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

82-3/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi február hó 26. napján,
szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben
megtartott soron következő ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Berzi István
Kiss Ferencné
Szabó László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Hornyákné Szilasi Melinda
Kisida Gáborné
Cserged Marianna

jegyző
aljegyző
gazdálkodási ügyintéző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-ában
foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a
testület tagjai közül 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) Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet
elfogadására.
Előadó: polgármester
3) Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó
4) 2014. évi Közbeszerzési terv.
Előadó: jegyző
5) Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester
6) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester
7) Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
8) Indítványok, javaslatok.
9) Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
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) Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet
elfogadására.
Előadó: polgármester
3) Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó
4) 2014. évi Közbeszerzési terv.
Előadó: jegyző
5) Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester
6) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester
7) Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
8) Indítványok, javaslatok.
9) Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Tárgyalt napirendi pontok:
1) Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2) Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet
elfogadására.
Előadó: polgármester
3) Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó
4) 2014. évi Közbeszerzési terv.

Előadó: jegyző
5) Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester
6) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: polgármester
7) Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
8) Indítványok, javaslatok.
9) Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta
végzett munkáról.
Szabó Zoltán polgármester: Több dolog is történt az elmúlt testületi ülés óta. Az első, ami
már hónapok óta napirenden van, van egy gázrácsatlakozási igény a településen, amivel
kapcsolatban megkeresett az ingatlan tulajdonosa. Több céget megkerestünk a kivitelezésre,
de eddig még csak két cégtől érkezett visszajelzés. Az egyik e-mailben, de levél formában is
el fogják küldeni, a másik cég pedig azt jelezte vissza, hogy nem tudják elvállalni. A
beérkezett árajánlat elég borsos összeg 250 ezer forint plusz ÁFA, amiért a telekhatárig kiépíti
a gázvezetéket. Ezért várnánk, hogy talán érkezik kedvezőbb árajánlat. A tervezési díjjal
együtt erre a gázvezeték építésre az önkormányzatnak kb. 450 ezer forintot kell költenie.
Véleményem szerint addig ne döntsünk a kivitelező személyéről, amíg a többi ajánlat nem
érkezik be.
Az óvodával kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy hamarosan elkezdődik a közbeszerzési
eljárás, mert ígéretet kapott az iskola arra, hogy a fenntartó váltás miatt engedélyezni fogják a
támogatási szerződésben a kedvezményezett módosítását az Új Esély Oktatási Központ
részére. Ha minden jól megy, akkor a tavasz vége felé elkezdődhet a kivitelezés. Nagy
szükségünk lesz az óvodára, mert a gyerekek száma ebben az évben is emelkedni fog.
A Startmunka-programmal kapcsolatban már mindenkihez eljutott a hír, hogy a téli és egyéb
értékteremtő program a hírekkel ellentétben csak leghamarabb május 1-én indulhat, és csak öt
hónapra lehet pályázni. Péntekig, február 28.-ig kell benyújtani a Munkaügyi Központba a
végleges pályázatot, felterjesztés, elbírálás után előreláthatólag május 1.-vel lehet kezdeni. A
május 1. ünnep miatt a kezdés is kérdéses, már csak azért is, mert többen, akik most
dolgoznak, és április 30.-ával számolnak le, vissza lesznek véve. Nekik a Munkaügyi
Központban nyilvántartásba kell kerülniük, és csak utána lehet őket újra kiközvetíteni, tehát
nagy valószínűséggel 1-jével nem fognak kezdeni, csak 6. körül. Minden környékbeli
településen ekkor ér véget az előző program és ekkor szeretnének kezdeni is. Nem valószínű,
hogy ezt a Munkaügyi Központ minden településnek le fogja tudni bonyolítani 6-ára. A
mezőgazdasági program valószínűleg március 1-től indul, bár tegnap felhívtam ezzel
kapcsolatba a Munkaügyi Központot, és nem tudtak rá válaszolni, viccesen megjegyezték,
hogy hívjam fel a Belügyminisztériumot, és kérdezzem meg tőlük.

Tegnap voltam a Megyeházán, ott volt egy kistérségi kerekasztal beszélgetés, ahol nagyon
kevesen jelentünk meg az Edelény Kistérségből. A 2014-2020. közötti tervekről, pályázati
lehetőségekről esett szó. Belterületi utak felújítására, illetve szennyvízvezeték építésre uniós
pályázati pénz nem nagyon fog rendelkezésre állni 2014-2020 között. Azt mondták, hogy más
forrásokat fognak keresni. Én konkrétan elmondtam a tapasztalatomat a település
rekonstrukciós pályázattal kapcsolatban, hogy azok a települések, ahol az esőzések, árvíz
következtében utak, járdák mentek tönkre nem kaptak támogatást, művelődési ház felújítására
pedig kaptak támogatást.
Berzi István képviselő: Az kimondottan nem település rekonstrukció.
Szabó Zoltán polgármester: Nem, de mégis kaptak rá pénzt. Mint ahogy május környékén
tájékoztattam a képviselő-testületet ez a pályázat még nincs lezárva, ezt tegnap is
megerősítették. Még mindig ott tartunk, hogy a három tartalékban levő település fog kapni
támogatást.
Berzi István képviselő: A településen az emberek úgy tudják, hogy a Szabadság út meg fog
épülni, valaki ezt megígérte. És út még nincs, ez biztos.
Szabó Zoltán polgármester: Milyen ember tett erre ígéretet? Ez így testületi ülésen biztos,
hogy nem hangzott el.
Berzi István képviselő: Ezt pedig te mondtad itt testületi ülésen, hogy a Szabadság út biztos,
hogy nyertes pályázat lesz.
Szabó Zoltán polgármester: Én így biztos, hogy nem mondtam, és örülni kellene, hogy
egyáltalán tartalék listán vagyunk.
Berzi István képviselő: Én csak azt tudom, hogy az emberek úgy tudják, hogy a Szabadság
út aszfaltozása folyamatban van.
Szabó Zoltán polgármester: Én is csak ismételni tudom, hogy nem mondtam olyat, hogy a
Szabadság út aszfaltozva lesz, mert meg van rá a pénz.
Berzi István képviselő: Nem így mondtad, hanem úgy, hogy belső információ alapján
nyertes a pályázat.
Szabó Zoltán polgármester: Aki az utóbbi négy évben itt élt az tudja, hogy szinte
semmilyen rekonstrukciós pályázati lehetőség nem volt, elsősorban a korábbi pályázatok
valósultak meg.

2. Napirendi pont
Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására.
Szabó Zoltán polgármester: Az előterjesztést megkaptátok. Annyit tudok hozzátenni, hogy
az állami támogatások, illetve a közfoglalkoztatásra kapott pénzek adottak, ezzel kell tudnunk
gazdálkodni. Az elmúlt három évben úgy próbáltunk gazdálkodni, hogy az önkormányzat ne
kerüljön olyan helyzetbe, hogy fizetésképtelen legyen, és nem is fogunk ilyen helyzetbe
kerülni.
Berzi István képviselő: Többlet bevételünk nem lesz, annyi a bevétel, mint a kiadás.
Szabó Zoltán polgármester: Miből terveznél bevételt?
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A két helyiségbérlőnket is elveszítettük már az
idén.
Szabó Zoltán polgármester: Kevés a támogatás. A szemétszállítási díjjal is már mióta
birkózunk, amit a lakosság helyett fizet az önkormányzat. Nem kevés pénzről van szó, évi 2
millió 600 ezer forintról.
Csathó László képviselő: Lehetséges bevételként szerepel a több éves elmaradt LTP
befizetés. Mit lehet tenni, hogy az elmaradt befizetések befizetésre kerüljenek?

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Első lépésként, amennyiben a Víziközmű Társulat
nem került megszüntetésre, akkor meg kellene szüntetni, mert addig az önkormányzat ebben
nem tud lépni. Mihelyt a Társulatot törlik, akkor az önkormányzat úgymond megörökli a
Társulat követeléseit, és akkor tudunk lépni a behajtásban.
Szabó Zoltán polgármester: Ott tartottunk, hogy a szemétszállításra nagy összeget kell
kiadnunk.
Berzi István képviselő: Nem lenne megoldás, ha a lakosok fizetnék, illetve nem fizetnék
akkor sem, úgy is az önkormányzatnál csapódna le.
Kiss Ferencné képviselő: De sok embernek van lakásfenntartási támogatása, amiből
fizethetné a szemétszállítási díjat.
Kisida Gáboré gazdálkodási előadó: A normatív állami támogatások jelentős részét olyan
támogatások teszik ki, amelyeknek a felhasználási területe konkrétan meg van határozva, és
csak arra lehet felhasználni, amit ellenőriznek is.
Szabó Zoltán polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás a 2014. évi költségvetési
rendelettel kapcsolatban, kérem a Képviselő-testülettől annak elfogadását!
A jelenlévő képviselők és a polgármester 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet előterjesztése és a rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)

3. Napirendi pont
Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról.
Szabó Zoltán polgármester: A tavalyi évben is volt két egyesület, - a balajti Polgárőr
Egyesület és a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete -, amit támogatott némi
pénzzel az önkormányzat. A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete megküldte
beszámolóját, illetve elszámolását Balajt Község Önkormányzata 15.000,- forintos
támogatásáról. A támogatást áram számla és posta költség kifizetésére használták fel. Én azt
mondom, hogy jó helyre került ez a támogatás, mert több balajti lakos az Egyesület
támogatásából újított fel fürdőszobát, készített mozgáskorlátozott feljárót. A helyi Polgárőr
Egyesület 20.000,- forintos támogatása is jó helyre került, az ő munkájukat is közvetlenül
érezhetik a település lakói.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (II.26.) határozata
Tárgy: Beszámoló elfogadása
felhasználásáról

a

működési

célra

átadott

pénzeszközök

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre működési
célra átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
4. Napirendi pont
2014. évi Közbeszerzési terv.
Szabó Zoltán polgármester: A képviselő-testületnek jogszabályi kötelezettsége, hogy
március 31-ig éves közbeszerzési tervet fogadjon el. Balajt Község Önkormányzatának
folyamatban lévő közbeszerzést érintő pályázata nincs, ezért a közbeszerzési tervben a 2014.
évi költségvetésben nem szereplő, de pályázati lehetőség esetén megvalósítandó beruházások
szerepelnek, úgymint a Szabadság út aszfaltozása 60 millió forint, illetve szennyvízberuházás
II. üteme 200 millió forint költséggel tervezve. Higgyétek el, hogy engem bosszant a
legjobban, hogy semmilyen pályázati kiírás nem volt a minket érintő két témában.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt közbeszerzési tervet fogadja el!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (II.26.) határozata
Tárgy: Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Közbeszerzési terve
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balajt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Közbeszerzési tervét
e l f o g a d j a.
/A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi/
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
5. Napirendi pont
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Szabó Zoltán polgármester: Átadnám a szót aljegyző asszonynak, aki elmondja, hogy mi a
lényege a Társulási Megállapodás módosításának.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Néhány település jelezte, hogy 2013. december 31.
napi hatállyal ki kíván lépni a Társulásból, úgymint Komjáti, Tornaszentandrás, Damak

Hangács és Irota települések. Január 1-től változott a költségvetési szervek számvitele, és az
ún. szakfeladatok helyett, amit 10 évig használtunk, kormányzati funkció kerül alkalmazásra.
Az előbb említett változások érintik a Társulási Megállapodást, a Társulási Megállapodáson át
kell vezetni a változásokat, amihez szükséges a képviselő-testületek jóváhagyása.
Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati
javaslatot fogadja el!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (II.26.) határozata
Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető
Intézményfenntartó
Társulás”
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó
Társulás”
Társulási
Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Képviselő-testület a 2013. július 1. napjától hatályos
43/2013.(VI.20.) határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodás
86/2013. (XI.28.) határozattal jóváhagyott módosítását a határozat 1.
melléklete szerint kiegészíti.

2. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű módosított
Társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2014. február 28.
polgármester, jegyző
társult települések

(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
6. Napirendi pont
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
Szabó Zoltán polgármester: Ugyancsak a Társulási Megállapodás módosításának
jóváhagyását kérte az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása. A módosítás a Társulás
működésére, gazdálkodására vonatkozik, közelebbről a Pénzügyi Bizottság és a belső ellenőr
munkájára.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosításra vonatkozó határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (II.26.) határozata
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést és minősített többséggel, nyílt szavazással
az alábbi döntést hozta:
1.
A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását a határozat mellékleteként j ó v á
hagyja.
2.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
módosítás, és az egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Szabó Zoltán polgármester: Az SZMSZ módosításának tárgya a belső ellenőrzés.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A belső ellenőrzést az SZMSZ már tartalmazta, csak
ki kell egészíteni konkrétan a feladataival.
Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet hagyja
jóvá!
A jelenlévő képviselők és a polgármester 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet előterjesztése és a rendelet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)

8. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A következő döntést nagyon nem tudtuk előkészíteni, mert
tegnap küldte meg részünkre a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás. A Társulási Tanács határozatával 2014. február 19. napján
elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást küldte meg jóváhagyásra,
kiegészítve az időközben a Társuláshoz a településektől érkezett elsősorban technikai jellegű
javításokkal, úgymint pl. Ládbesenyő település polgármesterének a neve. Erről kellene
döntenie a Képviselő-testületnek, illetve még egy témában kell döntenie. Reményeink szerint
az engedélyeztetési eljárást követően a hulladékgazdálkodást a ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft. fogja ellátni a jövőben. Az engedélyeztetési eljárás része a
Hulladékgazdálkodási Terv, melyet a társult települések képviselő-testületeinek is jóvá kell
hagynia.
Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Társulás előbb részletezett határozati javaslatait jóváhagyni
szíveskedjék!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (II.26.) határozata
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és minősített többséggel, nyílt
szavazással az alábbi döntést hozta:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben
szereplő, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa által 2014. 02. 19. napján a 8/2014. (II.19) számú határozatával
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását
elfogadja.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (II.26.) határozata
Tárgy: A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói
Hulladékgazdálkodási tervének elfogadása
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld Völgy Közszolgáltató
Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv” című előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Balajt Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a ZV Zöld
Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervét
elfogadta.
A Hulladékgazdálkodási Terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester: A mai nap érkezett ugyancsak a hulladékkezeléssel
kapcsolatban egy észrevétel, hogy a településen a Képviselő-testület a hulladékkezeléssel
kapcsolatos feladatokat nem látja el. Ehhez képest a tegnapi nap is a hulladékszállítási
rendnek megfelelően el lett szállítva a hulladék.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Annyit tudok mondani a témával kapcsolatban, hogy
véleményem szerint a Kormányhivatal felelős személyei is tudják, mert a Sajó-Bódva Völgye
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási ülésén is részt vettek, hogy
hol tart az új közszolgáltató engedélyezési eljárása, kijelölő határozat alapján az ÉHG ellátja a
feladatot és, hogy a települések tőlük telhetően mindent megtesznek, hogy ezt a kötelező
feladatukat is megoldják.
Szabó Zoltán polgármester: Az én visszatérő témám a Start-munkaprogram. Információim
szerint május 1-jén lehet kezdeni a téli és egyéb értékteremtő munkát, és maximum 5 hónapra
lehet tervezni. Korábban már testületi ülésen beszéltünk arról, hogy milyen munkákat
szeretnénk megcsinálni, de akkor még 10 hónapra szóltak a terveink. Ebből a 10 hónapból lett
5 hónap, ennek megfelelően át kellene gondolni és dolgozni, hogy mit valósítsunk meg 5
hónap alatt. Erre kérnék javaslatokat!
Berzi István képviselő: A Szabadság, Petőfi és Kossuth úton járdafelújítás, illetve a
Szabadság út páratlan oldalán járda építése.
Szabó Zoltán polgármester: Ezt így komplett biztos, hogy nem tudjuk megvalósítani. Új
járda építéséhez engedélyek szükségesek, amit nem támogatnak, nekünk pedig erre most nem
lesz pénzünk.
Berzi István képviselő: Ez azt jelenti, hogy ott sosem lesz járda?
Szabó Zoltán polgármester: Nem azt jelenti, hogy sosem, de most biztos, hogy nem. Miből?
Kiss Ferencné képviselő: Azoknak, akik tanfolyamra járnak, jártak munkát kell adni?
Szabó Zoltán polgármester: Április 30-ig szól a szerződésük, és nincs olyan kötelezettség,
hogy tovább kell őket foglalkoztatni. Természetesen az év többi részében is a lehető legtöbb

embert szeretnénk foglalkoztatni. Ebből a meggondolásból is terveztünk úgy, hogy az
emberek egy része március 1-jével, a másik részük pedig május 1-jével kezd, hogy a
leszámolókat újra fel tudjuk esetleg venni. Ezt a tervünket keresztülhúzták, és így csak egy
csoport indul.
Berzi István képviselő: De minél kevesebb embert veszel fel, annál kisebb a támogatás.
Szabó Zoltán polgármester: Ebben teljesen igazad van. A Kossuth úton néhány kapubeállót
tavaly sikerült megcsinálni, amiket csak betonozni kellene.
Berzi István képviselő: Járdával együtt betonozni.
Szabó Zoltán polgármester: Nem, mert van olyan rész, ahol nem olyan rossz a járda, és ha
itt végig betonozod a járdát, akkor el is fogy a támogatásra kapott pénz. A Szabadság úton,
illetve az alsó Ady úton sokkal rosszabb a járda állapota. A tervezett 66 főre a dologi kiadásra
kapható támogatás összege 5 millió 900 ezer forint. Ezzel kell gazdálkodnunk.
Berzi István képviselő: Ennyibe kerül a Kossuth úton a járda?
Szabó Zoltán polgármester: Kapubeállókkal, átereszekkel, zsaludeszkával stb. körülbelül
ennyibe kerül. A Kossuth út járdájánál van rosszabb, azt kellene előtérbe helyezni.
Berzi István képviselő: A Szabadság út járdáját kell először megcsinálni.
Szabó Zoltán polgármester: Azon az oldalon, ahol már volt, illetve van járda, ami már nem
nevezhető annak. Ki az, aki egyetért ezzel? Mindenki. A felső Ady úton a falugondnoktól
lefelé nagyon rossz a járda.
Csathó László képviselő: Ott is úgy lett volna jó, hogy kapubeállókkal együtt. A Szabadság
úton is csak járdáról volt szó.
Szabó Zoltán polgármester: A Szabadság úton én kapubeállókkal együtt gondoltam, illetve
számoltam. Az Ady úton majd meglátjuk, hogy mire telik.
Berzi István képviselő: A költségvetésben még 10 millió forint összegben szerepel az orvosi
rendelő is. Akkor abból sem lesz semmi?
Szabó Zoltán polgármester: Az orvosi rendelő környékének felújítása, kerítés, térkövezés
még abban a tervben szerepelt, amikor 10 hónap foglalkoztatásról volt szó, és a költségvetés
készítésekor még úgy voltak a tervek. Tovább gondolva a Start-munkaprogramot és a jövőre
is gondolva, a Fő út 28. szám alatt a „Biztos kezdet gyerekház” 2015 májusáig működik,
utána, ha akarja az önkormányzat működtetheti tovább, amire már ősszel lehet pályázni.
Ahhoz, hogy tovább működtethessük, jó volna némi felújítást elvégezni.
Berzi István képviselő: Miért is? Nem ugyan azok lesznek a működtetés feltételei?
Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, hogy mik lesznek a feltételek, de hallgass végig. A
rezsit akkor az önkormányzatnak kell fizetnie. Az ajtók, ablakok nagyon rossz állapotban
vannak. A program keretében jó volna elvégezni a nyílászárók cseréjét.
Szabó László képviselő: A fűtés átszerelése is nagyon szükséges lenne, mert nem sok
szakértelemmel lett az megcsinálva.
Szabó Zoltán polgármester: Majd még leülök számolgatni, de ezt a nyílászáró cserét jó
volna megoldani, ha hosszabb távra tervezünk ezzel az épülettel, már pedig azért vettük meg,
mert tervezünk vele. A megváltozott feltételekkel szerintem ennyit tervezhetünk.
Az ÉKÖVIZIG-hez is 5-6 embert el fogunk tudni helyezni, már jelezték igényüket azokra,
akik tavaly is ott dolgoztak.
Úgy látszik, hogy a mezőgazdasági Startmunka-program el fog indulni március 1-jén, bár a
Munkaügyi Központ ezt nem tudta megerősíteni még tegnap. Ki kellene választani a 6 főt,
akik ebben részt vesznek.
Berzi István képviselő: El kellene már dönteni, hogy megkérdezel-e minket, hogy kiket
vegyél fel, mert van, amikor megkérdezel, van, amikor nem.
Szabó László képviselő: Szerintem nyugodtan kiválaszthatod te az embereket, a munkáltató
úgy is te vagy, te vállalod a felelősséget értük minden tekintetben.

Szabó Zoltán polgármester: Valaki még kíván szólni az indítványok, javaslatok napirendi
pont körében?
Berzi István képviselő: Még mielőtt a szociális segélykérelmek ügyében döntenénk, el
kívánom mondani, hogy mivel az előző képviselő-testületi ülésen elnapoltuk a
segélykérelmek ügyében a döntést, arra hivatkozva, hogy még nem volt költségvetésünk,
gondolom, hogy most még több lett a kérelem, le kívánok mondani egy havi tiszteletdíjamról.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Természetesen joga van a képviselő úrnak lemondania a
tiszteletdíjáról, ehhez nekem csak annyi megjegyzésem lenne, hogy nem biztos, hogy ez a
legjobb megoldás, hogy a lakókon segíteni tudjon. Amíg végig nézek a településen, és
számtalan elhanyagolt, rendezetlen, rendetlen telket látok, addig nem feltétlenül az adott
segélyek számát kellene emelni, hanem arra bírni a lakókat, hogy tegyenek a környezetükért.
Ha tettek érte, és rá vannak szorulva a segélyre, akkor megítélni a támogatást.
Szabó László képviselő: Teljes mértékben egyetértek jegyző asszonnyal. A jogszabályi
háttere meg van annak, hogy ilyen feltételt előírjon az önkormányzat.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja ezt a
rendeletet, akkor annak semmi akadálya.
Szabó Zoltán polgármester: Nem igazán indokolt a sok segélykérelem, mert február
hónapban talán még sohasem dolgozott ennyi ember, mint most, akiknek nem a 22.800,forintos ellátásból, hanem a közfoglalkoztatási bérből kell megélniük. Az anyagi lehetőségeik
jobbak, mintha a FHT kapnák.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A tiszteletdíjról való lemondást tegyük már tisztába!
Mire használható fel, csak segély kifizetésére, milyen idővallumban?
Berzi István képviselő: Nem csak segélyre lehet felhasználni, úgymond szabad
felhasználású.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A tiszteletdíjról való lemondást majd írásba kellene
foglalni, hogy az Államkincstárnak be tudjuk küldeni, hogy ne számfejtsék a tiszteletdíjat.
Mivel ma már 26. van, a februári tiszteletdíjról már nem lehet lemondani, mert a számfejtés
már megkezdődött, ezért a márciusi tiszteletdíj nem lesz számfejtve.
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
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jegyző

