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A lakosság részéről: jelenléti ív szerint
A jegyzőkönyvet írásba foglalta: Cserged Marianna igazgatási előadó
Szabó Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Köszöntöm a képviselő urat és a
képviselő asszonyt. Dánielné Tóth Beáta szólt, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni, Berzi István képviselő úr nem szólt, nem tudom, hogy jönni fog-e. Külön köszöntöm a
jegyző urat András nap alkalmából! A múlt héten Edelényben is közmeghallgatás volt, és a
városi tévén figyeltem a közmeghallgatást. Meg kell, hogy állapítsam, hogy Balajton többen
vannak a közmeghallgatáson, mint Edelényben voltak. Ez jó hír, hogy érdekli e kis település
lakóit a község sorsa. Legutóbb tavaly decemberben volt közmeghallgatás, amin jóval többen
voltak, azóta sok víz lefolyt még a Balajti patakon is. A testület megjelent tagjai is meg
tudják erősíteni, hogy sok minden történt ez alatt az egy év alatt. Tavaly a legnagyobb
gondunk talán az volt, hogy rendelkeztünk egy közel 17 millió forintos adósággal. Ez a 17
millió forint jelen pillanatban „csak” 6 és fél millió forint. Ezt azért jelentősen sikerült
lefaragni, és még fizetési problémánk sem adódott. Hitelt nem kellett igénybe vennünk, illetve
egyszer kellett a likvidhitelünkből 200 ezer forintot, két napig, átmeneti jelleggel. De bérre,
fizetésekre, segélyekre nem kellett hitelt igénybe vennünk. Talán ez azért történt így, mert a
testület és a jegyző úr elég jól együtt tudott dolgozni az elmúlt egy évben. Én azt mondom,
hogy nézve az edelényi képviselő-testületet, illetve a parlamentet, elég komoly viták,
veszekedések vannak Edelényben is, a parlamentben is, ami nem egészséges dolog. Balajt
község önkormányzatánál ez alatt az egy év alatt voltak egészséges viták, de veszekedések,
kiabálások nem voltak testületi ülésen. Mindent meg tudtunk beszélni képviselő hölgyekkel,
urakkal, alpolgármester úrral, jegyző úrral, és talán ezért sikerült, hogy a pénzügyi dolgok
helyre jöttek. Valami kis fejlesztésre is volt lehetőség. Az alsó Ady úton megtörtént a
dréncsöveknek a behelyezése az aszfaltos út alá, ami megoldotta a vízelvezetést, ami évek
óta, de különösen a tavalyi csapadékos időjárás idején napi problémát okozott az
önkormányzatnak. Most ez meg lett oldva. Volt egy nagyon rossz járdaszakasz, Balajt község

legforgalmasabb járdaszakasza, Berzi Józsi bácsitól a buszmegállóig. Több baleset volt rajta,
kéztörés, lábtörés. Megcsináltuk a járdát, azt hiszem a településen mindenki
megelégedettségére. Elkészült a játszótér. Ha bejön valaki Balajtra olyan, aki nem járt még itt,
vagy nagyon régen járt, az mind megcsodálja. A környéken Hegymeg, Abod, Irota, Edelény
épültek játszóterek, de állíthatom, hogy mindközül a legszebb. Ez a játszótér gyakorlatilag
nem került pénzünkben, kb. 600 ezer forintos költség lesz. A többi pénzt az MVH-tól, illetve
egy jelentős összeget egy alapítvány, a Nemzeti Horizont Alapítványtól kaptunk rá. A
Kossuth úton megtörtént a megcsúszott partfalnak a megtámasztása, az a csúnya kockaköves
árok kicserélésre került. A hivatal udvarra esős időben is bárki fel tud jönni úgy, hogy nem a
sárban kell megállnia, hanem egy kövezett parkoló került kialakításra. Komoly
eszközbeszerzések voltak az önkormányzatnál. Gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, amikor
beültem ebbe a székbe egy-két fűnyíró nagyon rossz állapotban, lapát, ami még volt, ezen
kívül semmi. Sikerült vennünk 3 bozótvágót, 2 darab „tologatós” fűnyírót, talicskákat, ásót,
kapát, vasvillát, 7 darab kaszát. Közel 800 ezer forintban vásároltunk, és minden eszköz
megvan. Ez köszönhető annak, hogy Farkas Ottó, aki most nincs itt, karban tudja tartani
ezeket a szerszámokat. Még a kesztyűt is, amit műszak elején kiad, műszak végén visszakéri.
Egy kesztyű nem nagy érték, de százas nagyságrendben már komoly összeg. Vettünk 150
darab kesztyűt, és ebből, ha jól emlékszem még 90 darab a raktárban van. Közmunkaprogram. Mindenki tudja, hogy 30 nap munkaviszonyt kell igazolnia annak, aki jövőre
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban akar részesülni. Az önkormányzatnak az nem
kötelező feladata, hogy ezt a 30 napot itt ledolgozzák. Az önkormányzat mindenkinek
lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a 30 napot ledolgozza. Gyakorlatilag mindenkinek meg
van a 30 nap munkaviszonya. December 1.-től lehetőséget kaptunk a munkaügyi központtól,
hogy 4 embert felvegyünk december-január hónapra. Ezt a tegnapi napon intéztük, és a mai
napon kaptunk visszajelzést, hogy a 4 emberre megkapjuk a pénzt, illetve a 4 ember holnaptól
jöhet dolgozni hat órában. Hétfőn délután szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, és tegnapra
már le kellett adni a munkaerőigény bejelentést, illetve a pályázati adatlapot is ki kellett
tölteni. Jövő év elsejétől még egy munkaprogram fog indulni, a Startmunka-program. Erről
annyit kell tudni, hogy megpróbálják az embereket munkába állítani, ami teljesen helyes.
Ezzel kapcsolatban két hónappal ezelőtt egy kormánymegbízott a munkaügyi központban
tartott egy tájékoztatót. Ekkor úgy hangzott el, hogy rengeteg pénz, lehetőség van ebben a
programban. Ebben a programban olyan munkákat akarnak elvégezni, amik a településeken
már évek óta nem voltak elvégezve. Mezőgazdasági program, kazánprogram, erdőtelepítés,
mezőgazdasági utak karbantartása, belterületi belvízelvezetés. Úgy hangzott el, hogy ha a
bérre és járulékaira adnak 1 forintot, akkor az egyéb költségekre még hozzátesznek 1 forintot.
A mezőgazdasági utak rendbetételére, karbantartására és a belvízelvezetésre pályáztunk. A
belvízelvezetés arról szólna, hogy a település minden vízelvezető árkát profilban kiásni,
illetve van a településnek egy része, ahol évek óta megoldatlan a vízelvezetés. Kiss
Ferencnétől egészen Konkolyékig, a kanyarig tart. Ott már többször én is kiásattam az árkot,
de jönnek a buszok, a teherkocsik, amik nem férnek el. Úgy beszéltük meg a testülettel, hogy
azt a 200 méteres szakaszt egy zárt betonnal kirakott résszé fogjuk alakítani, le lesz fedve, le
lesz aszfaltozva. Így már talán két busz is elfér úgy egymás mellett, hogy ne menjen fel a
járdára, illetve ne tapossák be a földárkot, hanem egy fedett vízelvető rendszer kerüljön
kiépítése. Én elkezdtem számolgatni a közvetlen költségeket. Itt kell érteni a sóder, homok,
cement, kalapács, szerszám, munkásruha, betonelem. Ezeket mind ki kellett számolni. Már
készen voltam a számolással, amikor jött a hír, hogy ez az 1 forint nem is 1 forint lesz, mint
ahogy a kormánybiztos úr mondta, hanem 61 fillér. Újra kellett kezdeni a számolást. Nem baj,
újra kiszámoltuk! A mezőgazdasági utak felújításánál is komoly mérések, számítások
kellettek, hogy mennyi kő, illetve szerszámok kellenek, mennyi beton. Egy áteresz is fel lesz
újítva. Beadtuk a pályázatot. Kijött, hogy mennyi a pénz a bérre, illetve a közvetlen költségre.
Ezt nem közvetlenül a munkaügyi központ fogja irányítani, hanem a katasztrófavédelem
egyik ezredese. Múlt héten behívtak a munkaügyi központba, az ezredes úr átnézte a

pályázatot, és jónak találta, csak a belvíz-elvezetési programot nem engedi csak március 1-vel
kezdeni, nem pedig január 1-vel. Ennek megfelelően újra kellett tervezni, illetve számolni a
dolgokat. Most úgy néz ki, hogy a 17 millió 220 ezer forintot meg fogjuk kapni. Ebben a
programban 29 ember fog dolgozni, mégpedig úgy, hogy az egyik fele az első félévben, a
másik fele az év második felében dolgozzon. Tehát a mezőgazdasági programba január 1-vel
6 ember kerül felvételre, illetve egy külsős munkaerő is lesz, egy kőműves szakmunkás. A
következő nyolc március 1-én fog kezdeni. A 6 ember június 30-ig fog dolgozni a
mezőgazdasági utas programban. A másik 6 ember július 1-től fog dolgozni december 31-ig.
A belvízelvezetési programban pedig március 1-től július 31-ig fog dolgozni 8 ember, és
július 1-től december 31-ig másik 8 ember. Miért kell egy kőműves szakmunkást bevonni?
Balajton nincs olyan regisztrált munkanélküli, akinek kőműves szakmája lenne, aki a
betonozási munkákat tudná irányítani. De még Edelényben is nehéz lesz ilyet találni. Ezért
kell egy külsős kőműves csoportvezetőt felvenni. Röviden a Startmunka-programról ennyit.
Azért ez is elég sok embert meg fog mozgatni, illetve valami értékteremtő munka is fog ebből
képződni. Még visszatérve a mezőgazdasági utas programhoz, a Sápi utat szeretnénk
megcsinálni, bokorirtással. A pincesor felé az utat, illetve a hidat. A hidat elbontani, és egy 6
méter széles átereszt beépíteni, illetve Beriné és a pincesor közötti átereszt megjavítani, és ezt
az útszakaszt le is kövezni. Legalább a pincékbe ki tudjanak menni az emberek kulturált
körülmények között, és hazahozni a bort. Ebben a programban is komoly eszközvásárlások
lesznek, illetve az ebben résztvevők munkásruhát, és bakancsot vagy gumicsizmát fognak
kapni. A tévét mindenki nézi, illetve az internetet is sokan. Az internet nem volt kiépítve
községünkben. Most a nyáron felvettem a kapcsolatot egy szolgáltatóval, akik Ládbesenyőn is
üzemeltetik az internetet, és kiépítésre került Balajton is az internet hálózat. Én úgy
gondolom, hogy ennek a lehetőségnek is sokan örülnek. A fizetésekre térve. Sokaknak
problémát okoz, hogy miért ekkor vagy akkor van a béreknek vagy a segélyeknek a kifizetése.
Én már elmondtam ezen a fórumon egy évvel ezelőtt, illetve nap, mint nap elmondom, és
jegyző úr is meg tud ebben erősíteni, illetve ő is elmondja az embereknek, hogy az
önkormányzat, nemcsak Balajt, hanem a többi önkormányzat is, akkor tud fizetni, ha a
Kincstár átutalja a pénzt az önkormányzat számlájára. Én most direkt elhoztam ezt a banki
kimutatást, mely szerint a gyermekvédelmi támogatás ma lett jóváírva az önkormányzat
számláján. Nem ülünk a pénzen! Ez a pénz a holnapi napon ki lesz fizetve. Van olyan
önkormányzat, aki megkapta szintén ma, de csak 5.-én fogja kifizetni. Én röviden az egy év
alatt végzett munkáról ennyit szerettem volna mondani. Megkérem jegyző urat, az
alpolgármester urat, képviselő asszonyt, ha valamivel ki kívánják egészíteni, akkor tegyék
meg, illetve utána lehet kérdezni. Köszönöm, hogy meghallgattak, meghallgattatok.
Dr. Takács András körjegyző: Én csak azt tudom mondani, amit délelőtt is mondtam, hogy
elméletileg a közmeghallgatáson a falu lakói mondják el véleményüket, gondolataikat, és mi
pedig próbálunk arra választ adni. De ha már meg lettem szólítva elmondom, amit elmondtam
ma a testületi ülésen is. Először is az önkormányzat III. negyedéves munkájáról tájékoztatott a
pénzügy, illetve másodszor pedig beszéltünk a 2012. évi tervekről, koncepcióról. Elmondtam
délelőtt is, elmondom most is, megerősítve, amit Szabó Zoltán mondott, hogy vannak
értelmes véleménykülönbségek, viták, de nem jellemző a képviselő-testületi ülésekre a
személyeskedő, sértegető, megalázó viselkedés, Értelmes viták vannak. Értelmes viták annak
érdekében, hogy lehessen jobb, hogy lehessen a nagyon nehézanyagi körülmények között is
valamit a faluban felmutatni. A pénzügyi egyensúly helyreállítása nemcsak azért történt abba
az irányba, amit a Zoltán mondott, csak hogy ő szerényem elhallgatott olyan dolgot, amit ha
visszaemlékeznek rá én korábban is elmondtam, és dorgálást is kaptam érte, amikor a
választások előtt közzétettem önök előtt, hogy fontolják meg, hogy egy főállású polgármestert
elbír-e a falu. Én ezért keményem kikaptam. Nem mindegy, hogy 6 és félmillió forintot visz
el egy főállású polgármester költsége évente, vagy a 40 %-át. Szabó Zoltán maga kérte, hogy
a tiszteletdíja közelítsen a minimumhoz. Ő nagyon kevés tiszteletdíjat kap azért a munkáért,
amit végez. A felelőssége ugyanannyi, mintha főállású lenne. És ebben a munkában partnerek

a testületi tagok, illetve a kolléganők. A közmunkával, illetve a Starmunkával kapcsolatban is
többször találkoztam vele, hogy megy intézkedni a munkaügyi központba, ami nem
kötelessége sem neki, sem a testületnek, csak egy lehetőség. Részese vagyok én azoknak a
beszélgetéseknek, egészséges vitáknak, amiben arról dönt a testület, hogy hány embert,
hogyan lehetne foglalkoztatni. Elmondom még akkor is, ha néhány embernek nem fog
tetszeni, hogy valaki ezt a törekvést nem igazán értékeli, méltányolja. Ennek legdurvább
példája az volt, amikor tavasszal 5 ember járt az erdőre dolgozni. Én tudom, hogy milyen
erőfeszítéseket tettek azért, hogy az erdőgazdaság foglalkoztassa az 5 embert, és az
erdőgazdaság az 5 ember munkájával nem volt megelégedve, és elküldte az 5 embert.
Emberek nem mindig becsülik meg ezt a munkát. Tudom, hogy sokan mondják, hogy ennyi
pénzért? Én, amikor 1961. július 7.-én elkezdtem dolgozni a Lenin Kohászati Művekben
lakatosként, nagyon mostoha körülmények között dolgoztam 22 hónapig. Akkor az büntető
lágeri körülményeknek felelt meg. De meg akartam élni, azt akartam, hogy keressek. Ezt nem
mindenki így gondolja, nem mindenki csinálja meg. Maguk tudják, hogy mire, kikre
gondolok. Vannak dolgok, amiket át kellene, hogy érezzenek, és gondoljanak. A környéken
Balajt az egyetlen település tudomásom szerint, ahol nem fizetnek szemétszállítási díjat.
Nagyon sokba kerül az önkormányzatnak, és ezt nem pénzben kapják meg Önök, és így nem
érzik ennek a komolyságát, hogy mit jelent. Nem érzik, hogy a képviselő-testület
tevékenysége kapcsán milyen élelmiszersegély osztásra került sor az évben. Számomra, mint
kívülálló számára érthetetlen, hogy majdnem összeverekednek a segélyen.
Csikó Lászlóné a falu egyik lakója: Tisztelet a kivételnek, mert sokan örülünk, hogy
kapunk.
Dr. Takács András körjegyző: Nagyon helyes. Vagy gondolják meg, hogy mennyi munkát
és idegeskedést ad nekünk az az ember, akinek van 13 szabálysértése, illetve közigazgatási
bírsága 207 ezer forint összegben. Az egész itt csapódik le nálunk, nálam, levelezgetünk a
rendőrséggel, ugyanis a rendőrség minden ügyben tájékoztatás kér a tett intézkedésekről. Én
már azon a ponton voltam néhányszor, hogy szembeszegültem rendőrségi intézkedésekkel,
megkeresésekkel, amikor foglalásra akartak kapacitálni. Én azt mondtam, hogy én egyelőre
ennek nem teszek eleget. Ugyanakkor kapom a másik oldalról a támadást, hogy amennyiben
ennek nem teszek eleget, akkor ez lesz, az lesz, az öt éves elévülési időn belül hajtsam be.
Rendkívül sok gondot okoz. A múltkor összeszámoltuk közel 1 millió forint bírság van olyan
dolgok miatt, amit ki lehetne védeni. Pl. nem kapcsolta be a biztonsági övet, nincs nála a
jogosítványa. Ilyenekkel kell szenvednünk, és akkor hozzám jönnek mentességet kérni, mert a
gyerekeknek nincs mit enni, én pedig tehetetlen vagyok. Zoltán is meg tud erősíteni abban,
hogy hányszor beszélünk ezekről az esetekről, hogy mit lehetne tenni abban a helyzetben,
amikor két nap eltéréssel ugyanazért büntetik meg. A illető pedig állítja, hogy ez azért van,
mert „rászálltak” a rendőrök, mert cigány. Én ezzel mit tudok kezdeni? Én ezzel semmit sem
tudok kezdeni. Rengeteg olyan gonddal, problémával küszködünk, amit nem tudunk csak mi,
és értem alatta a polgármestert, a testületet, a kolléganőket és magamat is, megoldani, ha
Önök ebben nem partnerek. Sokan tudják igazolni, hogy sokszor csinálunk olyat, ami nem a
feladatunk, hogy telefonálunk valakinek az érdekében, leülünk, értelmezünk leveleket,
határozatokat megmagyarázunk, de van egy tűrés határ is, és egy elvárás is. Volt olyan
személy, aki a Mariannának úgy neki állt az elején, pedig én kértem magukat levélben az
elején, hogy legyenek türelmesek, a többség az is volt, de volt, aki úgy üvöltözött vele, és
megfenyegette. Én pedig hazaküldtem, és mondtam neki, hogy ha lehiggadt, akkor jöjjön
vissza. Én úgy gondolom, hogy annyit elvárhatunk, hogy bármennyire is ideges valaki, mert
rosszak a körülmények, mi is emberek vagyunk és elvárhatunk annyit, hogy normálisan
beszéljenek velünk. Hiába mondom el türelmesen, hogy nem én hozom a jogszabályokat,
csak végrehajtom. Nem régen fel is jelentettek a Kormányhivatalnál, amit tudtam is, hogy fel
fognak jelenteni, mert az emberek egyszerűen idegesek, türelmetlenek. Múlt hét pénteken
voltam egy konferencián a Miskolci Egyetemen, ahol úgy fogalmaztam, definiáltam a
köztisztviselőt, amin jót derültek, hogy a köztisztviselő az a sajátos állatfajta, akibe mindenki

belerúghat és köteles méltósággal viselni a megaláztatásokat. Ez így viccesen hangzik.
Higgyék el, hogy meg van bennünk a jószándék, de összefogás nélkül nem tudunk megoldani
dolgokat, csak ha Önök is partnerek benne. Hozzám bár ki jöhet, de ne mondja nekem senki,
hogy ha félórás beszélgetés után valakinek nemet mondok, azt azért teszem, mert cigány.
Nálam nem úgy dőlnek el dolgok, hogy valaki cigány vagy nem cigány, hanem tisztességes
vagy nem tisztességes, milyen ember, hogy dolgozik vagy hogy nem dolgozik. És, ha valaki
nem tisztességes és nem úgy dolgozik, ahogyan az elvárható, akkor az ne lepődjön meg, ha
elbocsátásra kerül. Én nem akarok hosszú tanmesét mondani, mert nem erre készültem, de
szívesen állok a rendelkezésükre bármikor, bármilyen kérdésbe. Jól látom, hogy megérkezett
Máténé asszony? Pont az ő Pakson lakó lányának segítettem, akit nem is ismerek. Mindenben
segítek, ami normális keretek között elvárható. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szabó Zoltán polgármester: Még egy gondolat ahhoz, amit jegyző úr elmondott. A
szemétszállítási díjjal kapcsolatban valóban igaz, hogy a környéken én sem tudok még egy
települést, ahol a lakosoknak ne kellene szemétszállítási díjat fizetni. Lak községben, ahol
nem az ÉHG., hanem a CIRKONT szolgáltat 17 millió forint felhalmozott szemétszállítási díj
hátralék van. Az előző testület nem utalta át a szolgáltatónak a pénz, csak beszedte a
lakosoktól, de nem utalta át. Végrehajtás alatt van az ügy. Itt ilyen nincs, minden ki van
fizetve, úgy próbálunk gazdálkodni, hogy semmi felesleges dolgot nem veszünk. Amit meg
kell venni, természetesen meg kell venni. Direkt lehoztam a negyedéves beszámolót a
közmeghallgatásra, nem lehet itt hazudni, minden le van írva. Pl. elmondom, hogy tüzelő
beszerzésre a háromnegyed évben 53 ezer forintot költöttünk. Én azt mondom, hogy ez
jelentéktelen összeg. A mobil telefonszámlám kilenc hónap alatt 59 ezer forint volt. Ha valaki
azt mondja, hogy ez sok… Van olyan környékbeli polgármester, akinek a havi számlája
ennyi. Vízdíjat fizetünk a közkifolyókra szintén nem kis összegben. Ezt sem kellene
fizetnünk, de ezt is fizetjük, mert ki lehetne vetni az ott lakókra, akiknél nincs bevezetve a víz.
Nem vetettük ki, és reméljük, hogy nem is leszünk rákényszerítve. Vannak itt lejárt határidejű
tartozások. Nem akarok belemenni, hogy lakosok mennyi gépjármű adóval, kommunális
adóval tartoznak. Nem is akarom megnevezni az összeget.
Dr. Takács András körjegyző: Én megmondom, 6 millió forinttal.
Szabó Zoltán polgármester: Ha ez ki lenne fizetve, akkor nem lenne az önkormányzatnak
egy fillér adóssága sem, mert ki tudnánk fizetni a hitelt. És azt is elmondtam már, hogy a
2011. évben 3 millió forinttal volt kevesebb a normatív támogatás, mint előző évben. 2012ben még kevesebb lesz a normatív támogatás. Arra akarják kényszeríteni az
önkormányzatokat, hogy minél több adót szedjenek be a lakosoktól, és abból tartsák fenn
magukat.
A falu egyik lakója: Adjanak hosszú távra munkát, és akkor sok adót fogunk tudni befizetni.
Szabó Zoltán polgármester: Hosszú távra az önkormányzat nem tud biztosítani munkát, az
önkormányzat nem munkaadó. Az is nagy segítség volt, hogy tudtuk biztosítani, hogy
mindenkinek meglegyen a 30 ledolgozott munkanapja. Én azt mondom, hogy a testület,
jegyző úr és én is mindenben segítjük a lakosokat. Aki nem így érzi, lehet szólni, el lehet
mondani. Márciusban egy személy elhelyezkedett, mint házi segítségnyújtó, aki 9 személyt
gondoz. Ha minden jól megy még egy ember el fog tudni helyezkedni, mint házi
segítségnyújtó, ha jól tudom, akkor holnaptól kezd. Ez két munkahelyet, illetve 18 idős,
egyedül élő ember ápolását jelenti. Ez annak a két embernek is nagy segítség, akinek
munkahelye lett, és azoknak is, akire valaki legalább rányitja az ajtót. Van olyan idős ember a
faluban, akinek nincs hozzátartozója, aki hétközben törődne vele, esetleg csak hétvégén. Ez a
gondozó a hét minden napján elmegy hozzá, ha rászorul, akkor még szombat, vasárnap is.
Lesz itt mindenki öreg, elhagyatott, és milyen jó lesz, ha valaki odamegy hozzá és
megkérdezi tőle, hogy van.
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Mindig az erdőnél lyukadunk ki. Jegyző úr mikor
nézte meg, hogy milyen munkát végeztünk?

Dr. Takács András körjegyző: Oszkár én azt a munkát, amit ti csináltatok 15 éves
koromban csináltam Hidasnémetiben, szórakozásból. Nem olyan munka volt, amibe bele
lehet halni. Tudom, hogy mit kellett csinálni, és mégegyszer mondom, hogy én ezt 15 évesen
szórakozásból csináltam.
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Már korábban is végeztünk ilyen munkát, most is úgy
csináltuk, mint előtte, ahogy gondoltuk, hogy az oda nem való fáktól kell megtisztítani az
erdőt. Elkezdtük így csinálni, megcsináltunk kb. fél hektárt, amikor jött az erdész és azt
mondta, hogy a fagyalka nincs kivágva. Visszamentünk, és elkezdtük vágni 5 centiméterre az
aljától. Az utolsó nap kijött az erdész igazgató, és beállt közénk dolgozni. Emberek hogy
tudtak eddig így haladni, igazuk van, ezt a munkát nem így kell csinálni, ahogy az erdész
elmondta. Akkor ki volt itt a hibás? Hozzá teszem, hogy volt köztünk két ember, aki
megreggelizett 8 órakor, és utána elaludt. Megkerestelek Zoli, hogy beszélj velük. De tovább
megyek! Megállítottak a faluban, hogy te miattad nem kapunk fát. A polgármester azt
mondta, hogy az 5 ember miatt nem kapnak fát. Mi elkezdtünk dolgozni úgy, ahogy ezt 15
évig csináltuk, csak az erdésznek volt valami baja. Láttad a munkánkat?
Szabó Zoltán polgármester: Én nem láttam a munkátokat, de jött ide egy szendrőládi brigád,
és a maradékot, ami kb. 7 és fél hektár volt, másfél hónap alatt megcsinálták. Azért voltatok
ott, hogy ha valami probléma van, jelezzétek az erdésznek. Ezt jelezni kellett volna.
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Minden nap elmondtam.
Szabó Zoltán polgármester: Én megkérdeztem tőletek rendszeresen, hogy mi újság van.
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Ugyanúgy haladtunk akkor is, amikor ott állt
felettünk, és akkor is, amikor nem.
Szabó Zoltán polgármester: Megkérdeztem tőletek, hogy mi újság az erdőn. Azt mondtátok,
hogy minden jó, rendesen dolgoztok. Én ettől fogva nem tudtam tenni semmit. A favásárlással
kapcsolatban annyit, hogy Pistinek és Arzénnak megadtam Bálint Imrének a telefonszámát,
hogy kérdezzenek rá erre a faszedési akcióra. Berzi úr a mai testületi ülésen mondta, hogy
felhívta a Bálint Imrét, aki azt mondta, hogy ilyen lehetőség egyik erdészetnél sincs itt a
környéken, hogy a lakosok fát menjenek szedni az erdőbe.
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettes: Akkor miért ezzel állítanak meg engem az emberek?
Szabó Zoltán polgármester: Egy ember kitalál valamit, aztán végig megy az egész falun a
hír anélkül, hogy igaz lenne.
Váradi Adrienn a falu egyik lakója: Akkor jöjjön ide az a személy, aki azt mondta, hogy te
mondtad, hogy Oszkárék miatt nem kapunk fát!
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Ha kimegyünk megnézni bármikor meg merem
mutatni, hogy hogy csináltatta meg, és hogy kellett volna.
Dr. Takács András körjegyző: Én valóban nem voltam kint, de mindenki nyilvánvalóvá
tette számotokra, hogy csoportmunka van, 5 ember ki lett választva 14 jelentkező közül.
Korrektül el lett mondva nektek, hogy mi az elvárás, és ha az 5 közül 1 nem húzza az igát,
akkor ez a többire is hatással van. Volt köztetek olyan, akit nem nevezek meg, de tudjátok,
hogy többet volt itthon, mint munkába, mert láttuk.
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Nem én választottam ki őket, nincsenek itt, de
megmondom én a szemükbe is, hogy ki miatt nem tudtunk haladni, mert rá kellett dolgozni.
Dr. Takács András körjegyző: Én erre csak egy példát tudok mondani, aztán vagy
elhiszitek, vagy nem. Mint már említettem a Lenin Kohászati Művekben dolgoztam, ahol volt
egy világbajnok salakmotoros, aki nekem egyszer a társam volt, és aki többet mesélt a
versenyeiről, mint amennyit dolgozott velem. Én odamentem a főnökömhöz és azt mondtam,
hogy ide figyelj Jóska, én ezzel az emberrel nem vagyok hajlandó dolgozni, mert én nem
dolgozom rám. Holnaptól vagy elviszed, vagy… Elvitte. Nektek is jelezni kellet volna.
Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Én jeleztem…
Váradi Adrienn a falu egyik lakója: De azt mondta, hogy 8 gyereke van. Másnak a motorját
tönkretenni nem volt lusta.
Szabó Zoltán polgármester: Én azt mondom, hogy lépjünk túl ezen a témán.

Váradi Oszkár CKÖ elnökhelyettese: Csak az a baj, hogy mindig ennél a témánál
lyukadunk ki.
Váradiné Szamkó Mónika a falu egyik lakója: Ezzel a faszedéssel kapcsolatban is mindig
azzal jönnek, hogy e miatt az 5 ember miatt nincs ez a lehetőség.
Szabó Zoltán polgármester: Én már az előbb elkezdtem, hogy az állami erdészetnél nem
volt és a mai nap sincs erre lehetőség. János kérdezted, hogy onnan miért nem lehet, ahol
most vágunk. Ez egy magán cég, 61 tulajdonosa van ennek az erdőnek, amiben most vágnak.
Az Erdőbirtokosság megbízott egy favágó céget, hogy vágják ki a fákat, és a hulladék
gallyakat ők viszik el munkadíjban. Három hét alatt 428 m3 fát vágtak ki. Ki is lehet menni és
megnézni, de innen is lehet látni, ha kinéztek a domboldalra, hogy ahol füstöt láttok, ott
szedik ki a fákat, amit ki lehet szedni, és munkadíj fejében elviszik. Tudom, hogy mit
dolgoztak meg érte, mert voltak benne egész nagyméretűek is, és csak kézi munkaerővel
dolgoztak. Megérdemlik, hogy elvigyék az így kitermelt fát, illetve annyival kevesebb
munkadíjat kell fizetni nekik. Én, mint az erdőbirtokosság elnöke, illetve többségi tulajdonos
nem engedném meg senkinek, hogy bemenjen az erdőbe szerződés nélkül, mert én ütném meg
a bokámat. Ha ott baleset érne valakit egy ilyen gyűjtögetés alkalmával, senki más nem lenne
érte felelős, csak én. Szerződést pedig nem köthetek egyikőtökkel sem, mert nem vagytok
vállalkozók, semmilyen jogosultságotok nincs arra, hogy szerződést kössünk, hogy ott
dolgozzatok. Látom, hogy van itt egy-két erdőtulajdonos is. Lassan befejeződik a vágás, még
két embernek van kint fája, mert a szállítást még nem sikerült megoldani.
Kovács Sándorné a falu egyik lakója: Mint az Erdőbirtokosság egyik tagja mondom, hogy
hirdetmények voltak kitéve több helyen is, hogy hétfőként lehet befizetni fát.
A falu egyik lakója: Hol volt kitéve? Lehetett befizetni csak nem a cigánynak.
Szabó Zoltán polgármester: Ez semmiképpen nem igaz, ugyanis az első, aki fára befizetett
az Szabó Gyuláné volt. A hirdetőkre, a boltba ki volt téve a hirdetés.
A falu egyik lakója: Azt mondtad, hogy gyűjtsük a pénzt a fára, még el is veszed és
megőrzöd.
Szabó Zoltán polgármester: Én azt nem tudom felvállalni, hogy nyár elején elveszem a
pénzt…
A falu egyik lakója: Azt mondtad, hogy megőrzöd az összegyűjtött pénzt.
Szabó Zoltán polgármester: Én ilyet nem mondtam, azt mondtam, hogy aki kifizeti, annak
lesz fa. November 6.-án kaptuk meg az engedélyt, kis gond volt az engedélyeztetéssel. De 7.én már vágták a fát. Minden tulajdonos értesítve lett, illetve a hirdetmények ki lettek téve,
hogy lehet fát vásárolni. Ettől többet erről nem tudok mondani, az is igaz, hogy pillanatok
alatt elkapkodták a fát.
Csikó Lászlóné a falu egyik lakója: Több környező településen, Lak, Damak
önkormányzata segíti a rászorult lakókat fával úgy, hogy az árát az ellátásából levonogatja.
Nincs mindenkinek lehetősége, hogy köbméter fákat vásároljon a 28 ezer forintból és még
gyerekeket is etessen. Miért nincs erre lehetőség Balajton? Könnyű egyeseknek azt mondani,
hogy mennek a cigányok fát lopni. Nem ezért kellene kihívni a rendőröket, hanem azért, ha
betörnek az idős, egyedül élő emberekhez. Mikor fogjuk elérni azt, hogy Balajton olyan
polgármester és képviselő van, akik támogatják a szegényeket egy kis fával. Nem igaz, hogy
máshol lehet, itt viszont nem.
Szabó Zoltán polgármester: Arra lenne lehetőség, hogy a lakásfenntartási támogatást…
János te felvállalod azt, hogy januártól minden hónapban a lakásfenntartási támogatásból
2000 forintot elteszünk arra, hogy amikor október-novemberben vannak a favágások fát
vásároljatok belőle?
Váradi Adrienn a falu egyik lakója: Most aki csak segélyből él az hogy tud megélni belőle,
és még favásárlásra is eltenni pénzt? Sehogy.
Szabó Zoltán polgármester: Én hallgatom itt a verziókat, de én ezt csak úgy tudom
elképzelni, hogy januártól a lakásfenntartási támogatásból 2000-3000 forintot vissza kell
tartani.

Csathó László képviselő: Biztos vagyok benne, hogy lenne olyan, akinek ez a verzió sem
tetszene, és azt mondaná, hogy milyen jogon fogjátok le a pénzt. És ugyanúgy te is eltehetnéd
otthon ezt a pénzt, amit favásárlásra szánsz.
Csikó Lászlóné a falu egyik lakója: Ha otthon félreteszem, ha szükségem lesz rá, már pedig
szükségem lesz, úgy is hozzá fogok nyúlni.
Csathó László képviselő: Én értelek téged, hogy ha megszorul az ember biztos, hogy hozzá
nyúl.
Csikó Lászlóné a falu egyik lakója: A képviselők vállalták, hogy tesznek valamit Balajtért.
Ha valami bajunk van csak a képviselőkhöz, a polgármesterhez megyünk, szembe
megmondjuk, hogy mi bajunk van, nem a hátuk mögött beszélünk róluk.
Csathó László képviselő: Ez úgy fair, ha szemtől szembe mondja meg az ember.
Szabó Zoltán polgármester: Izolda te is alá fogod támasztani, amit most mondok, hogy
bármi gond, baj van az emberekkel, és megkeresnek engem, itt van a te példát 1 órával ezelőtt
megkerestél engem, hogy ez és ez a bajod, és azt mondtam neked, hogy megoldjuk. Így volt?
A fa ügyre visszatérve a jegyző úrral leülünk és megbeszéljük, hogy a lakásfenntartási
támogatásokból a nyilatkozatok alapján hogyan lehetne elkülöníteni pénzt a favásárlásra.
Valakinek még kérdése?
A falu egyik lakója: A Szabadság út mikor lesz leaszfaltozva?
Szabó Zoltán polgármester: Még mindig függőben van ez a pályázat. Kaptunk most egy
rossz levelet, amiben elutasították a pályázatunkat, viszont keresik a pluszforrást, hogy miből
pótolják ki. Harmadikok vagyunk a várakozó listán. Bízzunk benne, hogy lesz Szabadság út
aszfaltozás. Sokakat érint, hogy december 16.-ával a Raiffeisen Bank irodája megszűnik
Edelényben. Azt ígérték, hogy a bankautomata megmarad, de bankban ügyet intézni csak
Miskolcon vagy Kazincbarcikán lehet majd. Az önkormányzatnak is ennél a banknál van
számlája, illetve hitelünk is itt van. Nem tudom még, hogy maradunk vagy bankot váltunk,
még mi is gondolkodunk, hogy hogy lenne jobb.
Mindenkinek megköszönöm, aki részt vett a közmeghallgatáson, elmondta a gondokat,
bajokat.
K. m. f.
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