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Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 5 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató a balajti Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: Szabó László 

polgárőr  

2. Tájékoztató Balajt Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 

tevékenységéről. Előadó: Szabó Oszkárné a CKÖ elnöke 

3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 
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4. Indítványok, javaslatok. 

5. Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a balajti Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: Szabó László polgárőr  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tájékoztató Balajt Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának tevékenységéről. 

Előadó: Szabó Oszkárné a CKÖ elnöke 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Volt egy élelmiszeradomány, aminek az osztása rendben 

lezajlott, nem volt semmiféle konfliktus, vita. Elég nagy mennyiségű élelmiszer sikerült 

kiosztani a település lakói között. Bízzunk benne, hogy még lesz egy harmadik lehetőség is, 

mint tavaly is volt. 

Iskolaeladás. Ez is egy kényes kérdés. Hónapok óta megy ez az egész ügy. Az első levelet a 

Kovács László esperes plébános úrnak áprilisban küldtük el. Visszaüzent, hogy nem kapott 

semmilyen levelet. Lementem hozzá, és vittem egy másolatot, amikor is kiderült, hogy ott van 

az első levél is az asztalán. Ez volt július környékén, azóta sem történt benne semmi. Nem 

akarom én megvádolni, de szerintem az egri érseknek a mai napig nem továbbította ezt az 

ügyet. Tegnap beszéltem a Béla atyával és mondtam neki, hogy én írok az egri érseknek. Meg 

is írtuk tegnap és ma postára is adtuk. Talán így a Kovács Lászlót megkerülve a kezébe fog 

jutni. El is mondom, hogy miért bosszant engem ez a dolog. Jegyző úrral már beszélgettünk, 

hogy az önkormányzati törvény tervezetében van olyan dolog, hogy bizonyos önkormányzati 

tulajdonok az államhoz fognak visszakerülni. Mi van, ha a volt iskola épületével is ez 

történik? Egy fillér bevételünk sem lesz belőle. Ezért próbálnám ezt a dolgot sürgetni, de a 

Kovács úr… Nem akarom a véleményemet hallomásokra alapozni, de valaki azt mondta, 

hogy Kovács urat nem érdekli, hogy Balajton van-e katolikus templom. Ezzel kapcsolatban 

mást elmondani nem tudok, a legújabb fejlemény, hogy ezt a levelet megírtuk és elküldtük az 

egri érseknek. 

Dr. Takács András körjegyző: Meg kell hirdetni nyilvánosan eladásra! 

Szabó Zoltán polgármester: Van egy testületi határozatunk, hogy kizárólag az egyháznak 

adjuk el. Én most is azt mondom, hogy az egyháznak lenne ott a legjobb helye. 

Dr. Takács András körjegyző: Akkor, pedig határidőt kell nekik adni, és ha nem, akkor 

meghirdeti az önkormányzat. 

Szabó Zoltán polgármester: Reméljük, hogy az érsek úrhoz eljut a levelünk és lépéseket fog 

tenni. Béla atya azt mondta, hogy ő személyesen beszélt vele, és nem zárkózott el attól, hogy 

az épület meg legyen véve, de hivatalos megkeresést az edelényi plébános esperes úrtól nem 

kapott, viszont a ballajti egyházközösség ő hozzá tartozik. Ebből kifolyólag a Béla atya ebben 

nem tud lépni, csak Kovács László. Most megpróbáljuk őt kikerülni, ha így nem megy. 



Gyermekorvosi juttatás. Ezzel kapcsolatban már elmondtam a véleményemet. Hallgatlak 

benneteket! 

Csathó László képviselő: Most itt havi 10 ezer forintról van szó? Mettől meddig állította ki a 

számlát? 

Szabó Zoltán polgármester: Áprilistól szeptemberig, hat hónapról. 

Csathó László képviselő: Azokat a hónapokat kell kifizetni, amikor rendelt. 

Szabó Zoltán polgármester: De várjál, és mi lesz, ha megint nem fog jönni? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szerződést kell vele kötni, és abban mindent leírni. 

Berzi István képviselő: Eddig mi alapján fizettünk neki? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem találtunk ezzel kapcsolatban semmit sem. Az biztos, hogy 

én nem vagyok hajlandó neki fizetni, amíg szerződést nem mutat, vagy új szerződést nem 

kötünk, és nem jár ki rendesen. Bea szerinted miért fizessünk? Reggel nekem arra is 

hivatkozott a telefonban, hogy nincsenek meg a megfelelő körülmények, pedig akkor még 

nem mondtam nekik semmit sem, csak elmondtam a tényeket. Nem szoktam én senkit sem 

megsérteni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Eddig még nem jelezte. 

Kiss Ferencné képviselő: Mindig is hadakoztunk vele. Mindig voltak problémái. Volt, hogy 

három napig fűtöttük a helyiséget, hogy elég meleg legyen neki, mert ő nagyon igényes, és 

eljött a rendelési idő, doktornő pedig sehol. 

Dr. Takács András körjegyző: Erről már beszéltünk a polgármester úrral korábban. A másik 

két településen másik orvossal hasonló probléma volt. A testület úgy foglalt állást, hogy nem 

fizetik ki, ha nem jár ki. Nekem az a személyes véleményem, amivel persze lehet vitatkozni, 

ha valahová köt engem valamilyen szolgáltatási szerződés és nincs egyetlen beteg sem, akkor 

is ott kell ülnöm rendelési idő alatt, és nem telefonálgatni, üzengetni, hanem oda kell menni, 

mert a rendelési idő utolsó 10 percében is jöhet beteg. A fizetés valamiért jár, ha ellátja a 

feladatát, fizessen az önkormányzat, vezessen naplót hány beteget lát el, vagy nem volt beteg. 

Ha nem volt beteg, de ő itt volt a rendelési időben, természetesen jár a díjazás. 

Szabó Zoltán polgármester: Gyurjács doktorban tisztelem, hogy ő minden két hétben kijön. 

Kiss Ferencné képviselő: Emlékszem, hogy volt olyan, hogy egyik nap nem tudott jönni, 

szólt, és a másik nap megtartotta a rendelést. 

Szabó Zoltán polgármester: Ö is szokott helyettesíteni, neki is vannak biztos problémái, de 

ő megtartja a rendelést. 

Dr. Takács András körjegyző: A másik két településen is csökkentett számlát állítottak ki, 

amikor nem rendelt, arra nem fizettek. 

Szabó Zoltán polgármester: Azt hiszem erről felesleges többet beszélni, én lemegyek a 

doktornőhöz és megpróbálok egyezségre jutni vele. 

Közfoglalkoztatás. November 1-től a maradék 11 fő fel lesz véve munkára, így a kötelező 30 

napja mindenkinek le lesz dolgozva. Voltak itt olyan ötletek, hogy nem jön, majd a felesége 

ledolgozza helyette. Sok település nem foglalkozott vele, hogy mindenkinek le legyen 

dolgozva a 30 nap, mi azért úgy mozgattuk az embereket, hogy mindenkinek meglegyen. 

Falugondnoki szolgálat. A testület szeptember 14. ülésén 4 igen szavazattal hozott egy olyan 

határozatot, hogy a falugondnok milyen rend szerint tevékenykedik a hét napjain. Nincs ezzel 

semmi gond, a lakosok 98 %-a tudomásul vette és meg is érti, hogy a falugondnoknak nem 

annyi dolga van, hogy bevásároljon. Hétfőn történt egy olyan dolog, hogy egy illető telefonált 

nekem, hogy nem találja a falugondnokot Edelényben. Hol csavarog a falugondnok? Délután 

beszélgettünk Mártával és felvetettem ezt a „panaszt”. Innen folytassad te! 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Az illető reggel megállított, ideadott nekem egy 

gyógyszerlistát, hogy írassam meg az anyukájának, mert ellopták az anyukája gyógyszereit. 

Mondtam neki, hogy kedden van gyógyszeríratás, de voltam olyan bolond, hogy elhoztam 

úgy két gyógyszert, hogy nem voltam az orvosnál íratni, de a patikából elhoztam a két 



gyógyszert, hogy nem hogy valami baja legyen. Aztán még egy betegre vártam, csak 

bementem az orvoshoz, mert megígérte, hogy letelefonál az orvoshoz, és mindent elintéz. 

Megírattam a gyógyszereket, és amikor kiléptem az orvostól az illető ott ült velem szemben. 

Szabó Zoltán polgármester: Még olyat is rábízott, míg ő Edelényben csavargott, hogy 

hozzon neki szőkítőport, 98 %-os hidrogénoldatot és villanyégőt. 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Nem is arról van szó, mert a bevásárlónapon 

megvenném neki, de ne nézzen már bolondnak, ha egyszer Edelényben jár, és vásároljak be 

neki. 

Szabó Zoltán polgármester: Volt itt másik eset is, amiről lehet, hogy tudtok is, aki hétvégén 

szintén Edelényben járt, és hétfőn letolja a falugondnokot, hogy miért nem hoz neki, nem 

mondom meg, hogy mit, mert akkor mindenki tudni fogja, hogy ki volt az. Ha hétvégén 

Edelényben járt meg tudta volna venni azt, ami hétfőn sürgős volt neki. 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Hányszor volt olyan, hogy kilép a patikából és a 

kezembe nyomja a receptet, mert nem akar sorbaállni. Nekem is ugyanúgy ki kell várni a 

soromat. Volt egy olyan eset, hogy megállított egy illető, hogy nem tudnám Király 

doktornőnél elintézni az ő ügyét munkavállalással kapcsolatban. 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenkinek belefér az idejébe, mert akik most voltak 

alkalmassági vizsgálaton Király doktornőnél, azok mind foglalkoztatást helyettesítő 

támogatáson vannak. Idejük annyi van, mint a tenger. 

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Tegnap levittem a háziorvoshoz a névsort, hogy 

kiállítsák az igazolásokat. Ezt is megcsinálom, hogy megkönnyítsük a dolgukat. 

Dr. Takács András körjegyző: Lehet, hogy már mondtam az esetet a testületnek, de a másik 

két településen is hasonló problémák vannak. A legsúlyosabb a helyzet Abodon, ahol van egy 

notórius bejelentő, aki ahová csak lehetett bejelentette a polgármestert. Az abodi képviselő-

testület hozott egy olyan határozatot, amit nehéz betartatni, hogy ami a helyi boltban kapható, 

azt nem köteles a falugondnok elhozni. Mik a  alapvető dolgok, és ami helyben kpható? 

Tudomásom szerint Balajton van két bolt. Én nem tudom, de a helybeliek biztos tudják, hogy 

jellemzően kenyér, péksütemény kapható, cukor, liszt só, étolaj, tisztítószerek, cigaretta stb. 

Az abodi képviselő-testület úgy határozott, hogy nem vásárolhatja, nem hozhatja el. A helyi 

vásárlási szokásokat nem ismerem, de amikor olyan extrém kérések voltak, hogy menjél már 

el nekem Kazincbarcikára kürtőskalácsért… Ezt komolyan mondom. Át kell gondolni, hogy 

itt hogyan lehet ezt helyes mederbe terelni.  De éppen a polgármester úr mesélte, hogy őt 

kérték meg, hogy szállítsa le az illetőt szülőértekezletre. Ez nem feladata a falugondnoknak. 

Valahol határt kellene szabni, és rendet kellene tenni, mert a falugondnok nem szolga, nem 

cseléd. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha kicsit tovább megyünk, ha valaki eljön közmunkára, tudja, 

hogy 7 óra előtt 1 perccel sem jön hamarébb, de már 3 óra előtt 5 perccel itt áll, hogy megy 

haza, letelt a munkaideje. Miért menjen a falugondnok 5 órakor Edelénybe, és álljon az iskola 

előtt 7 óráig. Miért? A jegyző úrnak több gyereke járt iskolába. Hogy ment szülőértekezletre? 

Busszal, kocsival. Ezt mindenkinek magának kell megoldani. Te Bea hogy mész 

szülőértekezletre? Balajton elég jó a buszközlekedés, jó volt az idő is, ha valaki felül 

kerékpárra, itt van Edelény 3 kilométerre. 

Dr. Takács András körjegyző: Az lenne a cél, amit már Abodon elmondtam, hogy a helyben 

képződött jövedelmet, helyben kellene elkölteni. Magyarul, ha itt kapható valami, akkor nem 

a Pennyben, a Borsod ABC-ben  kell elkölteni a pénzt, mert ezzel segítem a helyi két 

vállalkozót. Nem lehet azt mondani, hogy menjél Edelénybe a COOP-ba, és coop-os kenyeret 

hozzál, mert az 2 forinttal olcsóbb. Meg az sem lehet csinálni, hogy délelőtt is bemenet 

Edelénybe Algopyrinért, meg délután is. Ez az ország, ez a falu nem olyan gazdag, hogy ilyen 

luxuskéréseket teljesítsen. Nem Ági mellett, hanem a két helyi vállalkozó mellet érvelek, 



maikor azt mondom, hogy ha kapható itt kenyér, cukor só stb., akkor itt kell megvenni. 

Mindenki ráér, és el tud menni a boltig. Önök döntsék el, én csak elmondtam a példákat. 

Szabó Zoltán polgármester: Tudomásul kell venni, hogy mindenki megérti ezt a rendszert, 

csak van 3-4 ember, akinek semmi sem tetszik. Egy-egy vitás esetben láthattad Márta, hogy 

megpróbálok kiállni melletted, és mondom is neked, hogy küld hozzám az elégedetlenkedőt. 

Sokszor nem jut el hozzám, mert meggondolja magát. Próbálom segíteni a munkádat, tudom, 

hogy van rengeteg baj, probléma. 

Játszótér. Tegnap felhívtam az MVH-t, hogy hogy áll a kifizetés. Felhívtam az ügyintézőt, 

mondta, ismeri az ügyünket, azt mondta, hogy most fog kimenni hiánypótlási értesítés. Egy-

két héten belül várható ez az értesítés, amit 15 napon belül pótolni kell, hiánypótlás után 30 

napon belül kell fizetni nekik. Nagyon remélem, hogy évvégéig ez le fog zajlani. Három 

hónapja adtuk be a kifizetési kérelmet. Én ismerem az MVH működését, mert kapcsolatban 

vagyok velük. Szégyen és gyalázat, hogy 3 hónapja nem történik semmi ebben az ügyben, 

annak ellenére, hogy tudják, hogy ezek utófinanszírozottak, és a kamatok ketyegnek. Bízzunk 

benne, hogy hamarosan le lesz rendezve. A factor cég rendszeresen küldi a kamatokat, még 

eddig mindig tudtuk fizetni. Kérdezték tőlem az ünnepélyes átadást… Addig biztos, hogy 

nem lesz, amíg pénzügyileg teljesen le nincs rendezve. 

December 6. Mikulás, beszélnünk kellene arról, hogy a múlt évhez hasonlóan a gyerekek 

kapjanak valamilyen kis csomagot. Azért említem most, mert szerintem a következő testületi 

ülésen már késő beszélni róla. Mit szól hozzá a testület? Véleményem szerint kb. olyan 

összegben kellene gondolkodnunk, mint tavaly. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 117/2011.  (X.26.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

döntött arról. hogy a Mikulásnap alkalmából minden 14 év alatti, balajti 

gyermek az elmúlt évhez hasonló értékben csomagot kapjon. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Arra kérek minden testületi tagot, hogy a csomagok 

kiosztásakor, ha egy mód van rá, mindenki legyen ott. A pályázatokról minden alkalommal 

beszélgetünk. Ha igaz óvoda ügyben lesz jövőre kiírva pályázat, most is van, de az meglévő 

óvodák férőhely bővítésére, nem óvodai férőhely kialakítására, új óvodára van. Hallottam 

olyanról is, hogy lesz lehetőség falumegújítás címszó alatt járda építésére.  Figyeljük, 

érdeklődünk, ha valami lesz úgy is fogok szólni. Az óvodai pályázat néz ki biztosnak. 

A novemberi testületi ülésünket úgy tervezem, hogy utána az éves közmeghallgatást, amit 

kötelező tartani, a novemberi testületi ülés után, 4 órai kezdettel meg kellene tartani. 

Dr. Takács András körjegyző: Az javasolnám, hogy  a Kisebbségi Önkormányzat 

testületével közösen tartsák, mert nekik is kötelező. A feladat típusú támogatásnál feltétel, 

hogy a törvényes működés biztosított-e. A balajti lakosságot ismerve úgy gondolom, hogy 

külön-külön fölösleges lenne tartani közmeghallgatást. Akkor azt kérem, hogy a meghívón is 

úgy szerepeljen, hogy közös közmeghallgatás. 

Ha minden jól megy, akkor a jövő héten az Erdőbirtokosság erdejében fakivágás fog 

kezdődni. Valószínűleg az önkormányzatnak is kellesz fát vásárolnia, mert nem sok tűzifa 

van. Viszont két héttel ezelőtt a közmunkásokkal kimentünk az Erdőbirtokosság erdejébe és a 

földön fekvő gallyakból felszedtünk egy kocsival, behoztuk, felfűrészelték. Onnan még a jövő 

héten kb. még egy kocsival össze fogunk tudni szedni. Ezért nem kell fizetni az 

önkormányzatnak. Ennek a mennyisége 2,5-3 m
3
 volt. Még ha behozunk ennyit, akkor ez az 



éven ki fog tartani. Ha megkezdődik a vágás, akkor is igyekszem majd amit csak lehet 

összegyűjtetni, hogy ne kelljen rá pénzt költeni. Tudjatok róla, ha még sem lenne elég a fa 

lehet, hogy kellesz még 5-6 m
3
 –t vásárolni. Erre még el kell különíteni pénzt. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A lakosság nem igényelhetne ebből, nem kaphatnának. 

Szabó Zoltán polgármester: Ebből a földön fekvőből? Ennyi fa volt ott. Nincs több. Az 

önkormányzatnak sincs fája, akkor venni kell. 5-6 m
3
 fát hány embernek tudsz elosztani? 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Jövő héten a falubusz nem megy. Ketten-hárman felkeresnénk 

a szendrői erdészetet és megbeszélnénk, hogy nem lehetne-e az erdészet erdejéből felszedni a 

fát.  

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ezt Szendrőben már évek óta úgy oldják meg, hogy 

váltanak az emberek egy ún. napi jegyet. Ez egy jelképes összeg, és akkor vagy kerékpárral 

vagy egy kis kocsival vihetnek el, de olyankor mindig ott áll egy rendőr és a polgárőrök. 

Nekik leadják a jegyet, csak úgy mehetnek be és ellenőrzik, hogy milyen fát visznek el. 

Mindig ott van az erdész is. 

Szabó Zoltán polgármester: Elmondom az én verziómat. Megadok nektek címet, 

telefonszámot. Én a balajti erdőben a közmunkaprogrammal, azzal az 5 emberrel 

kapcsolatban befürödtem. Én mind a mai napig jó kapcsolatban vagyok az erdészekkel, az 

Erdészetnek az új igazgatójával is. Megadom mindenkinek az elérhetőségét, de én azt 

mégegyszer nem fogom felvállalni, hogy onnan fát hozzanak el a település lakói. 

Valószínűleg el tudnám intézni. Én tisztában vagyok azzal, hogy ha oda valakit egyik nap 

beengednek biciklivel, másnap kamionnal fog menni. Én ebben biztos vagyok. 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Van polgárőrség is, akkor minek vannak. 

Csathó László képviselő: Én nem fogok azért ott állni, hogy ki, milyen fát hoz el. 

Dánilené Tóth Beáta képviselő: Szendrőben ezt úgy szervezték meg, hogy az erdő 

bejáratánál áll egy munkatárs az önkormányzattól, aki felel az egészért. Ott hagyják a 

szállítójárműveket, és oda hozzák ki a fát, amit összeszedtek. Ott mondják meg nekik, hogy 

elvihetik vagy nem. 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Mindig nekem hánytorgatják fel az emberek, hogy jók voltak 

választáskor, amikor szavazni kellett. 

Szabó Zoltán polgármester: Az az öt ember még mindig járhatna dolgozni, akit felvett az 

Erdészet, amit én intéztem. Megbecsülték magukat? 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Nem az én hibám. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha most ezt elintézem, akkor abból nem olyan cirkusz lenne, 

mint ebből. Örüljön az öt ember úgy számolt le, ahogy leszámoltak, hogy kaptak utána 

segélyt. Azt is nekem köszönhetik. 

Lázár Arzén CKÖ képviselő: Igazad van, de nézni kellene más oldalról is, hogy sok ember 

segélyből él. 

Berzi István képviselő: Nem abból az öt emberből kell általánosítani. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha jobban megnézed, belátod, hogy nekem van igazam. 

Berzi István képviselő: Nézzük másik szempontból. Télen egy ember sem fog megfagyni. 

Melyik a jobb, ha ellopják vagy, ha hivatalosan elhozzák? 

Szabó Zoltán polgármester: Én maradok annál, hogy megadom az Erdészet elérhetőségét, 

próbáljatok benne intézkedni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Felhívjátok, időpontot egyeztettek, aztán személyesen 

felkeresitek. 

Szabó Zoltán polgármester: Én már most tudom, hogy mit fognak ők ezzel kapcsolatban 

mondani. 

Berzi István képviselő: Azt mondtad, hogy ha akarnád, el tudnád intézni. 

Szabó Zoltán polgármester: Így is van, de ez veszélyes dolog és én nem kockáztatom meg. 

Elkanyarodtunk az önkormányzati fa vásárlásától. Ha muszáj, akkor majd vásárolunk. 



A következő téma kicsit hosszadalmasabb lesz. A jövő évi közmunkaprogram, illetve a 

Startmunka- program. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Elnézést még előtte jelezném, hogy 1 órakor el kell 

mennem. Sokan jelezték felém, hogy elseje mindenszentek napja lesz és, hogy előtte 31-én 

megkaphatnák-e a segélyt vagy legalább a folyószámlákon lenne a pénz. 

Szabó Zoltán polgármester: Biztos, hogy nem. 

Csathó László képviselő: Négy napos ünnep lesz, 31. sem munkanap. 

Szabó Zoltán polgármester: Október 28., péntek az utolsó munkanap, a Kincstár ekkorra 

biztos, hogy nem utalja át a pénzt. Szerintem a Kincstár csak 2.-án, 3.-án, - csütörtök-péntek - 

fog utalni. Tőlem is kérdezték. Ha a Kincstár nem utalja át a pénzt, nem tudunk fizetni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem jönne hamarabb a pénz? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem szokott. 

Közmunkaprogram. A közmunkaprogramnak az a része, ami idén is volt, valószínűleg ugyan 

így fog zajlani. Bizonyos szóbeszédek szerint több lesz a nyolcórás. De még ez nem biztos, és 

hogy mikképpen, azt még senki sem tudja. Lesz egy új elem a Startmunka-program. Ezzel 

kapcsolatban körbe is adtam, amit tudunk, ettől több információnk nincs. Körbe is 

telefonáltam néhány polgármesternek. Van egy polgármester, aki már régebb óta 

polgármester, és sok mindenben részt vesz. Ő a Kistérség Pénzügyi Bizottságának is az 

elnöke, Perkupa polgármestere. Ő azt mondta, hogy átnézve a rendelkezésre álló anyagot, 

nem is biztos, hogy pályázni fognak, mert nincs olyan ésszerű dolog, amiben részt lehetne 

venni. Van két téma, amiben pályázni lehet. Végigmegyek a témákon, elmondom a 

véleményemet, illetve az információkat. Két héttel ezelőtt a munkaügyi központban volt egy 

tájékoztató, ahol a miskolci munkaügyi központtól jött ki egy kormánymegbízott, Ő is 

végigment a lehetőségeken, én is így próbálom ismertetni az ott elhangzottakat. 

Mezőgazdaság: célja a megtermelt zöldség és gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az 

önkormányzati intézmények ellátását, a többlettermékek esetleges feldolgozását, értékesítését, 

valamint a programban részt vevők képzését. Magyarul mezőgazdasági jellegű képzésen 

lehetne rész venni, illetve ezzel párhuzamosan termelést is végezni. A megtermelt termékeket 

az önkormányzat intézményeiben lehetne felhasználni. Csak önkormányzati tulajdonú földön 

lehet végezni ezt a tevékenységet. Az önkormányzatnak nincs saját tulajdonú földje. 

Megkérdeztem, hogy állami tulajdonú földön,- mert van itt Balajt környékén kb. 4 hektár 

állami föld – lehet-e. Nem lehet, sőt bérelni sem lehet földet. A szendrőládi polgármester 

megkérdezte, hogy velük mi lesz, mert ők évek óta termelnek az intézményeiknek, - óvoda, 

iskola, öregotthon - burgonyát. Ez nem fogják támogatni, ugyanis nem önkormányzati 

tulajdonú földön termelik, hanem magánszemélyektől bérlik. Ebben a programban nem 

fognak tudni részt venni. Ezzel a lehetőséggel nem tudunk élni. A második, erről reggel 

beszéltünk jegyző úrral: kazánprogram. Célja a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal a 

fűtőanyag helyi biztosítása esetén és új vegyes tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával. 

Erre szintén nem tudunk pályázni, mert Balajt községben nincsenek intézmények, melyeket 

gázkazánnal fűtenek, az önkormányzat helyiségeiben széntüzelésű kályha van. Illetve 

kazánfűtői tanfolyamra lehetne elküldeni valakit, olyan megfontolásból, hogy elvégzi a 

tanfolyamot, és ő lesz a fűtő. Erre megint az ismertetettek szerint nem tudunk pályázni. Most 

kettőt kihagyok a felsorolásból, mert talán ez fog érinteni minket. Közúthálózat javítása. Célja 

az önkormányzati és állami kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének 

rendbetétele. Valószínűleg ez a program úgy fog létrejönni, hogy nem az önkormányzat, 

hanem, mint most is van a KPM fogja szervezni. De különben is úthálózat karbantartása, mit 

értünk ez alatt? Kátyúk befoldozása? Anyag kell hozzá, szerszám, henger stb. ez ha létre fog 

jönni valószínűleg a KPM szervezésében. A következő: illegális hulladékkezelő helyek 

felszámolása, újak kialakításának megelőzése. Célja a települések és külterületeinek 

megtisztítása, a tiszta környezet fenntartása. Azt mondhatom, hogy szerencsés helyzetben 



vagyunk, mert illegális hulladéklerakó helyek nincsenek a településen és a környéken sem. 

Ami volt a Kossuth út végén, az megszüntetésre került. Közfoglalkoztatottak téli 

foglalkoztatásának kialakítása. Célja: folyamatos munkalehetőséget és ezáltal biztos 

megélhetést biztosítson. 

Kiss Ferencné képviselő: Hó eltakarítás, lehet, hogy hó sem lesz. 

Szabó Zoltán polgármester: Ha télen mínusz 20 fokban kiküldök 3 embert ásózni, 

csákányozni, lapátolni, akkor mit fognak hozzá szólni az emberek. Hideg van, meg van 

fagyva a föld, azért nem fognak dolgozni. Úgy kell gondolkodni, hogy ezek egy éves 

programok lesznek. Két lehetőséget kihagytak, amiben esetleg lehet gondolkodni, de ez sem 

egyszerű. Belvízelvezetés: célja a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető 

belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, 

kialakítása. Talán ebben lehetne gondolkodni. Még konkrétan nincs meg az, hogy mit fognak 

támogatni. Minden programot úgy kell elképzelni, hogy 100 %-ban támogatják. Ha van egy 

évre egy ember után 1 millió forint munkabér járulékokkal együtt, akkor ugyanannyi pénzt 

hozzá tesz a munkaügyi központ eszközbeszerzésre, munkagépek, dologi kiadásokra. Viszont 

a külterületi belvíz elvezetéshez vízjogi létesítési engedély kell. Azt viszont nem biztos, hogy 

támogatni fogja. A vízjogi létesítési engedély, ha mindent beleszámolunk kb. 700-800 ezer 

forint. Lehet, hogy fogják támogatni, de nem biztos. Ideteszik nekünk úgy ezt az egész 

felhívást… „Az elképzelések megvalósítására akkor kerülhet sor, amennyiben a 

mintaprogramok részletes és alapos kidolgozása megtörténik, és ez a november végéig 

lebonyolításra kerülő tervtárgyaláson elfogadásra kerül.” Ezt idetették nekünk a múlt héten, 

de ezt az adatlapot, hogy mit akarunk csinálni november 2.-áig vissza kell küldeni. 

Kiss Ferencné képviselő: Ez csak belterület lehet? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem, lehet külterület is, csak önkormányzati tulajdonban kell 

lenni. Van még egy lehetőség. Mezőgazdasági földutak rendbetétele. Célja, hogy 

megkönnyítsék a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, elősegítsék a 

termények biztonságos szállítását.  Felvetette valaki azt a kérdést, hogy finanszírozzák-e pl. 

traktorvásárlását. Nem, kivéve, ha több településnek azonos elképzelése van, pl. hogy 

valamilyen növényt termesztenek, akkor közösen vásárolnak. Tegnap beszélgettünk róla, 

hogy melyikbe lehetne belevágni. Nagy lehetőséget nem látok benne, de hogy melyiket 

próbáljuk meg. 10 emberben gondolkodtam úgy, hogy meg lehet bontani az évet, 6 hónapig 

10 fő, és a másik 6 hónapban megint 10 fő. 10 embertől többen nem is merek gondolkodni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem is lehet többet igényelni? 

Szabó Zoltán polgármester: Lehet, de én vállalkoznék több embert foglalkoztatni. 

Beszéltem a ládbesenyői polgármesterrel, ő azt mondta, hogy nem is kívánnak belefogni. 

Beszéltem a damaki polgármesterrel, azt mondtam, hogy egyáltalán nem kívánnak ezzel 

foglalkozni. Úgy tervezik, hogy 3 évig fog ez a program futni, persze lehet, hogy nem így 

lesz. Én azt mondom, hogy próbáljuk meg 10 főre megigényelni a támogatást. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem lehetne nőket is belevonni ebbe a munkába, és 

megnövelni a létszámot?  

Szabó Zoltán polgármester: Ezekben a programokban, amit meg akarunk próbálni nem 

nagyon van lehetős nőket alkalmazni, nem olyan jellegűek a munkák. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ők is tudnának sepregetni. 

Szabó Zoltán polgármester: Belvízelvezetésnél nem kell sepregetni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Akkor bokrot nyírni vagy mit tudom én. 

Szabó Zoltán polgármester: Hová tudod a nőket alkalmazni, amikor ezek kimondottan 

férfiaknak való munkák. Pl. ha a mezőgazdasági programban részt tudnánk venni, akkor ott a 

nőket is tudnánk alkalmazni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Vannak asszonyok, akik a kapás-ásós munkát jobban 

elvégzik, mint a férfiak. Legyen úgy, hogy 10 fő férfi, 5 fő nő. 



Elnézést, hogy közbeszólok, de ezek a programok nem úgy működnek, hogy van 5 fő 

asszony, akkor azok sepregetnek vagy ásóznak. Ezeket a programokat meg kell tervezni, meg 

kell határozni, hogy ebben az időben, ennyi ember, mit fog csinálni. Szigorú szabályok szerint 

kell összeállítani erre a tervet. Nem arról van szó, hogy „én is tudok ásózni”. 

 

 

 

 


