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A lakosság részéről: jelenléti ív szerint
A jegyzőkönyvet írásba foglalta: Cserged Marianna igazgatási előadó
Szabó Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a Képviselő-testület 2013.
évi közmeghallgatásán megjelent! A közmeghallgatás célja, hogy a település lakosai
elmondják panaszukat, bajukat, észrevételüket, kérdésüket és a megjelent képviselő-testületi
tagok, jegyző asszony válaszol. Én először szeretném elmondani, hogy mi történt a 2013.
évben a településen. A 2013. év az ország sok más településéhez hasonlóan pénzszűkében telt
el. Nincs pénz az önkormányzatoknál, annak ellenére, hogy az önkormányzatok adósságát
átvállalták. Balajt településnek nem volt sok az adóssága, 1 millió 900 ezer forintot vállalt át
az állam. Viszont a finanszírozás annyira megváltozott, hogy a tavalyi 32 milliós
támogatáshoz képest idén csak 21 millió forint volt. Ennek ellenére a település, ha nem is
nagymértékben, de tudott fejlődni. Ez köszönhető a 2013. évi Start-munkaprogramnak,
amiben 37 fő dolgozott. Ebben a programban 900 méter hosszan járdát építettünk a
Pruskóczki-féle háztól a falu végéig lefelé mindkét oldalon. Néhány kapubeállót készítettünk,
amelyek nagyon rossz állapotban voltak. A vízelvezetést két helyen megoldottunk. A temetőn
parkolót alakítottunk ki. A Kossuth úton elkezdtük a kapubeállók elkészítését, a Pruskóczkiféle ház előtt térkövet raktunk le. A kultúrházat, amelyben most is vagyunk, kicsit szebb
állapotba tudtuk hozni: festettünk, ajtót, ablakot cseréltünk, laminált padlót raktunk le. Én azt
hiszem, hogy annak ellenére, hogy tényleg nincs pénz az önkormányzatoknál, ha kis
mértékben is, de a település tudott fejlődni. Mint ahogy az utóbbi három évben kismértékben
mindig tudtuk fejleszteni a települést. Még a két buszmegálló felújítása csak félig van készen.
November 1.-vel elkezdődött a Start-munkaprogram közfoglalkoztatása mellett a képzéses
foglalkoztatás. Sokan nem örülnek neki, én sem túlzottan. 54 fő bevonása történt meg. Április
30.-áig tart a program. Remélem, hogy ezeken a képzéseken szereznek olyan tudást, amit
majd a 2014. évi Start-munkaprogramban kamatoztatni fognak tudni, ami előreláthatólag
május 1. indul. Kisgépkezelői tanfolyamra 5 fő járt, akik sikeresen el is végezték. Ezeknek az
embereknek a munkába állása előreláthatólag január 1. történik, és 90 napig fogjuk
alkalmazni őket. A közfoglalkoztatásról talán ennyit.

A Szabadság útról nincs itt senki, de elmondanám, hogy a Szabadság út pályázata még mindig
tartalék listán van. Remélem, hogy jövőre előveszik a listán szereplőket, és megítélik a
pályázott összeget, és a Szabadság út is bitumenes lesz.
Sokakat érdekel az óvoda kérdése. Ma is beszéltem a Banka István úrral. Itt van az
állásfoglalás az óvodával kapcsolatban, el lehet olvasni. Azért nem épül az óvoda, és semmi
másért, mert az Alapítványi Iskola adta be a pályázatot, de közben fenntartóváltás volt az
iskolánál, Új Esély Oktatási Központ lett a fenntartója. A támogatási szerződést most
próbálják átírni az Alapítványi Iskola nevéről az Új Esély Oktatási Központ nevére. A
közbeszerzési eljárás addig nem kezdődhet el, amíg ez az átírás meg nem történik. Ezért áll a
közbeszerzés, illetve az óvodaépítés.
Ennyit szerettem volna elmondani a 2013. évben történtekről, és akkor várjuk a kérdéseket,
észrevételeket!
Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor az azt jelenti, hogy mindenki meg van elégedve a
képviselő-testület munkájával?
Angyal Mihályné a település lakója: Azt szeretném megkérdezni, hogy a fát mikor fogják
osztani?
Szabó Zoltán polgármester: El is felejtettem a szociális tűzifát. Ma volt testületi ülésünk, és
a testületi ülés folyamán telefonált Román József a szendrői erdészet igazgatója, hogy a hétfői
nap folyamán nagy valószínűséggel a rendelkezésünkre tudják bocsátani a 106 m3 fát, amit
hétfőn meg is próbálok kiszállíttatni a településre. Hétfőn már nem, de kedden a
közfoglalkoztatottak a képviselők segítségével elkezdik kiszállítani a lakosoknak a fát.
Valami szisztéma szerint fogjuk kiszállítani a fát, pl. elkezdjük a falu egyik vagy másik
végén. Gondolom, hogy senkinek sem fog gondot okozni, hogy nem az első, hanem a
harmadik napon kapja meg a fát. A falu traktorjával, illetve pótkocsijával egyszerre két
ingatlanra tudjuk kiszállítani a fát. Amelyik ingatlanra a traktor nem tud beállni, ott a kapu elé
lesz lerakva a fa, és majd a jogosultnak kell gondoskodnia a behordásról.
Kovács Sándorné a település lakója: Nagyon szégyellem magam, hogy a település 500
lakosa közül csak ennyi embert érdekel, hogy mi történt a településen az elmúlt egy évben.
Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, jegyző asszonyoknak a munkáját, amit az
elmúlt évben a településért tettek. Akik elvándoroltak innen, és valamiért időközönként
visszatérnek a településre azok azt mondják, hogy sokat fejlődött a falu. Csak mindenkinek
tenni kellene érte. Hiába van megcsinálva a járda, ha nem érnek rá leseperni, ha jeges
csúszásmentessé tenni. Mindenkit rá kellene bírni, hogy a járda karbantartásában vegyen
részt, ha máshogy nem megy, akkor büntetéssel. Dicséret illeti azokat a közmunkásokat, akik
pl. a kultúrház felújításában részt vettek. Kívánok a képviselő-testületnek, illetve jegyző
asszonynak erőt, egészséget a további eredményes munkájához a településen, illetve kellemes
karácsonyi ünnepeket!
Szabó Zoltán polgármester: Köszönjük a dicsérő szavakat! Valóban szükség lenne az
emberek gondolkodásában rendet tenni, tudatosítani, hogy amit tesznek, azt a saját
környezetükért teszik. Mindenki láthatta, hogy a település búcsúján, május első vasárnapján
gyakran sárba pakoltak ki az árusok. Idén azt a területet is sikerült térkővel beborítanunk. A
járda is néhol már olyan rossz volt, hogy nem is lehetett rajta közlekedni. A lehetőségeket
megpróbáljuk kihasználni. Az új uniós költségvetés 2014-ben kezdődik, bízunk benne, hogy
több pályázati lehetőség lesz. Az utóbbi három évben nem volt egyetlen pályázat sem, amire
pályázni tudtunk volna. Ami leginkább volt az oktatásról, nevelésről szólt, amire a Kistérség
is pályázott, és ennek eredményeként indult el Balajton is a Biztos Kezdet Gyerekház. Ez is
valami, hogy ebből a támogatásból is került Balajtra.
Angyal Mihályné a település lakója: Mikor várható a szennyvízbekötés folytatása?

Szabó Zoltán polgármester: Az előbb említettem, hogy remélhetőleg a 2014. évben induló
uniós költségvetésben lesz olyan pályázat kiírva, amire Balajt tud pályázni. Remélhetőleg
szennyvízépítésre is lesz pályázat. Pályázat nélkül ezt a település nem tudja kivitelezni.
Angyal Mihályné a település lakója: Hogyan van elosztva a fa?
Szabó Zoltán polgármester: Lakóingatlanonként van kiosztva. A telken álló ún. nyári
konyha nem önálló lakóingatlan. Lakóingatlanonként 0,9 m3 fa lesz kiszállítva.
Összehasonlítva a környező településekkel ez meglehetősen soknak mondható.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, akkor mindenkinek megköszönöm a részvételt, és
a közelgő ünnepekre tekintettel boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
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