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Balajt község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi december hó 12. napján, 

szerdán 14 óra 
00

 perces kezdettel Balajt község Művelődési Házában megtartott 

közmeghallgatáson elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Hornyákné Szilasi Melinda  körjegyző 

   Csathó László    alpolgármester 

 Kiss Ferencné    képviselő 

 Dánielné Tóth Beáta   képviselő   

     

Távol maradt:  

   Berzi István     képviselő 

 

 

A lakosság részéről: jelenléti ív szerint 

 

A jegyzőkönyvet írásba foglalta: Cserged Marianna igazgatási előadó 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a Képviselő-testület 2012. 

évi közmeghallgatásán megjelent! Előre elnézést kérek, hogy a telefonomat nem kapcsoltam 

ki, de polgárvédelmi gyakorlat van ma, és elérhetőnek kell lennem. 

2012. évben kisebb beruházások valósultak meg Balajt község településen. A beruházások 

egyik része a Startmunka-programnak köszönhető, ami 2012. évben indult el. A Startmunka-

program keretében 29 fő dolgozott a településen. A 29 fő 5 havonta váltotta egymást. 

Vízelvezető árkot, a Pince-sor felé átereszt építettek, utat köveztek, árkokat javítottak, 

karbantartottak, a Sápi-hegy felé mezőgazdasági utat tettek rendbe, bozótot irtottak, illetve 

gaztalanítottak arra. Ezekre a munkákra adtak pénzt, ebből a pénzből lett felújítva a Pince-

sorra vezető áteresz. Aki arra jár a szőlőbe, a pincékbe az tudja, hogy már 

személygépjárművel sem lehetett arra közlekedni. Most olyan átereszt sikerült ott felépíteni, 

amelyen bármilyen járművel át lehet haladni. A Startmunka-program véleményem szerint egy 

jó „találmány”. Nem csak a béreket támogatják, hanem közvetlen költségre is adnak pénzt, 

amiből anyagokat, illetve szerszámokat is lehetett vásárolni. Balajt község Önkormányzatánál 

most annyi szerszám van, hogy a 2013. évi Startmunka-programot le fogjuk tudni bonyolítani 

vele, de nem is engednek újabb szerszámokat vásárolni. Ha megnézitek a raktárt, azt 

láthatjátok, hogy annyi szerszám van, hogy két évig is lehet vele dolgozni. Ásó, lapát, kapa, 

csákány, fúró stb, minden, ami a településen végzett munkához használni lehet. Sok olyan 

szerszám is van még, amit teljesen új, soha nem használtak még. Ez évben a Startmunka-

programban 19 millió forintot tudtunk felhasználni. A jövő évi Startmunka-programról azt 

mondom, és nem csak én, hanem az az ember is, aki a Belügyminisztériumtól a pályázatot 

elbírálta, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket. A jövő évi Startmunka-programban 43 millió 

forintot hagytak jóvá Balajtnak. Ez iszonyatosan nagy pénz a településnek, de nem csak a 

pénz, hanem a létszám is, aki dolgozni fog. Kétszer 5 hónapról van szó, amikor is 67 fő fog 

dolgozni. Egyszerre 33-34 fő fog dolgozni. Ezeknek az embereknek az irányítása, 

koordinálása, a munka megszervezése nagyon nehéz feladat, mert már próbáltam. Attól félek, 

hogy ennyi embert nem lehet majd ellenőrizni. Szeretnék majd egy külsős embert alkalmazni, 

aki fogja őket ellenőrizni. És nem csak az ellenőrzésük, hanem az anyagoknak a beszerzése is, 

hogy hol lehet a legjobb áron az anyagokhoz hozzájutni.  Pl., ha minden úgy történik, ahogy 

terveztük, akkor a kultúrház teljes felújítása meg fog történni, gipszkartonozni fogjuk, 



villanyvezeték kicserélése, laminált padló lerakás, ajtó, ablak cseréje, Aki építkezett az tudja, 

hogy mi az, hogy anyagok után járkálni, beszerezni. Nem kis feladat! 800 méter járda építése, 

ami itt kezdődik a Pruskóczki-féle háznál. Mindkét oldalon járda lesz építve, illetve meg kell 

építeni, mert erre kaptuk a pénzt, ezt vállaltuk, erre tudunk embereket alkalmazni. Ha nincs 

ilyen terv, értékteremtő elképzelés, akkor nem adnak pénzt, nem lehet embereket felvenni 

dolgozni. Tehát a jövő évben tervezzük járda építését, kultúrház felújítását, 2 buszmegálló 

építését, vízelvezető árok felújítását a „műhelypartnál”, illetve a játszótérnél. A játszótérnél 

úgy szeretnénk megoldani, hogy burkolt árok legyen, betongyűrű és azt lekövezni vagy 

leaszfaltozni, a pontos megoldást még nem tudom. Ott olyan mély az árok, hogy azzal valami 

elfogadható dolgot kell kezdeni. Még az a csoda, hogy baleset nem történt ott, nem került 

gépjármű az árokba. Illetve ott az árok be van mosódva az út alá, és nagyobb esőzés 

alkalmával ez még jobban bemosódhat, és esetleg még az út is beszakadhat. Láttunk már ilyet 

máshol is, és egy fél évig egyirányusítva volt az az út. Ezt meg kellene előzni, oly módon, 

hogy betonelemből rendes árkot csinálni. Visszakanyarodva a 2012. évre. 

Közfoglalkoztatásban is dolgoztak néhányan rövidebb ideig, 2-3 hónapig. A 102 fő 

foglalkoztatás helyettesítő támogatottból 87 főt sikerült elhelyezni vagy az önkormányzatnál 

közfoglalkoztatásban vagy a Startmunka-programban, illetve külső foglalkoztatónál, 

erdészetnél, vízügyi igazgatóságnál, illetve közútkezelőnél. Akárhogy is nézzük ez 87-88 %-

os foglalkoztatás, még ha van, aki csak rövidebb ideig dolgozott, de dolgozott. Az 

önkormányzat lehetőséget biztosított arra, hogy akinek nem lett munkahelye, az önkéntes 

formában ledolgozza a kötelező 30 napot, amit azért kell ledolgozni, hogy jövőre segélyt 

kaphasson. 

 2012. évben Balajt községben volt olyan beruházás, aminek nem most, hanem már talán két 

évtizeddel ezelőtt kellett volna megtörténnie. Gondolok itt a temetői út felújítására. A temető 

felé vezető út az év májusában fel lett újítva, aszfaltréteggel lett ellátva. Halottak napja után 

mindenkitől, falubelitől, és idegentől is csak megelégedett szavakat hallottam. Mindenki 

tudja, hogy tavaly december 30.-án is volt egy temetés, és hogy hogy lehetett kimenni a 

temetőre abban a sáros időben. Négykézláb. A tisztelendő úrnak az autóját a temetés után az 

árokból kellett kitolni… Nagy eredmény, hogy ezt az utat meg tudtuk csinálni, és mindezt 

pályázat nélkül, önerőből oldotta meg az önkormányzat. Nem sokkal utána a ravatalozó 

előtetőjét is felújítottuk. Az a beruházás mintegy 180 ezer forintba került az 

önkormányzatnak. Kapott új lemezt, teljesen le lett festve a vasszerkezet, ajtók, ablakok. 

Szintén egy régi gond megoldásra került azzal, hogy a falugondnoki gépkocsinak garázst 

építettünk. Évek óta nem volt garázsa a gépkocsinak. Ezután nem kell télidőben a 

falugondnoknak azzal kezdeni a napot, hogy a jeget kaparja az autó ablakáról, illetve 

melegíteni, hogy leolvadjon, hogy kilásson az ablakokon. Sőt a nagy hidegek alkalmával én 

hoztam fel akkumulátortöltőt, hogy elinduljon a gépkocsi. Nagyon sokat jelent még egy 

fűtetlen garázs is. 

A Hivatalnak a belső festése történt meg ez év nyarán. Ezt is közmunkások végezték el. Már 

kormosak, feketék voltak a falak, most kulturált, szép a helyiségek fala. Talán ennyi volt a 

beruházás idén. 

Kétszer osztott élelmiszercsomagot az önkormányzat az Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából. 

67 mázsa élelmiszert osztottunk ki, ami lisztet, tésztát, C-vitamint, háztartási kekszet jelent. 

Meg kell érteni, hogy olyan élelmiszert tudunk kiosztani, amit felajánlanak nekünk. Ezt vagy 

elfogadni lehet, vagy visszautasítani. Tudom, hogy sokaknak nem tetszik, hogy megint tészta, 

megint spagetti… Mi csak azt tudjuk kiosztani, amit adnak. Akinek nem tetszik, az mondhatja 

azt, hogy nem kérem. Még 2013-ban lesz élelmiszeradomány, de jelen állás szerint 2014-ben 

nem, és úgy is írtuk alá a megállapodást februárban, hogy 2012-2013. évekre. Ez így, ebben a 

formában 2014-ben meg fog szűnni. Valamit valószínűleg ki fognak találni, hogy segítsék a 

hátrányos helyzetben levő embereket, de erről egyelőre még nem tudunk. 2013-ban tehát még 

lehet a településen élelmiszeradományra számítani. 



Felmerült a kérdés az önkormányzatnál, illetve a Képviselő-testületnél, hogy 2013-ban más 

szerkezetben kell működni az önkormányzatnak. Sokan nem értik, hogy ha a Ládbesenyő-

Abod-Balajt Körjegyzőség jól működött, akkor miért nem lehet ez így jövőre is. 2013-tól 

2000 fő lakosságszám alatti települések nem működtethetnek önálló hivatalt, és a három 

település lakosságszáma nincs 2000 fő. Ebből kifolyólag választani kellett, hogy kihez 

csatlakozik a balajti önkormányzat. Kb. fél éve keressük a legjobb megoldást. Először 

Hegymeg-Tomor-Lak-Irota-Szakácsi polgármestereivel, illetve körjegyzőjével tárgyaltunk a 

három település hozzájuk való csatlakozásáról. Közben a szendrőládi polgármester, illetve 

jegyzőasszony is megkeresett minket e tárgyban, illetve felvetődött Edelény neve is. Nem 

egyszerű ez a döntés, még jegyző úrral, illetve később jegyző asszonnyal is sokat 

beszélgettünk erről. Minden előbb említett településsel többször is tárgyaltunk, és 

véleményem és a testület véleménye szerint is Szendrőláddal a legjobb megoldást sikerült 

megtalálni. Azt is elmondom, hogy miért, és hogy miért hagytuk az utolsó pillanatra a 

döntést, ami két héttel ezelőtt volt. Nem tudtuk a számokat, pl. hogy a központi költségvetés 

mennyi dolgozói létszámot engedélyez. A ládbesenyői és a balajti önkormányzatnak is az volt 

a célja, hogy mindkét településen a lehető legnagyobb dolgozói létszámot hagyhassa meg, 

ami azt jelenti, hogy az igazgatás, illetve a pénzügy is megmaradjon a településeken. 

Edelényhez való csatlakozásunk alkalmával ez annyira korlátolt lett volna, hogy heti két 

legfeljebb három alkalommal lett volna ún. ügyfélszolgálat, amikor is elvették volna a 

benyújtott kérelmeket, beadványokat. Jelen állás szerint így, hogy Ládbesenyő és Balajt is 

Szendrőládhoz csatlakozott 11 fő fogja ellátni a hivatali feladatokat. Ez jelent igazgatást, 

pénzügyet, jegyzőt, illetve valószínűleg aljegyzőt. Ha Edelényhez csatlakoztunk volna, akkor 

ezeket a feladatokat 22 fő látta volna el. Nézzük az arányokat. Szendrőlád-Ládbesenyő-Balajt 

kb. 2700 fő, ha Edelényhez csatlakoztunk volna, akkor ez kb. 11 ezer fő. Nem mindegy, hogy 

11 fő foglalkozik 2700 lakos gondjával, bajával, vagy 22 fő 11 ezer lakoséval. A 

lakosságszám négyszeres, míg a dolgozószám csak kétszeres. A mai állás szerint az igazgatás 

ugyan így marad, mint ahogy most van, illetve a pénzügy heti három napon marad Balajton, 

illetve két napon Ládbesenyőn lesz. Úgy próbáltuk ezt a csatlakozást megszervezni, hogy 

senkinek az érdeke ne csorbuljon, a hivatali dolgozók megmaradjanak, illetve a lakosoknak se 

kelljen más településre menniük ügyet intézni. Amikor megvolt a döntés Ládbesenyőn, illetve 

Balajton is, akkor felhívott az edelényi polgármester, hogy a legésszerűbb döntést hoztuk. 

Külön kell választani a közös hivatal feladatait, illetve a járási hivatal feladatait. Lesznek itt 

olyan ügyek, amiket függetlenül attól, hogy melyik településhez csatlakozunk, Edelényben a 

járási hivatalban kellesz intézni, pl. a lakcímbejelentést. 

Biztos vagyok benne, hogy a 2013-as év még nehezebb lesz az önkormányzat számára, mint 

az idei. Próbálunk minél több embert bevonni a Startmunka-programba, előreláthatólag 67 főt 

sikerül ebbe bevonnunk, de hogy ez a terv hogy fog megvalósulni, nemcsak rajtam, a 

Képviselő-testületen, a hivatali dolgozókon, hanem elsősorban azokon múlik, akik majd 

dolgozni fognak ebben a programban. Amit még nem említettem, hogy az önkormányzat a 

Szabadság és Kossuth út közötti kerteket felszántatta, ahol 4-4 fő fog dolgozni, burgonyát 

fogunk oda ültetni. Szeretnénk egy használt traktort is vásárolni, nemcsak e miatt, hanem más 

programban is tudjuk használni, pl. földet, törmeléket elszállítani. Ezért szeretnénk vásárolni 

traktort, illetve pótkocsit. 

Várom, illetve a képviselő-testület tagjai és jegyzőasszony is várja a lakosok kérdésit. 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Azt szeretném megkérdezni, hogy kiket szándékozik 

felvenni a mezőgazdasági munkára? 

Szabó Zoltán polgármester: 4 fő segédmunkás szerepel a pályázatban, nincs nevesítve. Ez a 

program előreláthatólag március 1.-én indul. Én úgy szeretném, hogy azok az emberek 

dolgozzanak ott, akik ott laknak azon a részen. 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Nem olyan embert kell felvenni dolgozni, akinek 

nincs családja, azzal az indokkal, hogy mi többiek azt a munkát nem tudjuk elvégezni. Az 

szeretném, hogy a jövőben minden családból legalább egy ember legyen felvéve dolgozni. 



Mindig az hangzik el, hogy nem szeretünk dolgozni, nem tudunk dolgozni, nem fizetünk adót. 

Mindig az önkormányzattól jövünk kérni. Adjanak munkát, és fogunk fizetni. Sajnos, hogy az 

önkormányzattól kell kérnünk, és 22.800,- forintból kell megélnünk. Majd akkor hajlandó 

leszek adót fizetni, ha lesz egy éves munkaviszonyom. Milyen segélyt kapunk, az átmeneti 

segélykérelmet is elutasítják. Hol segít az önkormányzat? 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Pont a te fiadat vették fel dolgozni, és azt mondod, hogy 

senki sem segít? Másnak is lett volna rá lehetősége, de nem élt vele. Így segítsen az ember, 

hogy már el is felejtik a segítséget! 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Csak addig számítunk, ameddig rád szavazunk. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Én nem kértem senkit sem. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor válaszolnék a felvetődött kérdésekre. Balajt községben a 

lakók nem fizetnek szemétszállítási díjat. Ha fizetnének, akkor 6.000 forint kommunális adót 

kellene fizetniük, mint ahogy most is, és kb. 20 ezer forint lenne évente a szemétszállítási díj. 

A kommunális adón kívül Balajton semmilyen adót nem kell fizetni, de ha ez sem lenne 

kiróva, akkor az önkormányzat semmilyen pályázatot nem nyújthatna be. Ha nincs adó 

kivetve, akkor nem pályázhat számtalan témában. A jövő évben még szigorúbban fogják 

venni az adófizetési morált. Jó néhány támogatást meg fognak vonni az önkormányzattól, ha 

azt látják, hogy a lakosok semmivel sem akarnak hozzájárulni a településük életéhez. A 

munkába való felvételről… Nem akarok személyeskedni… 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Csak nyugodtan személyeskedj! 

Szabó Zoltán polgármester: Hányszor voltál a munkahelyről távol, amikor már nem volt 

szabadságod? 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Mielőtt felvettél én mondtam neked, hogy milyen 

problémáim lesznek. 

Szabó Zoltán polgármester: Felvettelek, de más munkahelyen, ha ezt így az elején 

elmondod, fel sem vesznek. Elmondtad, felvettelek, a jóindulat meg volt bennem, akkor mit 

akarsz még? Itt szidsz engem, hogy nincs munkahely. Itt volt a férjed. Januárban szóltam, 

hogy a vízügyi igazgatósághoz mehet dolgozni, azt mondta, hogy inkább majd később elmegy 

a közútkezelőhöz dolgozni. Lett munkahelye? És azt mondod, hogy nem csinálok az 

embereknek munkahelyet. 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Azt mondad, hogy olyan embert nem fogsz 

alkalmazni, aki nemet mondott a munkára, és mégis felvetted őket. 

Szabó Zoltán polgármester: Én mindenkinek próbálok segíteni, kap még második 

lehetőséget is. A 102 segélyesből 67 ember dolgozott, ez egy hatalmas szám. 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Miért vettél fel olyan embert, aki egyszer már 

elutasította a munkát? 

Szabó Zoltán polgármester: Többek között a te férjed sem fogadta el a vízügyi 

igazgatóságnál felajánlott munkát. Úgy látom, nem értesz meg engem, ez egy parttalan vita. 

Menjünk tovább! 

Szabó Oszkárné a község egyik lakója: A Szendrőládhoz való csatlakozást miért nem 

lehetett megbeszélni a lakosokkal? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudtam sem én, sem a Képviselő-testület, sem pedig a 

jegyző asszony a számokat, adatokat, feltételeket, hogy 2013. évben mire lehet számítani, 

miből kell működnie az önkormányzatnak. Ha két hónappal ezelőtt összehívunk egy 

falugyűlést, és a lakosok minden információ nélkül azt mondják, hogy csatlakozzunk 

Edelényhez, és később kiderülnek a számok, adatok, hogy mivel lehet dolgozni Edelénnyel, 

illetve Szendrőláddal, és kiderül, hogy a szendrőládi feltételek sokkal jobbak, akkor ezt fel 

kellett volna tennem szavazásra? Ezek az információk csak nem rég derültek ki. Én jó 

kapcsolatban vagyok az edelényi jegyzővel is, és ő is azt mondta, hogy velük olyan 

feltételeket, amit Szendrőláddal sikerült kialkudnunk, nem sikerült volna. Higgyétek el, hogy 

a mai ismereteink szerint ez volt a legjobb döntés! 



Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Azzal lenne nekünk balajtiaknak jó, ha több munkát 

adnának. Ne segélyt adjanak, hanem munkát! 

Szabó Zoltán polgármester: Az önkormányzat azon van, hogy minél többen dolgozzanak. 

Meg lehet nézni, hogy 5 vagy 3 évvel ezelőtt mennyien dolgoztak. Az önkormányzatnak is az 

lenne jó, ha mindenki dolgozna, és egy segélyes sem lenne. 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: De ne egy embert vegyél fel egész évre, ráadásul 

olyat, akinek nincs is családja! 

Szabó Zoltán polgármester: Majd meglátom, hogy jövőre a 67 ember hogy fog bizonyítani. 

Lázár Arzénné a község egyik lakója: Azt mondtad, hogy február 1.-től nem veszel fel 

dolgozni, mégis vettél fel. Én is eljöttem volna, a segélyből, a családi pótlékból, meg a férjem 

hetente kapott béréből élünk. Miért az a kocsikísérő, aki? 

Lázi Ottóné a község egyik lakója: Nyíltan szidja a cigányokat, csúnyán beszél a 

gyerekekkel. Ilyen embert hogy lehet a gyerekek mellé tenni. 

Szabó Zoltán polgármester: Szilvi volt a kocsikísérő, ő lett volna november 30.-ig. Nem 

azért lett levéve, mert másnak kellett a hely, hanem mert Szilvinek olyan problémái voltak, 

amivel nem maradhatott a kocsin. Ildi a novembert önkéntesként dolgozta le a kocsin. 

Augusztusban pályáztunk és kaptunk két főt december-januárra. Úgy voltam vele, hogy ha 

Ildi már novemberben beletanult, akkor erre a két hónapra maradjon már ő. Megígérem, hogy 

februártól te leszel a kocsikísérő, azt nem tudom, hogy meddig, de jó volna a tanév végéig, 

mert az nem jó, ha kéthetente más kocsikísérő van a gyerekekkel. 

Lázár Arzén a község egyik lakója: A gyerekek ballagtak a nyolcadik osztályból, és nem 

volt képes az önkormányzat, hogy valamilyen ajándékkal vagy virággal kedveskedjen nekik, 

mint a korábbi időkben. A testületi tagok sem vettek rész a ballagási ünnepségen. 

Szabó Zoltán polgármester: Én egyik másik iskolában voltam ballagási ünnepségen. 

Csathó László képviselő (alpolgármester): Én ugyan ott voltam, de mivel a testület nem 

döntött a ballagók jutalmazásáról, így nem lettek jutalmazva. Arról pedig csak annyit, hogy 

ebben a kérdésben a Képviselő-testület nem tudott dönteni vagy úgy döntött, hogy nem 

döntött. Csak az a kérdést tenném fel pontosan Lázár Arzénnak a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat volt tagjának, hogy a Kisebbségi Önkormányzat a cigányság minden 

problémáját meg tudta oldani?  Mégannyira sem, mert a maradék három tag sem tudott 

megegyezni, és feloszlatták magukat. A roma lakosság érdekében nem tudtátok fenntartani a 

Kisebbségi Önkormányzatot! 

Lázár Arzénné a község egyik lakója: Azt lehetett hallani, hogy azért nincsenek jutalmazva 

a ballagók, mert a pénz kellett a falubuszra. 

Szabó Zoltán polgármester: A balajti önkormányzat nem ad semmit a balajti gyerekeknek? 

Nyári gyermekétkeztetés keretében 152 gyerek kapott melegételt 56 napon keresztül, Jó volt? 

A falugondnoki szolgálatnak nem tartozik a kötelező feladata közé az óvodásoknak az 

edelényi óvodába való hordása, de bevállalta az önkormányzat. Amiben csak tudunk segítünk 

mindenkinek. Ahhoz, hogy a település jól működjön ésszerű gazdálkodás kell. Ki merem 

jelenti, hogy jól állunk a tekintetben, hogy az önkormányzat nincs eladósodva. 

Kovács Sándorné a falu egyik lakója: Szeretettel üdvözlöm a polgármester urat, a megjelent 

Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt! Valóban jó, hogy megvalósultak a korábban 

említett beruházások kezdve a temetői úttal. Milyen jó volna, ha minden úgy is maradna, és 

senki nem tenné tönkre vagy, ha rászólok még nem neki áll feljebb. Szép lett a belvízelvezető 

árok a falu elején, egészen más a falu képe. Meg szeretném köszönni a falu nevében 

Mártának, a falugondnoknak, hogy igyekszik mindenkinek a kérését teljesíteni a megszabott 

keretek között. A jóval kezdtem, de elmondom én a hiányosságokat is. Nem láttam a 

Képviselő-testület tagjait, hogy a polgármesterrel végigmennének a falun, és megnéznék, 

hogy hol van hiányosság, min kell javítani, mit kell megjavítani. Miért szűntek meg azok a 

hagyományok, hogy volt falunap, idősek napja, szüreti bál. Tudom, hogy ennek egyik oka a 

pénztelenség, de összefogással biztos napjainkban is meg lehet valósítani ezeket. Hiányolom 

még, hogy korábban a testületi tagoknak havonta volt fogadónapja. Ha nem is egész nap, de 



néhány órát, hogy akinek valamilyen problémája van őt is felkereshetné. A következő 

kérdéseim a polgármester úrhoz lennének. Mikor lesz felénk megcsinálva a járda, illetve a 

vízelvezető árok, ugyan is arra felé is emberek laknak? Mi lesz 2013-ban a be nem oltott 

kutyákkal, mert nem lehet kilépni a kapun, annyi kutya jön utánam, de amikor a kutyaoltás 

meg van szervezve érdekes módon senkinek sincs kutyája? Még egy kérésem lenne, hogy a 

ravatalozóba újat vagy használtat, de vegyetek hűtőt, hogy ne máshogy keljen megoldani a 

problémát. 

Kívánok a testületnek, a dolgozóknak további munkájukhoz sok erőt, egészséget! Nem kell 

egymást bántani, nem a bőrszínt kell nézni, hanem ki, mit tesz. Kívánok mindnyájunknak 

boldog karácsonyt, sikeres 2013. évet! 

Szabó Zoltán polgármester: Köszönöm a pozitív, dicsérő szavakat. Ha kis mértékben is, de 

valamit fejlődött a település. Vízelvezető árkot felújítottunk, temető felé az utat, a Pince-sorra 

vezető utat felújítottuk, így már ki lehet menni a szőlőkbe, a pincékhez. 

Valaki a jelenlevők közül: Csak a Szabadság úton nem lehet végigmenni! 

Szabó Zoltán polgármester: Majd arra is rátérek, az sem egy egyszerű történet. De akkor 

folytassuk azzal! Be lett nyújtva egy pályázat, amit sajnos elutasítottak. Arra az útra tavaly 

megcsináltattuk a jogerős útépítési engedélyt, illetve a vízelvezésre is majdnem készen van a 

vízjogi létesítési engedély. A vízjogi létesítési engedély 1 millió forintba, az útépítés engedély 

400 ezer forintba került. 

Valaki a jelenlevők közül: Azt még apád csináltatta meg! 

Szabó Zoltán polgármester: A Szabadság út fenti részét mi csináltattuk meg, ha jól 

emlékszem 2009-ben. Folytatnám azzal, hogy a képviselők nem „járkálnak” velem a 

településen. Kezdeném az alpolgármester úrral, akinek munkahelye van, de ha jól emlékszem 

volt olyan, hogy még vasárnap is együtt végig mentünk a falun. 

Csathó László képviselő (alpolgármester): Ezek szerint nem láttak minket. 

Szabó Zoltán polgármester: Végig mentünk, és megnéztük, hogy mit kell csinálni. Nem 

szoktunk egy-egy dologról órákat tárgyalni. Elmondom a bajomat, elmondjuk a 

véleményünket, és döntünk. Beával is sok mindent megbeszélünk telefonon, mert nem 

szükséges a személyes találkozás mindig. Ágival és Pistivel is szoktunk beszélgetni, ha 

találkozunk. Pl. a ravatalozó előtetőjének anyagbeszerzésében nagy segítségemre volt Ági. 

Kovács Márta a község egyik lakója: Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a ravatalozó úgy 

épült fel, hogy a falu lakói építették fel társadalmi munkában. A falu össze tud fog, az egész 

falu építette. Nem arra kell várni, hogy az önkormányzat majd intézze el, hanem tessék 

összefogni és megcsinálni bizonyos dolgokat azért, mert magunknak csináljuk. 

Szabó Zoltán polgármester: Visszatérve, Lacival rendszeresen megbeszéljük a dolgokat, a 

többiek véleményét is kikérem alkalmanként. A fogadónappal kapcsolatban nem tudok mit 

mondani, de azt hiszem, hogy mindenki találkozik a képviselőkkel, napi szinten lehet velük 

beszélgetni. Én nem hiszem, hogy a képviselőknek fogadónapot kellene tartani. A járdát a 

Startmunka-programban fogjuk tudni megcsinálni. Március 1-jén indul, a bal oldalon kezdjük 

a járdával, és egyidőben a kultúrház belső felújítása is folyni fog. Gipszkartonozás, laminált 

parketta lerakása, a villanyvezeték cseréje. Nem ebből a pénzből, de jó lenne néhány asztalt, 

széket vásárolni, és szervezni jövőre egy öregek napját, illetve szebben fogalmazva 

szépkorúak napját. De kérdem én, ha egy település el van adósodva, akkor az a legfontosabb? 

Nem. Itt volt nekünk a nyakunkon egy sokmilliós szennyvíz hitel, ami gyakorlatilag le lett 

rendezve. Higgyétek el, hogy nem volt ez egyszerű dolog lerendezni. Egy igen takarékos 

gazdálkodást kellett folytatni, hogy ez meg legyen oldva, hogy tudjunk fizetni rendesen 

minden hónapban. Van itt sok olyan önkormányzat, hogy megy az állami támogatás a 

számlájukra, és a különböző hitelezők emelik is le róla azonnal, és akkor esetleg még a 

segélyek sincsenek kifizetve. Falunap. Az önkormányzat a Kistérségi Hivatallal együtt 

beadott egy pályázatot, illetve ők intézik a dolgokat, ami a Dánielné Tóth Beáta által vezetett 

programnak a folytatása lesz, csak egy kicsit más formában, és nem 11 hónapig, hanem 20 

hónapig fog tartani. Ezzel kapcsolatban lesz egy ún. programnyitó rendezvény. Nem 



falunapot, hanem az önkormányzatnak is az anyagi hozzájárulásával egy színvonalas 

programnyitót szerveznénk jövőre június-július környékén. Addig még jó lenne elintézni, 

hogy van itt ez a romos épület, amit megmenteni ugyan nem lehet, de bontási engedélyt kérni 

rá úgy, hogy a pince rész megmaradna, és arra kerülne egy színpad. A pincét különben is 

tudjuk hasznosítani tüzelőanyag, építőanyag tárolására. Még ha tudnánk rá egy kicsit költeni, 

akkor jó lenne fedetté tenni.  

A járda biztos, hogy meg lesz csinálva, de a vízelvezető árok biztos, hogy nem, mert ahhoz 

vízjogi létesítési engedély kell. A település fenti részére folyamatban van, de ide külön 

eljárásban kell intézni, ami szintén 1 millió forint körüli összeg. 

 A ravatalozóba hűtő. Már érdeklődtünk kb. 800 ezer forint. Szerintem jelenleg nem ez a 

legfontosabb.  Tárgyaltam már Baledával is, hogy ő megvenné és kihozná, de most ezt ő sem 

tudja felvállalni. 

 A kutyákkal kapcsolatban tudni kell, hogy jövőre minden kutyát kötelező lesz mikrochippel 

ellátni, ez kb. 5000 forint plusz kiadást fog jelenteni. Ma reggel beszéltem az állatorvossal, 

aki azt mondta, hogy egyelőre felejtsük el ezt a dolgot. A tavaszi kutyaoltásig még kiforrja 

magát a dolog. De tavasszal arra kérek mindenkit, hogy a kellemetlenségek elkerülése 

érdekében mindenki oltassa be a kutyáját. 

A Szabadság útra, mint ahogy mondtam, tavaly be lett adva egy pályázat, amit sajnálatos 

módon elutasítottak. A pályázatok 
2
/3 részét elutasították, mert elfogyott a keret. Ha bármilyen 

belterületi útépítésre lesz kiírva pályázat, azonnal be tudjuk adni, mert van jogerős építési 

engedélyünk. Erre már költenünk nem kell, csak a pályázatírásért kell majd fizetni, de ha nyer 

a pályázat, akkor az be van építve az elnyert összegbe. Idén nem is volt ilyen pályázati kiírás. 

Ha jól emlékszem tavaly volt, de abba nem pályázhattunk, mert abban a témában már 

pályáztunk, illetve nyertünk, és ez így kizáró ok volt. 

Lázi Ottóné a község egyik lakója: Tudod, hogy eső idején az onnan járó gyerekek hogy 

néznek ki? 

Szabó Zoltán polgármester: Tudom, és mihelyt lesz rá alkalom próbálkozni fogunk. 2009-

ben is azért köveztettünk le egy részt, mert látta a testület a viszonyokat, hogy még a postás 

autó sem tudott bemenni. Én nagyon tudom, hogy kellene oda az aszfaltos út, és hidd el, hogy 

mihelyt lesz rá lehetőség, élni fogunk vele. 

Lázi Ottóné a község egyik lakója: Sok a segélyből és kisnyugdíjból élő a településen, akik 

rászorulnának arra, hogy a téli tüzelő vásárlásában segítsen nekik az önkormányzat. Ezen is 

gondolkodhatnának a Képviselő-testület tagjai! 

Szabó Zoltán polgármester: Azt biztosan tudom, hogy Szendrőládon nagy felháborodást fog 

kelteni, ha egy-egy család néhány fadarabot fog kapni, ugyanis annyi jut. Annyit tudok ezzel 

kapcsolatban mondani, hogy folyamatban vannak a megbeszélések ezzel kapcsolatban. Ha 

minden jól megy, akkor lesz valamennyi, de hogy mennyi… És, hogy mikor? Higgyétek el, 

hogy mindenben próbálunk segíteni a lakosoknak, amiben csak lehet. A csatlakozási 

kérdésben is próbáltuk a legjobb megoldást választani, és jelen tudásom szerint úgy is 

gondolom, hogy a legjobb megoldást választottuk. Biztos ebben is lesznek nehézségek 

különösen az elején, amíg ki nem alakulnak dolgok. Még most vannak a megbeszélések, a 

megállapodás ideje. A ránk eső állami támogatásból nemcsak a dolgozók bérét kell 

kigazdálkodnunk, hanem a hivatal fenntartását, fűtés, közszolgáltatások számlái, papír stb. Pl. 

tüzelésre tavaly az önkormányzat kb. 8 m
3
 fát vásárolt, a többit az Erdőbirtokosság 

felajánlásából oldottuk meg. Aki itt van, azt hiszem mindenki meg tudja erősíteni, hogy az 

önkormányzat az elmúlt időben jól gazdálkodott. 

Csikó Lászlóné a község egyik lakója: Nem is azzal van a baj, hanem azzal, hogy a 22 ezer 

forint az nagyon kevés, és inkább dolgoznánk, hogy valamivel több pénzt kapjunk. 

Szabó Zoltán polgármester: Én elhiszem, hogy kevés, de mindenkinek tudnia kell, hogy a 

Képviselő-testület tagjai és a hivatal dolgozói is azon vannak, hogy a lehető legtöbb embernek 

munkája legyen, hogy meg tudjon élni. Ami lehetőség van erre, mindent megpróbálunk 

kihasználni. Jelen állás szerint ennél többet nem tudunk tenni. 



Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Itt szeretném megragadni az alkalmat és 

megkérdezni, hogy valakinek van-e valami baja a munkámmal. Itt mondja el, ne a 

hátammögött! (Csak elismerő szavak hangzottak el a falugondnok felvetésére.) 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenkinek megköszönöm, aki részt vett a 

közmeghallgatáson, elmondta a gondokat, bajokat, esetleg dícsért! Mindenkinek békés, 

boldog karácsonyt és új évet kívánok! 

 

 

K. m. f. 
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