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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült :   2009. december 16.-án, du. 4:00 órai kezdettel Balajt község Művelődési  
                   Házában közmeghallgatással egybekötötten megtartott képviselőtestületi 
                   ülésen elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak :  Kiss Ferenc                polgármester 
      Kiss Ferencné            alpolgármester 
      Beri Aladár                képviselő  
      Berzi István                képviselő  
      Csathó László            képviselő  
      Szabó Árpád Zoltán képviselő  
 
                           dr. Takács András     körjegyző 
                           Almási Lászlóné        jegyzőkönyvvezető 
 
 
A lakosság részéről: JELENLÉTI ÍV SZERINT  
 
 
Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s tájékoztatja a lakosokat, hogy a 
közmeghallgatással egybekötött falugyűlésre a képviselő-testület határozata alapján 
kerülhetett sor. Elmondja, hogy a település más községekhez hasonlóan anyagi 
nehézségekkel küzd.  Sajnos időnként fizetési nehézségekkel is. Viszont örömmel 
tölthet el minket, hogy befejeződött a Kossuth és Petőfi utcák aszfaltozása. 
 
Angyal Mihályné balajti lakos szeretné tudni, hogy mi lesz az öregek napi csomaggal. 
Szakácsiban 10-15 000 forint értékű csomagokat kaptak.  
 
Kiss Ferencné alpolgármester elmondja, hogy öregek napjáról nem esett szó, jelenlegi 
anyagi körülményeink nem teszik lehetővé öregek napi csomag osztását.  
 
Sógor Gézáné balajti lakos azt szeretné tudni, hogy ami csomagosztás történt az 
elmúlt napokban mi alapján lett kiosztva. Sokan nem kaptak belőle.  
 
Kiss Ferencné alpolgármester elmondja, hogy az adományozó szerint a halmozottan 
hátrányos helyzetben lévő lakosok kaphattak belőle. Nem volt egyszerű a döntés, 
hiszen sokan vannak hátrányos helyzetben. Korábban, mikor nyáron osztottak 
csomagot több embernek jutott. Sajnos most csak ennyire futotta. Teljesen igazságosnak 
nem tudtak lenni, de próbáltak helyesen eljárni. Elsősorban azok kaptak, akik a hivatal 
nyilvántartása alapján rászorultnak mutatkoztak. 400 csomagot kaptak nehéz volt 
elosztani, tudják, hogy többen is rászorultak. 
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy egyáltalán nem vett részt a csomagosztásban, 
a hivatal szociális ügyintézője tudja a nyilvántartása alapján ki az, aki hátrányos 
helyzetűnek minősült.  
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Csathó László képviselő elmondja, hogy a képviselők sem tudtak róla, kik azok, akik 
kaptak.  
 
Kiss Ferencné alpolgármester elmondja, hogy Edelénybe 2 kamionnal érkezett az 
élelmiszerbankból élelmiszercsomag.  Ott is szelektálni kellett kik azok, akik jogosultak 
a juttatásra.  
 
Szabó Oszkárné balajti lakos elmondja, hogy tudnak róla, hogy fizetési gondokkal 
küzd a település, hisz az elmúlt hónapban is Szabó Zoltán képviselő segítette ki őket. 
 
Kisida Gáborné ügyintéző elmondja, hogy szeptember 5-én lejárt a hitelszerződés, 
erről senki nem tájékoztatta, így a likvidhitelt nem tudták azonnal igénybe venni, ezért 
kellett kölcsönkérni pénzt, amint a számlán volt a pénz a kölcsönt vissza is fizetni.  
 
Kiss Ferenc polgármester elmondja, hogy már semmi nem úgy van, mint régen. 
Minden egyes  fillérrel el kell pontosan számolni. 1 Ft átutalás miatt is Miskolcra kellett 
nemrégiben utazni, egy pályázati elszámolás miatt.  
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy az elmúlt 20 év nem fog visszatérni. Ezt 
mindenkinek tudomásul kell vennie. Sokan elégedetlenek, hogy semmit nem kapnak az 
Önkormányzattól. Ez így nem igaz, mert az elkövetkező néhány percben példákkal és 
számokkal fogja az elégedetlenséget cáfolni.  
Ebben az évben a településen megvalósult a Kossuth és Petőfi utak aszfaltozási 
munkálatai, ami mintegy 40 millió forintos beruházás volt, amihez 5 millió Ft 
önkormányzati önrész kellett. Új falugondnoki autó beszerzéséhez kapott pályázat úton 
támogatást Balajt, ami mintegy 10 millió forintba került. EU-pályázatból 8 486 e Ft 
támogatást kapott a saját részt pedig a Mitsubishi és az OPEL értékesítéséből származó 
jövedelem jelentette. Egyébként a falugondnoki szolgálat működtetéséhez is mintegy 1 
millió Ft-ot hozzá kell tenni, mert az állami támogatást ki kell egészíteni.  
Ilyen nehéz helyzetben is 27 fő kapott átmeneti szociális segélyt 108 000 Ft összegben. 
Az első háromnegyedévi beszámoló adatai szerint 273 e Ft volt a helyi adóból származó 
bevétel, a tervezett 600 e Ft-tal szemben. 
Ezen túl 68 fő részesült állami krízis segélyben, ami hozzávetőlegesen 3,5 millió Ft lehet. 
(pontos adatot nem tud). Nagyon sokszor elégedetlenkednek a falu lakosai, pedig 
vannak olyan települések, ahol még ahhoz is kérelmet kell benyújtani, hogy kérelmet 
nyújthassanak be. Gyermekétkeztetés kapcsán 1. 600.000 Ft természetbeni 
támogatásban részesültek a település lakosai. Nem rég került szétosztásra az élelmiszer 
csomag, amiből ugyan nem jutott mindenkinek, de az nem volt előírás. Azt is meg kéne 
köszönni, amit kapnak és nem elégedetlenkedni kellene állandóan. 
Balajton a lakosok nem fizetnek szemét szállítási díjat, ami az Önkormányzatnak éves 
szinten 1,8 millió Ft kiadást jelent. A szociális tv. módosítása miatt 60-70 ember 
részesült átlagosan RÁT előlegben, ami 580 000 Ft-ot tesz ki.  Fel is kellett átmenetileg 
függeszteni, mert képtelenség  a már kint lévő pénzt  nélkülözni. Érdekes dolog volt, 
hogy a Kossuth út 39. szám alatt lévő telek iránt milyen sok érdeklődő volt, 
ugyanakkor, amikor árverésre meghirdette az önkormányzat nem volt jelentkező.  
Még többet is tudna mondani, de talán ennyi is elég arra, hogy az elégedetlenség nem 
jogos, főleg akkor, amikor a falu lakói nem sokat tesznek a saját településükért. Még az 
adó fizetési kötelezettségnek sem tesznek eleget.  
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Azt el kell felejteni, hogy az Önkormányzat és az Állam majd mindent megold. 
 
Beri Aladárné balajti lakos elmondja, hogy jó lenne, ha a polgármester járna a 
Kistérséghez értekezletre, a ládbesenyői polgármester 40 millió forintot vitt 
Ládbesenyőnek. Balajt polgármestere meg nem megy ilyen helyekre.  
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy Balajton is több beruházás történt. 
Megtörtént a Szabadság és a Kossuth út aszfaltozása.  Új falugondnoki autót kapott a 
település. A  Szabadság és  Fő út egy része kövezésre került. Bizonyára még lehetne 
több pályázati pénzt szerezni, de ahhoz is kell önrész. 
 
Angyal Mihályné balajti lakos  elmondja, hogy sokan nem fizetik az LTP önrészét.  De 
tudomása szerint az Önkormányzat sem fizeti.  
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy valóban el van maradva az 
Önkormányzat , de azt igyekeznek pótolni.  Ettől függetlenül azonban fizetni kellene a 
lakosoknak is.  
 
Lázár Arzén balajti lakos tudni szeretné, hogy a kifizetések miért nem úgy történnek, 
mint korábban. 
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy a korábbi szokást nem követi, mert a 
jogszabály szerint a segélyeket utólag, a tárgyhónapot követő hónap ötödikéig kell 
fizetni az illetményeket és a segélyeket. Ennek megfelelően fog eljárni, mert jogsértést 
nem hajlandó elkövetni.  
 
Kiss Ferenc polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el 
megköszönte a település lakóinak a megjelenést majd a közmeghallgatással egybekötött 
képviselőtestületi ülést 17:00 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
   Kiss Ferenc                                                                                dr. Takács András 

 polgármester                                                                                      körjegyző 


