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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi július hó 27. napján, szerda
10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott soron
következő ülésén elhangzottakról.
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Jelen vannak: Ádám Ferenc Györgyné falugondnok, Beri Aladárné (a község lakója),
Kovács Márta (a község lakója), Lázár Arzén CKÖ képviselő
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 3 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
testületi ülés óta végzett munkáról.
2. Tájékoztató a víziközmű társulat által felvett hitel visszafizetésének a
helyzetéről.

3. Indítványok, javaslatok.
4. Szociális segély kérelmek elbírálása.
A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Szabó Zoltán polgármester: A napirendi pontokhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy kicsit
késni fog, de fog jönni Dr. Daher Piere országgyűlési képviselő. Elég régen volt testületi ülés,
azóta sok minden történt a településen. Elkészült a játszótér, hivatalos átadás még nem volt,
de ha mindenki rá fog érni, képviselők, meghívottak, akkor lesz egy kis ünnepélyes átadás.
Szép játszóterünk lett, pénzügyileg nem volt egyszerű lebonyolítani. Nem volt meg hozzá az
önerőnk. A Nemzeti Horizont Alapítványtól 2 millió 582 ezer 40 forintra pályáztunk, illetve
hitelt kellett felvenni, hogy az MVH. támogatás megérkezéséig pénzügyileg le tudjuk
rendezni a játszóteret. A hitelt sikerült felvenni. Éppen ma küldte meg a pályázatíró cég az
összes papírt, amit be kell nyújtani az MVH. felé. A testületi ülés után jegyző úrral aláírjuk a
papírokat, holnap pedig postára kell adni, mert 31.-ig be kell nyújtani a kifizetési kérelmet. Az
előbb említettem, hogy az átadásra szeretnék meghívni egy-két vendéget, pl. a kivitelező cég
képviselőjét, illetve a Horizont Alapítványnak a képviselőjét Ciráki László urat, aki 2 millió
500 ezer forintot biztosított a játszótérhez, és kaptam tőle egy olyan ígéretet, hogy ha a
későbbiekben is ilyen jellegű probléma van, hogy nincs meg az önrész valamihez, ki fognak
minket segíteni. Ha minden jól megy, akkor lesz itt olyan dolog, amihez kellesz az önrész.
Beszélgetéseket folytattam pályázatíró cégekkel, illetve országgyűlési képviselőkkel. Nagy
valószínűséggel, október 1-gyel pályázatot fognak kiírni óvodai férőhely kialakítására, és
kimondottan a hátrányos helyzetű településeket fogják támogatni. Ha Balajt község elnyerne
egy ilyen pályázatot, akkor önerő is kellene hozzá, és akkor itt jönne a Ciráki László, aki
megígérte, hogy szívesen segít abban, hogy az önerőt megpályázzuk, és kerít nekünk pénzt,
mint a játszótér esetében. Ezért szeretném meghívni a játszótér átadására is. Beszélni, illetve
döntenie kellene a képviselő-testületnek arról, hogy óvodai férőhely kialakítása ügyében
felvegyem a kapcsolatot a tervezővel, illetve a pályázatíró céggel és elindítsuk az óvodai
férőhely kialakítását. A két távollevő képviselővel beszéltem erről, ők támogatják a
kezdeményezést. Nektek mi a véleményetek róla?
Kiss Ferencné képviselő: Véleményem szerint szükséges lenne óvoda kialakítása, mert sok
az óvodás korú gyerek, és a szállításuk Edelénybe egyre több gondot okoz.
Szabó Zoltán polgármester: Mi is számolgattuk, beszélgettünk erről, hogy ha 2013-ban
kötelező lesz a 3 éves gyerekek óvodába járása, akkor 28-29 gyerekkel kell számolnunk,
akiknek a leszállítása Edelénybe megoldhatatlan lesz. Mennyivel jobb lenne a gyerekeknek is,
hogy nem kellene már fél 7-kor elindulniuk, hanem csak 8 óra körül lesétálnának az óvodába
itt helyben. Az lenne a célom, hogy a kisebb gyerekeket tartsuk itt helyben. Általános iskola
nem tudom, hogy lesz-e még valaha. Szerintem nem, de egy összevont óvodai csoport
megvalósítható. Beszéltem én tervezővel, aki elvállalná úgy, hogy nem kellene nekünk fizetni
csak a legvégén. Ezen a megbeszélésen ott volt Csathó képviselő úr is. Olyan óvodát tervezne,
ami kimondottan összevont csoportra van kialakítva. Safarcsik Tiborról, illetve Veronikáról
van szó, ők már terveztek ilyet. Ezzel kapcsolatban többet már nem tudok mondani, csak
szavazásra feltenni.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
96/2011. (VII.27.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy pályázati lehetőség esetén pályázni fog óvodai férőhely
kialakítására.
Szabó Zoltán polgármester: A falu lakóinak ehhez a témához hozzáfűzni valója?
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is támogatja ezt a
kezdeményezést a korai indulás, a késői érkezés, illetve a költségek megtakarítása miatt.
Szabó Zoltán polgármester: Ismételten azt mondom, hogy ezt az óvodát létre kell hozni. A
pályázat benyújtásáig még van két hónap, de vannak dolgok – terveztetés, engedélyeztetés
elindítása -, amiket még addig meg kell tenni.
Beri Aladárné a falu lakója: Nem lehetne megoldani, hogy legalább az iskola alsó tagozata
idejárjon? Látom a tévében, hogy kis településeket is támogat az állam ebben.
Szabó Zoltán polgármester: Balajton nincs is iskola, ahhoz hogy…
Kovács Márta a falu lakója: Mi osztatlan iskolába jártunk, de ma már ezt nem is
támogatják. Hogy négy osztályhoz négy tanárt foglalkoztass…?
Beri Aladárné a falu lakója: Halottam olyan településről, ahol kevesebben laknak, és mégis
működik iskola.
Berzi István képviselő: Megoldható lenne tagintézményként, volt már rá próbálkozás, de
nem vezetett eredményre.
Beri Aladárné a falu lakója: Az az igazság, hogy nekem is itt van az unokám, és félek a
buszon engedni.
Berzi István képviselő: Nem kötelező nyolcosztályos iskolát indítani…
Beri Aladárné a falu lakója: Nem, nem én sem úgy gondoltam, hanem négy osztályt, mint
régen volt.
Szabó Zoltán polgármester: Próbáljuk úgy megoldani, hogy először a legkisebbek
maradjanak itthon, aztán majd meglátjuk.
Köszöntöm Dr. Daher Pierre képviselő urat, mint a településünk egyik országgyűlési
képviselőjét! Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat! Már egyszer meghívtam a
képviselő urat, de egyéb elfoglaltságai miatt, akkor nem tudott eljönni, most örülök, hogy itt
van. Szeretném, ha pár szót mondanál az országgyűlésben végzett munkádról, illetve a
településünkkel kapcsolatban is van egy-két dolog, amiért tartjuk a kapcsolatot.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Köszönöm szépen! Én is köszöntök mindenkit!
Orvosként jártam ide Önökhöz, láttam, hogy mik a problémák, mitől szenved, milyen hiánya
van Balajtnak. A korábbi polgármester úrral is jó volt a kapcsolatom, de Zoltánnal még
szorosabb. A múlt évi árvíz okozta problémával kapcsolatban beszéltem még év elején a
megyei elnök úrral, és erre is fog kapni Balajt egy kis támogatást. Nem azért mondom, hogy
ez nekem köszönhető, hanem a szoros kapcsolatunknak a polgármester úrral. Az ősszel
lesznek ismét lehetőségek, pályázatok, ami Balajtot érinti, pályázni kellesz. Tudom, hogy
vannak is problémák, nehéz helyzetek, szerencsétlen emberek, amiben tudok, segítek, és
segíteni is fogok. A térségben hárman vagyunk országgyűlési képviselők, Molnár Oszkár, Gúr
Nándor és én. Az emberek hozzám jönnek segítséget kérni, mert a másik kettőnek nincs is
lehetősége segíteni. Én szívesen segítek a lehetőségem szerint.
Szabó Zoltán képviselő: A képviselő-testület már korábban beszélt, illetve veled is
beszéltem az óvodai férőhely kialakításáról, és a testület most döntött, hogy beadjuk a
pályázatot, most van rá lehetőség.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Hány főre lenne kialakítva?

Szabó Zoltán polgármester: Ahogy beszéltünk is róla, 35-40 főre.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Költségvetés?
Szabó Zoltán polgármester: Olyan 40-50 millió forintra gondolok, annyiról beszélgettünk a
tervezővel is, hogy annyiból meg lehet valósítani. Abban kérnénk a segítséget, hogy 2013
őszére, amikor kezdődik az óvodai oktatás, akkorra valahogyan összehozni. Itt konyha nem
lenne, csak melegítő-tálaló konyha. A meleg ételt Edelényből, valamelyik óvodából hoznánk.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Ha lesz pályázat kiírva, akkor precízen el kell
készíteni a pályázatot, a terveket elkészíteni, benyújtani, és ezek után jön az én szerepem,
hogy segítsek. Azoknak a polgármestereknek, illetve rajtuk keresztül a településeknek, akik
mellettem álltak, illetve szoros a kapcsolatunk, és itt nem politikára gondolok, kutya
kötelességemnek tartom segíteni. Garantálni nem tudok semmit, de ami tőlem telik,
megteszem. 2013-ig úgy tűnik, hogy ez kivitelezhető.
Kiss Ferencné képviselő: Azért lenne szükség erre az óvodára, mert sok óvodás korú
gyermek van, és még több lesz. Őket a falugondnok hordja le Edelénybe, egyszerre 6 gyereket
tud vinni. Jelenleg háromszor fordul, ez 18 gyerek, de ez több lesz.
Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, hogy ki fogja kiírni a pályázatot, nekem is csak a
pályázatíró cég adta az információt, akikkel kapcsolatban vagyunk, hogy október 1-vel lesz
ilyen tárgyú pályázatra lehetőség.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Engem nem érdekel, hogy ki lesz a kiíró, hová
kell benyújtani a pályázatot… Elkészítitek, benyújtják, és akkor szólsz, hogy milyen számon
van benyújtva.
Szabó Zoltán polgármester: Valakinek kérdése a képviselő úrhoz?
Berzi István képviselő: A közelmúltban volt lehetőség kistelepüléseknek iskolák indítására
pályázatot benyújtani. Ebben a település nem vett részt. Milyen lehetőség lenne, hogy
legalább az első négy osztályt itt tartsuk?
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Én erre nem tudok neked válaszolni, de számba
kell venni, hogy ha az önkormányzat nem tudja pl. a oktatók bérét finanszírozni, mert nincs
pénze, akkor én erre nem látok lehetőséget. Nézd meg, hogy Edelényben is most próbálja az
önkormányzat átadni az iskolák, óvodák egy részének fenntartását valamelyik egyháznak.
Berzi István képviselő: Lesz-e ebben változás?
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Én erre nem tudok válaszolni. Annyit tudok
mondani, hogy ahol eddig működött iskola, óvoda nem szüntették meg, igyekeztek támogatni.
Működött itt iskola?
Berzi István képviselő: Igen, működött.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Megígérem, hogy megkérdezem az államtitkár
asszonyt, hogy várható-e a korábban bezárt iskolák újranyitása, és válaszolok neked.
Berzi István képviselő: Nem egy településen tapasztalható, hogy tagintézményként tudnak
működni, önállóan nem.
Szabó Zoltán polgármester: Jó lenne egy iskola, de én sem látom a lehetőségét annak, hogy
Balajton a közeljövőben iskola működjön. Az az iskola, ahol korábban oktatás folyt, nem
sokkal nagyobb, mint ez a terem. 1.-3., 2.-4. összevont osztályok voltak két tanító nénivel.
Ahhoz, hogy iskola működjön… Sem víz nincs bevezetve, sem gáz nincs bevezetve, sem
szennyvíz, abban az épületben nincs semmi sem. Ott úgy lehetne elképzelni egy iskolát, hogy
lebontani, és építeni egy teljesen újat.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Hány iskolás gyerek van?
Szabó Zoltán polgármester: 1-8. osztályig 70-80 gyerek van. Összevont osztályokat biztos,
hogy nem fognak támogatni. Egy négy osztályos iskola iszonyatos pénzbe kerül.
Kiss Ferencné képviselő: Én a munkahelyteremtéssel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy
várható-e a térségben olyan gyár vagy üzem nyitása, amelyben ezek az emberek képesek
lennének dolgozni?

Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Nem szeretem a kérdést, és nem szeretek erről
beszélni, de az utóbbi években Edelényben rengetek cég kapott ilyen-olyan, innen-onnan
adott támogatást munkahelyteremtésre. Ezeket a pénzeket csak felvették, de semmi látszatja
nincsen. Én korábban is mondtam, hogy 2010-2011-ben senki se várjon új munkahelyeket,
mert nem lesz rá pénz. 2012-ben új közfoglalkoztatás indul. Döntenünk kell, hogy 120
milliárd forint van közfoglalkoztatásra, 4 órában vagy 8 órában foglalkoztatjuk az embereket.
Ez képezte vita tárgyát a frakcióban, illetve a kormányban. Az lenne a cél, hogy ne segélyt
kapjanak az emberek, hanem dolgozzanak. Arról is vita van, hogy mennyi legyen a
minimálbér, és a közfoglalkoztatottak mennyi bért kapjanak. Azt ne várja senki, hogy
Balajton munkahelyet fog teremteni bármely cég, kiesik, nincs is képzett munkaerő… Ha
lenne iskola, akkor néhány embernek lenne munkahelye. Még nem látszik tisztán, hogy 2012ben hogy fog alakulni a foglalkoztatás, a közfoglalkoztatás. Én nem vagyok optimista. Ha a
kormány nem kötelezte volna el magát, hogy visszafizeti a hiteleket 2,7 ezer milliárd forint,
akkor lenne miből osztogatni. Két-három év alatt vissza akarja fizetni.
Berzi István képviselő: Véleményem szerint nem fogja tudni.
Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő: Lehet, de le van bontva évekre, hogy mennyit
kell visszafizetni. Nézzétek meg ott van Perkupán az ún. klímagyár, vagyis nincs. Felvették rá
a több száz milliós támogatást, hitegették az embereket, hogy lesz munkahely, most pedig
nincs semmi. Itt van a rengeteg „feketemunka”, a munkára alkalmatlan ember, kinyugdíjazott,
rokkant. Nem volt senki, állam, aki ezek ellen a jelenségek ellen fellépjen. Egy év alatt nem
lehet rendet teremteni. Ez az év még biztos, hogy nem a munkahelyteremtésről fog szólni.
Megpróbálunk egyes foglalkozásokon segíteni, pl. most a rezidensek kaptak több pénzt, de
nincs pénz, amit osztogatni lehetne. Ha nincs több kérdés, akkor mennék, mert már várnak
rám.
Szabó Zoltán polgármester: Teljesen egyet értek veled, hogy addig, amíg a hitelek
nincsenek visszafizetve, addig nem lehet semmihez sem kezdeni. Nem csak országos szinte,
de pl. Balajt Önkormányzat is beleesett abba a gödörbe, hogy van egy nagyobb hitele, aminek
a nagyobb részét visszafizette az önkormányzat, de a játszótérrel kapcsolatban a számlavezető
pénzintézetünktől nem kaptunk hitelt, mert nem voltunk hitelképesek. Egy factor cégtől
kellett hitelt felvennünk.
(Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő elhagyja a testületi ülést.)

2. Napirendi pont
Tájékoztató a víziközmű társulat által felvett hitel visszafizetésének a helyzetéről.
Szabó Zoltán polgármester: Mint, ahogy mondtam is mi is beleestünk a hitel csapdájába, és
amikor a játszótérrel kapcsolatban hitel kellett volna, a bank nem adott. Szerencsére kezdenek
rendeződni a dolgok, és a 14 millióból „már csak” 6,2 millió forint van. Illetve van még itt
néhány kifizetetlen számla. Most fogunk beadni ÖNHIKI-re pályázatot 5 millió 200 ezer
forintra. Ha nyerünk, akkor egyenesbe jön az önkormányzat. Egyúttal elmondom, hogy a
víziközműtársulat hitele jelenleg 6 millió 200 ezer forint, ami meg van hosszabbítva
augusztus 12.-ig, utána egy új hitelünk lesz. Nem a víziközműtársulatnak, hanem az
önkormányzatnak lesz a hitele. Tudni kell, hogy az előző hitelnek a negyedéves kamata 410
ezer forint volt, amit minden negyedévben fizetni kellett, iszonyatos terhet jelentett az
önkormányzatnak. Ha az ÖNHIKI-s pályázat sikerül, és egyéb bevételeink is lesznek, és
elkészül az új hitelszerződés is, akkor megpróbáljuk minél hamarabb a hitelt visszafizetni. Ha
lesz egy kis plusz pénzünk, akkor a hitel visszafizetésre fogjuk fordítani. Annál rosszabb

nincs, mint amikor az önkormányzatnak hitele van. Ha nulláznánk a hitelt, akkor sokkal
előrébb volnánk.
Berzi István képviselő: Tájékoztasd a testületet, illetve a megjelenteket, hogy hogy lehetett
azt megoldani, hogy az önkormányzatnak nincs pénze, és a 10 milliós hitelből már csak 6
millió van. Hogy történt ennek a technikai kivitelezése.
Szabó Zoltán polgármester: Ez az egész hitel úgy jött össze, hogy a víziközműtársulat
felvette a 14 millió 700 ezer forintos hitelt. Ez nem az önkormányzatnak, hanem a
víziközműtársulatnak a hitele, még a mai pillanatig is. Ennek a hitelnek úgy történt volna a
visszafizetése, hogy a lakosok lakásonként fizetnek 1251 forintot és az önkormányzat 2500
forintot fizetett volna mellé. A lakosok nagyobbik része fizette, az önkormányzat azonban
nem sok pénzt tett mellé. Ha az önkormányzat és lakosok is fizettek volna rendesen, akkor
lejáratkor 23 millió forint körüli összeget fizetett volna ki az OTP. Vagyis 7-8 millió plusz
pénze lenne az önkormányzatnak. De sajnos nem így történt, így mínusz 6,3 millió maradt. 8
millió forint jött össze.
Berzi István képviselő: Miből jött össze a 8 millió forint?
Szabó Zoltán polgármester: A lakossági befizetésekből.
Berzi István képviselő: És mi van a szerződésnek azon részével, hogy kedvezményes
kamatozású hitelre lenne lehetőségük? Annak búcsút mondhatnak?
Szabó Zoltán polgármester: Így van. Ahhoz minden feltételnek teljesülni kellett volna. A
lakosoknak is rendesen kellett volna fizetni és az önkormányzatnak is negyedévente hozzá
kellet volna tenni a pénzt.
Kovács Márta a falu lakója: Ez nem egy kedvezményes kamatozású szerződés volt, hanem
lakás előtakarékossági szerződés, és az állam akkor teszi hozzá a 30 %-ot, ha rendszeres
befizetés van a megkötött összegre.
Szabó Zoltán polgármester: A befizetett összegre kapott volna 30 %-ot, a dupláját pedig fel
lehetett volna venni kedvezményes kamatozású hitelre. Ha minden befizetés teljesül, akkor
vehetett volna fel kedvezményes kamatozású hitelt.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: És kinek a hibája, hogy erre nincs lehetőség?
Szabó Zoltán polgármester: Mindenkié, de ne menjünk már visszafelé, valahogy meg kell
oldani. Ne keressünk hibást…
Berzi István képviselő: Semmiből nem lehet fizetni, hiába van pénzügyes, ha nincs miből
fizetni…
Kovács Márta a falu lakója: Hiába van pénzügyes és hiába van pénz, ha a közkútról
egymást locsolják, a falu pedig fizeti a számlát. Az emberek nem úgy gondolkodnak, hogy ezt
a számlát az önkormányzatnak ki kell fizetni, és a pénz erre fog elmenni, és nem arra, amit
fizetni kellene.
Szabó Zoltán polgármester: Higgyétek el, hogy egy önkormányzat sincs jó anyagi
helyzetbe. Sem a kis, sem pedig a nagy önkormányzatok. Én, a testület, illetve a hivatal
dolgozói mindent próbálunk megoldani. A településrekonstrukciós pályázattal kapcsolatban a
napokban kell a hiánypótlásra a papírokat bevinni. Rengeteg engedélyeztetés: vízjogi
engedély 360 ezer forint, igazolás, hogy be van nyújtva az engedélyeztetés 20 ezer forint a
Közlekedés Felügyeletnél, az út terveztetése 215 ezer forint, a tervező munkadíja. Miből
fizetjük be? Elmondom. A falugondnoknak volt lehetősége és kedve is pályázni, nyert 250
ezer forintot. Már azt is elköltöttük erre. Az a szerencse, hogy nem kell vele elszámolni,
hanem egy kiállítást kell szervezni, ami szeptemberben lesz a kultúrházban. Az ÉRV. átvette
az ivóvíz-szennyvíz üzemeltetést. Megegyeztünk, hogy bérleti díjat fognak fizetni a hálózatra.
Alig írtuk alá a szerződést, már szóltam nekik, hogy ha megkaphatnánk ezt a bérleti díjat,
mert szükségünk lenne rá pályázathoz. Megígérték, hogy utána néznek, hogy mit lehetne
tenni. A múlt héten átutalták a pénzt. Amennyiben nyer a pályázat, vissza fog jönni ez a
pénz… De egyelőre az engedélyeztetéseket ki kell fizetni. Erre a településrekonstrukciós

pályázatra 160 regisztráció volt, mire oda került a dolog, hogy a pályázatot be kell nyújtani
már csak 110 pályázó volt, mert nem volt az önkormányzatoknak pénze az engedélyeztetésre.
Az előző testületi ülésen lemondtak a képviselők egy havi tiszteletdíjukról, hogy abból is
legyen egy kis pénzünk, ha még adódik valami, amit ki kell fizetni. Most nagy
valószínűséggel fel fogjuk használni. Mindent megteszünk, mindent pénzt összeszedünk,
hogy a Szabadság úton, illetve a Névtelen úton a csapadékvíz-elvezetés meg legyen oldva.
Volt mostanában is egy esőzés, ami a Névtelen útról a kövezetet lehozta. Ha minden jól
megy, akkor az le lenne aszfaltozva és csapadékvíz-elvezető árok lenne. Ezen dolgozunk
most. Remélem legkésőbb tavasszal ezek a tervek megvalósulnak. Azért mondom, hogy
legkésőbb tavasszal, mert ígéret van rá, hogy szeptember 1-vel a kivitelezés elindulhat. Lehet,
hogy még az éven, de lehet, hogy csak tavasszal lesz megoldva a csapadékvíz-elvezetés. Nagy
szükség van rá.
Dr. Takács András körjegyző: Alapvetően egyetértek azzal, hogy nem érdemes a múlton
rágódni, de nem tudok elmenni mellette, mert nekem elég sok idő kellett ahhoz, hogy
átlássam, mert később kerültem ide, mint mikor ez beindult. Alapvetően a probléma abból
adódik, hogy a lakástakarékpénztári szerződéseket sem a lakosok, sem pedig az önkormányzat
nem vette komolyan, és nem fizetgette. Tisztelet a kivételnek, annak a néhány embernek, akik
komolyan vették. Amikor arról beszéltünk, hogy írjunk levelet a lakosságnak, én mondtam,
hogy nincs alapom arra, mert több oldalú a kérdés. Nem lehet egy embert, de még kettőt sem
okolni, nem a pénzügyes a felelős. Több ember is felelős. Évek óta több dologért sem fizetnek
a lakók, pl. nem tudom, hogy a környéken van-e olyan település, mint Balajt, hogy a lakók
nem fizetnek szemétszállítási díjat. Tudják, mennyibe kerül ez az önkormányzatnak évente?
Több mint 2 millió forint.
Szabó Zoltán polgármester: Havonta 192 ezer forint.
Dr. Takács András körjegyző: Akkor évente már több mint 2 millió forint. Ha itt mindenki
fegyelmezetten fizetné, tudná a kötelességét, nemcsak a jogát, akkor egészen más lenne a
helyzet. Akkor lesz probléma, mert a testület korábban már döntött arról, hogy a tartozók a
tartozásukat havi 3000 forintjával rendezhessék, de a befizetések nem fogják pótolni azokat a
„hasznokat”, amiket az előbb már említettek, az állami kedvezményt, a kamatot. Ezeket a
dolgokat már pótolni nem lehet. Elmegyek egy másik területre is és szeretném, ha nem
értenék félre és megpróbálnánk együtt gondolkodni. Én mióta itt vagyok úgy tapasztalom,
hogy sokan várják el, hogy a sült galamb a szájukba repüljön. Még annak sem örülnek, amit
úgy kapnak, hogy nem járna, amit pl. a Berzi István jóvoltából, mert most ő intézte a nyári
gyermekétkeztetést. Tavaly, tavalyelőtt egyéb élelmiszercsomagokat osztott szét az
önkormányzat, amit intéztek a kolléganők, a polgármester, a volt polgármester és ment érte
Márta, osztotta Ágnes asszony, és még ebből is elégedetlenkedés, civakodás, legutoljára pedig
majdnem verekedés volt. Valahogyan meg kellene változtatni az emberek gondolkodását,
helyre kellene tenni. Még valamit. Most is szóba került Ágnes asszony jóvoltából a
munkahelytermetés. Jogos igény. Szabó Zoltán polgármester sokat tett azért, hogy öt balajti
ember az ÉSZAKERDŐ-nél foglalkoztatva legyen. Úgy dolgoztak, hogy a szerződés lejárta
előtt, még a próbaidő alatt felmondta a szerződést az ÉSZAKERDŐ. Azt szeretném, ha ezt is
látnák, és nem mindenki arra várna, hogy a sült galamb a szájába repül, hanem tegyen
valamit, hogy boldogulni tudjon, és fogadja el azt, amit kap ingyen, és ne hőbörögjön,
veszekedjen, verekedjen. Egy élelmiszerosztásnál ne a rendőrségnek keljen rendet tenni.
Ugyanakkor, amikről Önök nem tudnak, de a testületi tagok tudnak, hogy marékszámra
jönnek hozzám a szabálysértési és közigazgatási bírságok. Hogy tud a munkanélküli
gépjárművet fenntartani, és szabálytalanságok sokaságát elkövetni? Ez számomra rejtély.
Vagy uram bocsá illetéktelenül jut hozzá mások vagyonához, tulajdonához. Ezeket is látni
kellene. Előre félek attól, ha eljutunk addig, hogy pl. a víziközmű kapcsán be kell hajtani a
tartozásokat, hogy fognak engem a faluban szeretni.

Szabó Zoltán polgármester: Tavaly az Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából 115 mázsa
élelmiszer lett szétosztva. Ha beszorozza valaki csak egy kiló liszt árával, kiderül, hogy
mennyibe került ez. Most majdnem 16 ezer doboz konzerv lett kiosztva.
Kovács Márta a falu lakója: A sajószentpéteri kolléganőm mesélte, hogy az a hír járja, hogy
Balajton a csirkén keresztül a kacsáig mindent lehet kapni. Én szégyennek tartom azt, ha falun
valaki éhezik, mert mindenkinek van kertje. Én parasztnak vallom magam. Nem sértődöm
meg, ha valaki leparasztoz. Szeretem a földet. Mindenkinek ezt kellene éreznie, akinek kertje
van. Akinek krumplija, babja van, az nem hal éhen. Balajton csak polgárok lesznek, akik csak
vásárolni akarnak.
Lázár Arzén CKÖ képviselő: Visszatérve az ÉSZAKERDŐ-nél dolgozókra. Olyan
válogatás előzte meg, amíg ki lett választva az az öt ember. Jól bele lett választva.
Kiválasztottak olyan embert, aki csak néhány éve lakik Balajton, én pedig, aki már tizen éve,
nem voltam alkalmas.
Szabó Zoltán polgármester: Az öt emberből nem mindenki dolgozott rosszul, de itt a
brigádot vették fel. A brigádnak adták ki a munkát. Van, aki rendesen dolgozott, de azt látva,
hogy a másik nem, azt gondolta, hogy nem fog rá dolgozni. Így mivel a teljesítményük nem
volt megfelelő elküldték az öt embert, a brigádot.
Dr. Takács András körjegyző: Én gyermekkoromban, tizenévesként a nyári szünetben
végeztem ezt a munkát. Nem szakadtak volna bele. Nem akarnak dolgozni, többet csellengtek
az utcán, mint a munkahelyen.
Szabó Zoltán polgármester: Én többet az erdőre nem fogok intézni munkahelyet. Tudnék
jövőre is, de nem fogok.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Azt mondták nekem ezek az emberek, hogy nagyon nehéz
volt.
Dr. Takács András körjegyző: Ugyan már! Most mondom, hogy én hobbiból csináltam ezt
gyermekkoromban. Lehet, hogy elvittem az ülés fonalát más irányba. Nem tudom Zoltán,
mivel akarod folytatni?
Szabó Zoltán polgármester: A közfoglalkoztatás kapcsán majd lehet, hogy rájönnek ezek az
emberek, lehet, hogy jó lett volna jól dolgozni, és lehet, hogy jövőre több lehetőség lett volna.
Jövőre a nyolcórás közfoglalkoztatás lesz a jellemző, én erről Budaival beszéltem valamelyik
nap. Nem minimálbér, hanem közfoglalkoztatási bér lesz megállapítva, ami 57 ezer forintot
fog jelenteni. Kötelezve lesz az a nyolc órában foglalkoztatott, hogy a kertjét megművelje,
illetve szociális földprogramot kellesz indítani az önkormányzatnak valamilyen formában.
Augusztus 15.-ével fog ismét elindulni rövidtávú közfoglalkoztatás, illetve újra bírálnak el
pályázatokat, mert fel volt függesztve. Én annyit jártam a munkaügyi központ nyakára, hogy
úgy néz ki, sikerült elintézni, hogy elsejétől felvegyük a tervezett 15 embert.
Berzi István képviselő: Lesz hosszabbítva valaki, vagy teljesen új emberek lesznek?
Szabó Zoltán polgármester: Akik most dolgoznak, azok közül senki sem lesz
meghosszabbítva a rövid programban.
Berzi István képviselő: És a hosszú programban?
Szabó Zoltán polgármester: Fogalmam sincs. A két fűnyírós szeptember 30.-ig van, Éva
december 31.-ig. Ottó van, akinek július 31.-vel jár le a szerződése. Az biztos, hogy a rövid
időtartamú közfoglalkoztatottak július 31.-vel leszámolnak. Reméljük, az új csoport tud
indulni augusztus 1.-vel, de még orvosi vizsgálatra sem tudtuk elküldeni őket, mert nem volt
elbírálva a pályázat. Kétszer is beadtuk a pályázatot. Először június közepén, akkor visszajött
a pályázat egy hét múlva azzal, hogy fel van függesztve az elbírálás. Utána két héttel ezelőtt
jött az információ, hogy be lehet adni megint. Levittük gyorsan, másnap megyek be Ritához,
aznap reggel megint felfüggesztették az elbírálást.
A játszótérrel kapcsolatban az INFODATAX elküldte a papírokat, jegyző úrral aláírjuk, és
akkor holnap az iratanyag megy az MVH-hoz a pénz lehívásához.

3. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok
Szabó Zoltán polgármester: Balajt Község Képviselő-testületének rendelete a vízdíj
megállapításról szóló rendelet módosításáról. Ezt a rendeletmódosítást az ÉRV. kérte, hogy
azok a fogyasztók, akik nincsenek rákötve az ivóvízrendszerre, de a szennyvízcsatornát
használják, azoknak meg kell állapítani egy bizonyos vízmennyiséget, hogy mennyit
használnak el, milyen mennyiség megy bele az ÉRV. által üzemeltetett csatornába. Több
önkormányzatnál is ilyen mennyiség van megállapítva. 50 liter/fő/nap mennyiségben
határozzák meg.
Dr. Takács András körjegyző: Ládbesenyőn ezt ugyan így csináltuk, az ÉRV-kel
leegyeztettük, személy szerint Hudák József úrral, aki a szennyvízdivízió vezetője. Várják ezt
a rendeletmódosítást, mert felfüggesztették a számlák kiállítását. Én megígértem neki, hogy a
testület a mai nap valószínűleg rá fog bólintani, és akkor holnap el tudjuk küldeni a
rendeletmódosítást, a számlákat el tudják készíteni e szerint. Egyébként magasabb lenne ez a
mennyiség, ez egy visszafogott mennyiség.
Kiss Ferencné képviselő: Sok embert érint ez?
Szabó Zoltán polgármester: Nem, néhányat, akinek van hidroforja.
Berzi István képviselő: Szerintetek az 50 liter/ fő/nap kevés, sok vagy megfelelő? Szerintem
sok.
Dr. Takács András körjegyző: Az állami szerveknél, ahol nem önkormányzati tulajdonban
van, tól-ig határ van, 40-60 liter. Ez egy középérték. Az 50 liter mennyiség relatív, ez mindig
attól függ, pl. ha én naponta lezuhanyozom, akkor ez a mennyiség elmegy.
Berzi István képviselő: De ha az emberek pénztárcáját vesszük figyelembe, akkor magas.
Dr. Takács András körjegyző: Nem az emberek pénztárcáját kell figyelembe venni, hanem
a fogyasztást.
Berzi István képviselő: Én ezt akkor is soknak találom.
Dr. Takács András körjegyző: Megfordítom, a fogyasztást kell a pénztárcához igazítani.
Mobiltelefonálásra többet költ az emberek nagy része, mint amilyen összeget ez a mennyiség
takar. Szóba került már az is, hogy a közkifolyók számláját a lakosságra áthárítsuk. A testület
nem merte bevállalni.
Szabó Zoltán polgármester: Én kiszámoltam, hogy 5 m3 vizet fizetek havonta, szennyvizet
is, ami naponta 166 literre jön ki naponta. A WC öblítés nem egy liter víz.
Dr. Takács András körjegyző: Szerintem az 50 liter egy humánus mennyiség.
Berzi István képviselő: Én még humánusabbat szeretnék.
Dr. Takács András körjegyző: Ingyen. Ismerem a gondolatát Pisti.
Berzi István képviselő: Javaslok 40 liter/nap/fő-t megállapítani.
Szabó Zoltán polgármester: Én felteszem szavazásra először az 50 litert, aztán ha nem…
Berzi István képviselő: Először a módosító indítványt kell feltenni szavazásra.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor a 40 liter/fő/nap mennyiséget tenném fel szavazásra.
A jelenlévő képviselők és a polgármester 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül nem módosította a vízdíj megállapításról szóló rendeletét.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor az 50 liter/fő/nap mennyiséget tenném fel szavazásra.
A jelenlévő képviselők és a polgármester 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül nem módosította a vízdíj megállapításról szóló rendeletét.

Dr. Takács András körjegyző: Nem lett elfogadva a rendelet, tájékoztatjuk az ÉRV-ket,
majd kiküld egy magasabb számlát.
Berzi István képviselő: Nem küldhet ki, nem fogadtuk el a mennyiséget.
Dr. Takács András körjegyző: Ki fogja küldeni. Van egy magasabb jogszabály, ami alapján
kiszámlázza.
Berzi István képviselő: Hiába van, nem teheti meg a szolgáltató, mint amit a korábbi
szolgáltató is megtett.
Dr. Takács András körjegyző: Én már hozzászoktam a maga populista mentalitásához, a
végtelenségig ez nem megy.
Kovács Márta a falu egyik lakója: Eddig mennyi volt, eddig is számolták valahogy? Biztos,
hogy az is egy átalány volt, csak nem tudom, hogy milyen mennyiség.
Dr. Takács András körjegyző telefonbeszélgetése Hudák Józseffel az ÉRV. illetékesével:
Balajt község testületi ülésén vagyok, vagyunk. A testület nem fogadta el az 50 liter/fő/nap
mennyiséget. Mi ilyenkor a teendő? Én is azt mondtam, hogy van egy magasabb jogszabály,
amit alkalmazni fognak. 120 liter/fő/nap, az jó lesz Pisti? 40 liter/fő/nap mennyiséget
szerettek volna. Az irreálisan alacsony. Én mondtam, hogy az 50 liter egy humánus
mennyiség, aminél lejjebb menni nem lehet, mert az már majdnem ingyen van. Köszönöm az
információt! Egy pillanat még adom a Berzi István képviselő urat.
Berzi István képviselő telefonbeszélgetése Hudák Józseffel az ÉRV. illetékesével:
Szerettünk volna a még humánusabb mennyiséget. Eddig 60 liter/fő/nap volt? Ezt nem tudtuk.
Vannak itt öregek, akik nem fogyasztanak el ennyi vizet. Spórolnak az emberek. Nem tudtam,
hogy erre van lehetőség. Köszönöm a felvilágosítást!
Dr. Takács András körjegyző: Nem tudom a végeredményt!
Berzi István képviselő: Az 50 literhez ők ragaszkodnak, el is fogadhatja a testület, mert van
olyan lehetőség, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő nem fogyaszt el ennyit naponta, akkor
felszerelnek neki egy szennyvízmérő órát, és az alapján számláznak.
Dr. Takács András körjegyző: Valóban ezt mondták nekem is korábban.
Szabó Zoltán polgármester: Azért ez az 50 liter/fő/nap nem úgy került a papírra, hogy én
vagy a jegyző úr kitalálta, ezzel kapcsolatban egyeztetések folytak.
Berzi István képviselő: De ez így korrekt, hogy ha valaki sokallja, akkor ez a megoldás.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor ismét az 50 liter/fő/nap mennyiséget tenném fel
szavazásra.
A jelenlévő képviselők és a polgármester 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (VII.28.) SZÁMÚ RENDELETE
A 2/2009. (III.05.) SZ. A VÍZDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester: Azért mert a játszótérhez is kaptunk pénzt a Horizont
Alapítványtól, a Falugondnoki Egyesülettől falumegóvási feladatokra 250 ezer forintot, illetve
egyéb központi támogatás, ez a gyermekétkeztetés, erre 3 millió 332 ezer forintot. Ezzel
kapcsolatban a képviselők megkapták a szöveges előterjesztést, módosítani kell a
költségvetésünket. A költségvetés 6 millió 169 ezer 440 forinttal nőtt. Ezt a módosítást
kellene elfogadnunk. Ezek olyan bevételek voltak, amelyekre év elején nem lehetett
számítani.

Dr. Takács András körjegyző: Ezeket a pénzeket nevezik „pántlikázott” pénzeknek, arra
kell fordítani, amire adták, kaptuk, nem lehet másra.
Berzi István képviselő: Mindent úgy kellene, és akkor nem lenne probléma.
Dr. Takács András körjegyző: Igen, egyetértek.
A jelenlévő képviselők és a polgármester 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011. (VII.28.) SZÁMÚ RENDELETE
AZ 1/2011. (II.24.) SZ. BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szabó Zoltán polgármester: Más valakinek indítványa, javaslata?
Kovács Márta a fali egyik lakója: Én korábban dolgoztam, foglalkoztam pályázatokkal,
pályázat írással önkormányzatnál. Most hazaköltöztem a családi házba, amit kicsit
felújítottunk. A felújításhoz vásároltam, és Edelényben azt kérdezték, hogy Balajtom még
valaki építkezni mer? Én azt szeretném, ha nem kérdeznének ilyet többé. Én nagyon
szeretném, ha ez a falu nemcsak tönkre menne, hanem kicsit előrébb is jutna. Nagyon sok
emberrel beszélgetek a faluban, segítek akár társadalmi munkában is. Sok embernek kellene
ezt így gondolni. Valamikor ez a falu ebből élt. Felújítottak, építettek társadalmi munkában.
Én nagyon szeretnék részt venni különböző szervezetek, szerveződések munkájában.
Asszonyklub, ifjúsági klub stb. A pályázatírásban is tudnék segíteni, meg van hozzá a
végzettségem. Gondolom, hogy lenne erre egy-két fogékony ember, és ha elindulna valami,
akkor más is részt akarna venni benne. Éjjel szoktam hazajönni a munkából, és többször
láttam már, találkoztam velük, hogy gyerekek sörös dobozzal a kezükben vannak kinn az
utcán, amikor már semmi keresnivalójuk ott. Valakinek csak helyre kell tenni őket, ha az
anyjuk, apjuk nem foglalkozik velük. Örökké kitörik a kerítésekből a léceket. Próbáljunk már
valamit tenni, hogy előre menjen a falu. Gondolom, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki
valamit szeretne tenni. Szoktak kiírni erre pályázatokat. Én, amit tanultam, amiről oklevelem
van, a hagyományok megőrzése. Valószínűleg ezt fel lehetne használni pályázatoknál.
Szabó Zoltán polgármester: Valószínűleg nem te vagy az egyetlen, aki ennek a falunak jót
akar. Visszatérve a gyerekekre. Ha elveszem tőlük és kiöntöm a sört, egy óra múlva az apjaanyja fog kiabálni velem, hogy miért tettem. Hazazavarom, vagy levágok neki egy
nyaklevest. Ha a te gyerekedről lenne szó, mit szólnál hozzá?
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Igazad van, én nem szólnék semmit.
Szabó Zoltán polgármester: Biztos vagyok benne, hogy te sem álnád meg szónélkül, pedig
én csak jót akarok neki.
Kovács Márta a falu egyik lakója: Biztos, hogy nem fog mindenkit érdekelni az a bizonyos
ifjúsági klub, de ha már ketten érdeklődnek, az is eredmény. Aztán a két emberből lehet, hogy
tíz lenne.
Kiss Ferencné képviselő: Lehet, hogy egy próbát megérne, de volt itt már annyi próbálkozás.
Szabó Zoltán polgármester: A katolikus egyháznak van egy 30-40 fős csoportja, ami erre
nagyon jó példa.
Kovács Márta a falu egyik lakója: Néhányan, ha elkezdenék, és a többiek látnák, hogy ezek
jól érzik magukat ott, el kellene menni megnézni, mit csinálnak.

Szabó Zoltán polgármester: Meg tudom ígérni, hogy én és az önkormányzat, amiben csak
tud, segít neked, illetve nektek. Helyiséget biztos, hogy találunk erre.
Kovács Márta a falu egyik lakója: Én nem tudom felvállalni, hogy megszervezem
akármilyen formában is a csoportot, mert 2-3 napot vagyok itthon, akkor is rendszertelenül,
de szíveden segédkezek benne.
Szabó Zoltán polgármester: Egy alapítvány létrehozásáról a jegyző úrral már korábban is
beszéltünk. A meglévőt nem érdemes folytatni, túl zavaros a helyzete, többen már nem is
élnek az alapítók, a kuratórium tagjai közül. Sokkal egyszerűbb egy újat létrehozni, mint a
régi alapítványnak a szálait kibogozni.
Dr. Takács András körjegyző: Én mindenképpen támogatandónak tartok egy ilyen fajta
társadalmi kezdeményezést. El kell gondolkodni rajta, hogy milyen formában egyesület,
alapítvány. A képviselő-testület csak köszönetet mondhat, ha valaki társadalmi munkában
akar segíteni pályázatírásban. Én is már többször mondtam, hogy a fejekben kellene rendet
tenni. Lehet, hogy ez a kezdeményezés is segítene ebben. Ön is említette, hogy sokan nem
művelik a kertjüket. Én sem lennék rászorulva, de sokkal jobban esik megenni azt a zöldséget,
gyümölcsöt, amit én termeltem. Most Ági ellen beszélek, mert csökkenne a forgalma.
Kiss Ferencné képviselő: Nekem is be van ültetve a kertem.
Dr. Takács András körjegyző: Rosseau nem volt egy buta ember, aki azt mondta, hogy
vissza a természethez. Balajtnak is olyan szép természeti környezete van, érdemes volna tenni
érte. Sok mindent meg lehetne változtatni, többek között az emberi gondolkodásban, és talán
eljutnánk addig, hogy szívesen meghallgatjuk egymást, tisztelni fogják az időseket. A nők
tisztelete, az idősek tisztelete hiányzik a mai társadalomból. Ha valaki szól valamit,
támadásnak veszik. Volt szerencsém Arzénéknél járni, rendezett, szép, tiszta házuk van. De
ha valakinek az ellenkezőjéről teszek megjegyzést, nem dicsérek, azt egyből zokon veszi.
Rögtön jön a megjegyzés, hogy azért mondom, mert ő cigány, jön a fenyegetőzés, hogy majd
elvágjuk a torkodat. Nem ismerem annyira a települést, nem tudom a módját, de ha alapítvány
létrehozására kerül sor, abban tudok segíteni.
Berzi István képviselő: Az a legnagyobb gond, hogy tisztelet a kivételnek, ha végigmegyünk
a falun, szemét szemét hátán, és nem csak a gyerekek dobják el, hanem a szülő is. Ha rászólók
a gyerekre, nekem áll az anyja, hogy azért vannak a közmunkások, hogy összetakarítsák.
Vagy, ha a gyerek fel is veszi, mert elszégyelli magát, a másik ház előtt ismét eldobja. Az
iskolában nincs a tanároknak eszköze, hogy hassanak a gyerekekre.
Kovács Márta a falu egyik lakója: Ha a gyerek bekerül olyan helyre, ahol látja a jó példát, ő
fog rászólni az anyjára.
Dr. Takács András körjegyző: Nekem más a véleményem, és nem én találtam ki, hanem
nálam okosabbak, hogy a társadalom alapja a család, az első indíttatás nem az iskolától,
hanem a családtól jön. Az iskolának erre rá kell segíteni. Ha valaki rosszul van elindítva azt
nagyon nehéz terelni, lehet, csak nagyon nehéz. Ha lesz egy társadalmi összefogás Balajt
szebbé tételéért, akkor biztos, hogy először nem lesznek nagy eredmények, de apránként kell
mutatkozni valamiféle eredménynek. Nem könnyű.
Szabó Zoltán polgármester: Van azért pozitív példa is. Amikor megtudták, hogy adjuk be a
pályázatot a Szabadság út csapadékvíz-elvezetésére, jöttek olyan hangok, hogy nem adunk be
segélyre kérelmet, mert inkább arra költsétek. Több embernek is elmondtam, hogy nincs
pénzünk az engedélyeztetésre, nehezen szedjük össze a pénzt, és ere mondták, hogy nem
adnak be segélyre kérelmet. Még ilyen nem volt, két darab segélykérelem van bent. Mindig
volt 20-25 darab.
Dr. Takács András körjegyző: 6 millió 200 ezer forintot kapott az önkormányzat, ebben
óriási munka van. De ebben még nincs benne a 10 millió forintos MVH. támogatás. Ebben az
évben közel 20 millió forintot kapott az önkormányzat, és ebben nagyrészt a képviselőtestület jóváhagyása mellet a polgármester és a kolléganők munkája van. Kétszer volt rá

alkalom már 8 órára Pesten voltunk ügyet intézni. Itt meg van olyan, aki 7 órakor nem tudja
felvenni a munkát. Átmentünk egy kötetlen beszélgetésbe.
Beri Aladárné a falu egyik lakója: Az egyház Béla atyán keresztül üzent, hogy döntsön már
a testület az iskolaépület eladási árának ügyében. Az egyház 4 és fél millió forintot tud adni
érte.
Szabó Zoltán polgármester: Én már többször kértem, hogy mondjanak egy árat. Én írtam
egy levelet, írtam bele árat is. Kértem, hogy ők is mondjanak egy árat, és biztos, hogy meg
fogunk tudni egyezni. Hallottam már olyat, hogy azt mondták, hogy miért nem adjuk oda 800
ezer forintért. Annyiért biztos, hogy nem fogjuk odaadni, akkor úgy marad, majd lesz vele
valami.
Berzi István képviselő: Ha nem fogod odaadni, akkor esetleg ott fog tönkremenni.
Szabó Zoltán polgármester: Te odaadnád ennyi pénzért? Egy biztos, az iskola épülete eladó,
de csak a katolikus egyháznak. Csak mondjanak egy árat. Én tudom, hogy mennyit hajlandók
érte fizetni, most nem mondom meg, de mondjanak egy árat, és meg fogunk tudni egyezni.
Dr. Takács András körjegyző: Együtt kell látni a dolgokat. Itt most van egy hitel, amit
vissza kell fizetni.
Berzi István képviselő: Erről nem az egyház vagy a tagjai, vagy nem csak ők tehetnek.
Dr. Takács András körjegyző: Az önkormányzatnak nem 40-50 ember érdekét, hanem az
egész falu érdekét kell képviselnie. Gondolni kell a tervekre. Óvoda létesítése, orvosi rendelő
áthelyezése egy vásárolt épületbe. Ha ár alatt adja el az önkormányzat az iskola épületét,
akkor ezeket nem tudja megvalósítani.
Szabó Zoltán polgármester: Én próbálom az önkormányzat bevételeit növelni. A múlt héten
itt volt egy cég, aki a jövő évben, ha minden jól megy, 19 autó után fogja idefizetni a
súlyadót. Két cég van ide bejelentkezve, amiből a bevételt jövőre érzékelhetjük. Az egyik
cégnek 19 a másiknak 6 kamionja van, de ötöt megint akar venni. Ha minden jól megy lesz
bevétele az önkormányzatnak, ami jelen pillanatban még nincs.
Dr. Takács András körjegyző: A közmeghallgatást nem tartanám rossz ötletnek, mert sokan
azzal sincsenek tisztában, hogy a településrekonstrukciós pályázat beadásáért mennyit kellet
már eddig is menni, és ennél kisebb dolgokért pl. a vis maior pályázatért is mennyit kell
dolgozni. Jól lenne, ha az emberek tisztában lennének ezzel. Nem adják ingyen az
élelmiszersegélyt vagy a nyári gyermekétkeztetést. Pisti tudja a legjobban, hogy ebben is
mennyit kellett talpalni, telefonálni.
Szabó Zoltán polgármester: Amikor megjelent az Északmagyarországban, hogy nyert az
önkormányzat 8 millió forintot, azt kérdezték tőlem, hogy mikor osztjuk szét. Az nem
szétosztani való, de még mellé is kell tenni 10 % önrészt.
Dr. Takács András körjegyző: Zoltán mondta, hogy bizonyos dolgokhoz csak úgy tudja az
önrészt biztosítani, hogy az ÉRV. megelőlegezte a második félév bérleti díját. Ha nem alakul
ki egy jó kapcsolat az ÉRV. vezetőivel, és azt mondják, hogy nem előlegezzük meg, akkor
lehet, hogy ezen elbukhatott volna az egész.
Szabó Zoltán polgármester: Tavaly novemberben a pályázat regisztrációjakor 160
jelentkező volt. Amikor májusban megjelent a végleges pályázati kiírás, akkor már csak 110en adták be a pályázatot, ugyanis nem volt pénzük arra, hogy megcsináltassák a terveket,
engedélyeztessék. Beadtuk a Közlekedésfelügyeletnek, a Vízügynek az engedélyeztetést, a
tervet, a pályázatot két hétre rá kellett beadni, kiadtak egy igazolást, hogy engedélyeztetés
alatt van a terv. Ezek a z igazolások az egyik helyen 17, a másik helyen 20 ezer forintba
kerültek. Ezekre a forrásokat nem egyszerű előkeríteni. És mindezt úgy, hogy a tavalyi
normatív támogatásunkhoz képest 3 millió forinttal kevesebbet kapunk. Havi szinten 250 ezer
forinttal kevesebb normatív támogatást kap az önkormányzat, mint tavaly. Ez nekünk nagyon
nagy pénz. A szennyvízberuházás negyedéves kamata 410 ezer forint. Ez be kell fizetni, mert
ha nem, nem hosszabbítják meg a hitelt. Persze igaz, hogy ha nyer a pályázat, akkor ezek a

költségek megtérülnek, elszámolható költségek, ami kb. 1 millió forint. A likvidhitelünkhöz,
3 millió forint két héttel ezelőtt hozzá kellett nyúlni a játszótérrel kapcsolatban. Csak néhány
óráig volt mínuszos, 160 ezer forinttal. Egy másik forrásból lett pénz és visszatettük. Október
óta másodszor nyúltunk hozzá, de most ezt muszáj volt átutalni, de utána jött is a pénz. Ha
csak lehet, nem vesszük igénybe ezt a hitelt, mert nagyon magas a kamatja.
Szabó Oszkárné CKÖ elnöke: Visszatérve a templomhoz, akkor a katolikus templommal
nem fog történni semmi, úgy marad?
Szabó Zoltán polgármester: Az nem önkormányzati tulajdon.
Kiss Ferencné képviselő: Arra a vis maior nem vonatkozik.
Szabó Zoltán polgármester: Amikor a szakértő a vis maiorral kapcsolatban elkészítette a
terveket szó volt arról, hogy a templom elől a földet elszedjük, hogy legalább megközelíthető
legyen. Azt mondta, hogy ő a nevét ahhoz nem adja. Ha a törmelék, és ami meg van csúszva
elkerül onnan, akkor az egész épület el kezd lecsúszni.
Szabó Oszkárné CKÖ képviselő: Sajnáljuk, mert az iskola épülete csak nem templom.
Beri Aladárné a falu egyik lakója: Azt mondták, hogy az az összeg sok, amit te megjelöltél.
Szabó Zoltán polgármester: Tudom, hogy sok, de arra várok, hogy ők is „mondanak” egy
összeget.
Dr. Takács András körjegyző: Ha meg odaadnátok, akkor meg azt mondanák, hogy
elkótyavetéltétek.
Berzi István képviselő: Két témát vetnék fel. Az egyik a belvíz. Nálunk és a
szomszédunkban is a pincében áll a víz. A múltban ez nem volt jellemző. Amíg a „mosókút”
rendben volt tartva, illetve használták a közkutat ez nem volt jellemző. Javaslom, hogy a
„mosókutat” rendbe kell tenni, illetve használható állapotba kell hozni.
Szabó Zoltán polgármester: Te arra gondolsz, hogy a szivattyút vissza kell helyezni.
Berzi István képviselő: Igen, illetve a patakmedret is ki kell tisztítani. Erről valamilyen
formában határozatot kérnék.
Szabó Zoltán polgármester: Nincs semmi kifogásom az ellen, hogy a „mosókút” rendbe
legyen téve.
Beri Aladárné a falu egyik lakója: Inkább onnan locsoljanak, mint a közkútról.
Szabó Zoltán polgármester: Még talán az ellen sincs kifogásom, hogy a szivattyú kerüljön
oda vissza, viszont, hogy a gémes kutat helyreállítani… Belehajolnak, beleesnek… A
patakmeder most tavasszal is ki volt pucolva, amennyire lehetett.
Berzi István képviselő: Az a baj, hogy a „mosókút” és az árok szintje nincs köszönő
viszonyban, a víz nem fog felfelé folyni.
Szabó Zoltán polgármester: Ebben teljesen igazad van, de valamilyen lejtés van. Kézi
erővel, ásóval nem lehet mélyebbre menni. Erre az lenne a megoldás, ha valamikor gazdag
lenne az önkormányzat, akkor betonos árokkal megoldani a vízelvezetést, mint ahogy
valamikor meg is volt, még látszanak a nyomai. Ez nagyon nagy munka, ezt kézi erővel nem,
csak géppel lehet megoldani. Ez egy nagy beruházás, erre jelenleg az önkormányzatnak
biztos, hogy nincs pénze.
Dr. Takács András körjegyző: Erre akartam kitérni, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy
mi mindenre kellene pénz, és mi mindenre nincs, akkor megfontolt döntést kell hozni, hogy
hogyan történjen a helyreállítása. Laikusként a kút működése és a belvíz között nincs
összefüggés. Azzal lehet valami kapcsolat, hogy nem folyik el rendesen a víz. Hogy kézi
erővel megoldható-e, azt én nem tudom, de talán tavaly néztük végig, a jelenlegi állapotokat
nem ismerem
Berzi István képviselő: A kút működése és a belvíz között van összefüggés.
Dr. Takács András körjegyző: Nincs.
Berzi István képviselő: Ha a kútból rendszeresen kerülne ki, felhasználódna víz, akkor nem
lenne belvíz.

Szabó Zoltán polgármester: Annak, hogy a ti pincétek telement, és a kút között nincs semmi
összefüggés.
Berzi István képviselő: De hogy nincs.
Dr. Takács András körjegyző: Ahhoz, hogy ezt valaki megértse, nagyon kevés fizikai
ismeret elég. A víz oda megy, ahol helyet talál, ha kiszivattyúzom, utána fog töltődni.
Berzi István képviselő: De, ha kiszivattyúzom, akkor a magasabb szintről elmegy.
Dr. Takács András körjegyző: A magasabb szint a templom, nem a maga portája. Nem a
portájukról megy a kútba, hanem fordítva. Lehet erről vitatkozni, hogy erről ma
felelősségteljesen dönteni nem tudnak, az biztos.
Berzi István képviselő: Egy szivattyú visszahelyezéséről, meg egy-két lécről?
Dr. Takács András körjegyző: Könnyű ezt mondani, de tessék kiszámolni ennek a költségét.
Kovács Márta a falu egyik lakója: Az számításba lett véve, hogy a szivattyú
visszahelyezésével a falu villanyszámlája mennyivel fog növekedni? Mert még a szőlőbe is
onnan hordták a vizet.
Szabó Zoltán polgármester: Azt esetleg meg lehet tenni, hogy ha a korábbi szivattyú
működik, akkor azt visszahelyezzük. Hozhatunk is róla határozatot, ha gondoljátok.
Berzi István képviselő: „Nyúlunk a munkáért” címmel elindult egy pályázat, aminek a
határideje augusztus 20. Néhány e-mail erejéig felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel.
Tulajdonképpen ez ugyan az, mint a csirke, kacsa, tyúk esetében volt, csak ez most nyúl.
Szabó Zoltán polgármester: Én a csirke, illetve a kacsa problémákból okulva, megvárnám a
döntéssel azt, hogy minden képviselő itt van.
Berzi István képviselő: A határidő miatt lehet, hogy ez nem lehetséges.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor majd összehívunk egy rendkívüli testületi ülést, ha
szükséges lesz.
Berzi István képviselő: Lehet, hogy nem is kell hozzá testületi döntés.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor, amikor megkapják a tápot és egy óra múlva már el is
adják, akkor nem tudom, hogy érdemes-e erről beszélni. És ez nem egy-két esetben történt
meg.
Berzi István képviselő: Ebben az esetben szigorúbb nyomon követést terveznek, és szinte
versenyt hirdetnek a résztvevők között.
Szabó Zoltán polgármester: Én azért kíváncsi lennék és szeretném látni a Hegedűs Zsuzsa
arcát, amikor végig jön a falun, hogy hány tyúk kapirgál. Én ezt a pályázatot nem tudom
támogatni, sőt nem is érdekel.

Szabó Zoltán polgármester: Zárt ülés után még eszembe jutott, hogy egy témát
elfelejtettem, amit nyílt ülésen kellett volna tárgyalni és fontos, ezért most említem. Az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok 2011. évi támogatásának
igényléséhez, közismert nevén ÖNHIKI pályázathoz szükséges a testület döntése arról, hogy
be kívánja nyújtani ezt a pályázatot. Nem elég, hogy a költségvetési rendeletben szó van róla,
és döntöttünk róla. Gondolom, erről nincs mit vitatkozni, már erről korábban döntöttünk,
hogy benyújtjuk, illetve ti is szorgalmaztátok.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
99/2011. (VII.27.) sz. határozat

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6.
sz. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
- a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és a
Ládbesenyő székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
- a települési önkormányzat 2011. évben kommunális adó címen 562 e Ft összegű
bevételt tervez.
- az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 5 570 e Ft összegű működési
célú hiánnyal fogadta el.
- az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
- az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte
a képviselők megjelenését és az ülést bezárta.
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