gazdálkodnunk, mennyi jut segélyek kifizetésére.
Én végignéztem a segélykérelmek indokait, nem találtam benne olyan indokot, amely
szükségessé tenné az azonnali elbírálást.

Szabó Zoltán polgármester: Ha a testület is egyet ért, akkor a benyújtott segélykérelmek
elbírálását halasszuk a következő testületi ülésre az előbb említett indok miatt.
A Képviselő-testület egyöntetűen úgy döntött, hogy a benyújtott szociális segélykérelmek
ügyében a döntést elhalasztja, és a következő testületi ülésén tűzi napirendjére a kérelmeket.
Szabó Zoltán polgármester
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.
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