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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 

82-19/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10.        

     napján (szerda) 15.00 órai kezdettel a Kultúrházban (3780 Balajt, Fő út 53.szám)  

               megtartott közmeghallgatáson. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester,  

 Csathó László alpolgármester,  

 Ádám Ferenc Györgyné  képviselő, Berzi István képviselő  és   

 Kovács  Márta képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

 

 

Lakosság részéről 11 fő van jelen a közmeghallgatáson. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a közmeghallgatáson résztvevőket, majd megállapítja, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal jelen van. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Minden évben az önkormányzat képviselő-testülete 

közmeghallgatást tart, melyen a település lakosai elmondják gondjaikat, problémájukat és 

ezen a település képviselő-testülete próbál megoldást keresni, orvosolni.  

Az elmúlt egy évben történt legfontosabb eseményekről tájékoztatom a lakosságot. Volt 

önkormányzati, majd ezt megelőzően országgyűlési és európai parlamenti választás. Az 

önkormányzati választás során 3 főnek sikerült a testületbe visszakerülni. Az elmúlt négy 

évben sokat fejlődött a falu, további fejlődést szeretnénk elérni a következő időszakban. 

Három pályázat van a megyei önkormányzatnál, tavasszal várható az elbírálása. A kultúrház 

fűtés korszerűsítésére pályáztunk, hogy az ingatlan használhatóvá tegyük, közterületek rendbe 

tétele, pihenő parkok kialakítása. Ezekre lehetet pályázni a megyei keretből. 

 

A közmunka program keretében is sikerült járda felújítást végezni, sok minden megoldottunk  

a közfoglalkoztatás pénzéből. Szeretnénk elérni, hogy virágos legyen a falu. Pályázat január 

hónapban el fog indulni. A közfoglalkoztatási kereten belül legnagyobb összeg, amit kaptunk 

közel 100 millió forint, 89 millió forint a bér és járuléka, 7.200.000.- forint az anyag költség, 

illetőleg a képzésre is kaptunk összeget. 

 

127 millió forint lesz a jövő évi összeg. 

 

Szépen sikerült a Mikulás Napi ünnepség, a rendezvényen telt ház volt, 81 gyermek kapott 

csomagot. A csomagot a képviselő-testület tagjai saját pénzből biztosították a gyermekek 

részére. 
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Jövő héten elindul a képzés, 2 képzés van, mezőgazdasági munkás képzés, valamint 

hulladékválogató képzés lesz. Edelényben elkezdtek kialakítani egy hulladék átrakó helyet, 

elképzelhető, hogy az OKJ képzéssel 3-4 fő részére biztos munkahely lehet Edelényben. 

 

Az óvoda meg fog épülni, minden ellenkező híresztelés ellenére. Sok probléma volt. A 

támogatási szerződést át kellett írni, mivel az alapítvány neve változott. Műszaki terv volt, 

kiviteli terv is kell. A közbeszerzési eljárás megindításra került. 

A balajti gyermekek az óvoda megépítésével Balajton járnak óvoda, a falugondnoknak nem 

kell a gyermekeket Edelénybe szállítani, ezzel kevesebb és könnyebb lesz a munkája. Az 

óvoda építésével munkahely is fog létesülni a településen. Az óvoda teljes létszámmal fog 

tudni működni, mivel kötelező lesz az óvodába járatás, a szülő családi pótlékot csak akkor fog 

kapni, ha gyermekét rendszeresen járatja óvodába. 

 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifára. A szendrői Erdészet részére a 

pénz átutalásra került. Mennyisége az előző évivel közel azonos. Szállításra december 15-ét 

követően kerül sor, a kérelmeket december 15. napjáig kell benyújtani, azt követően 

benyújtani kérelmet már nem lehet. A szállítás december 16-tól kezdődik, függ az időjárás 

viszonyaitól is. A tűzifa kihordása megszervezésre került. 

 

A közmeghallgatáson jelen van a település körzeti megbízottja is. A község közbiztonságának 

helyzetéről a rendőrség beszámolt. Az utóbbi négy évben a település közbiztonsága javult. 

 

Kovács Sándorné lakos: Merjünk odahatni, hogy ez a falu szebb, virágos legyen. Mindenki 

kitakaríthat a kapuja előtt, ne várjunk a közmunkásokra. A szemetet, hulladékot ne öntsék ki, 

helyezzék oda, ahová kell. Azt szeretné elérni, hogy virágos legyen a falu. Ne arra várjunk, 

hogy a közfoglalkoztatott csinálja. Van munka, jön a tél, van mit csinálni. Oszlopokat lehet 

díszíteni virággal. Három ciklusban volt képviselő, nem a polgármester feladata, hogy 

mindent Ő végezzen, közösen kell feladatot végezni azért, hogy a falu fejlődjön, virágos 

legyen. 

Szép volt a Mikulás Napi rendezvény. 

A falugondnok jól végzi a munkáját, ez így legyen továbbra is. 

 

Szabó Zoltán polgármester az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy van 10 db vessző 

seprő, amit használni lehet. Cél a virágosítás, a faanyag megvételre került, virág ládákat télen 

el lehet készíteni, a festék megvételre került, tavasszal lehet a virágokat ültetni. 

Az önkormányzat megvásárolta a Sógor féle házat, a közfoglalkoztatottak részére alkalmassá 

tehető az épület.  

Új programok vannak, helyi sajátosságokra épülő programok. A mosó kutat eredeti állapotban 

helyre lehetne állítani, idősek részére padokat elhelyezni. A faluközpontban van ezt 

szeretnénk helyrehozni. 

 

Kovács Márta képviselő: Elmondja, hogy rengeteget tett a faluért. Mindenkinek meg adja a 

tiszteletet, ezt el is várja mindenkitől. Soha nem bántott senkit, Ő is ezt kéri. 

Ebből a faluból gyönyörű falut lehetni csinálni, fogjanak össze, segítsék egymás munkáját, 

ezért indult képviselőnek is. Legyen szép falunk. 

 

Tóth Géza lakos: A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban elmondja, hogy a 

közmunkás a munkahelyén legyen, ne otthon főzzön, etesse a gyereket. Van csoportvezető, 

járjon utána, hogy hol van munkaidőn belül a közfoglalkoztatott. Nem érti, miért nem lehet 
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ledolgozni a büntetéseket helyben. A szociális tűzifa a szociális támogatásra szorulóknak jár-

e, vagy csak a lakásfenntartási támogatásban részesülők kapnak. 

 

Szabó Zoltán polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a büntetést miért nem 

lehet helyben ledolgozni. Erre korábban volt lehetőség, biztosították is. Az Edelényi Járási 

Hivatalhoz 45 település tartozik, 3 településen van erre lehetőség, Hangács, Szendrő és 

Bódvaszilas. 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete tavaly is és most is úgy alkotott rendeletet, hogy 

mindenki kapjon tűzifát. A BM. rendeletben benne van, hogy kik jogosultak támogatásra. A 

pályázaton maximumra nyújtottuk be igényünket, 105 m3-t kapott az önkormányzat. A 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy mindenki kapjon a szociális célú tűzifából. Az 

önkormányzattól az idős, egyedül élő nyugdíjas, akinek 60-70.000,- forint nyugdíja van csak 

ezt a támogatást kapja.  Az idős ember a nyugdíjáért megdolgozott. Hogy néz az ki, hogy Ő 

nem kap, a mellette lakó szomszéd, ahol 5 gyermek van, soha nem dolgozott, oda visszük a 

tűzifát. 

 

Kovács Márta képviselő véleménye, hogy ezek az idős emberek, nehéz helyzetben, 

nyomorúságban éltek, háború után özvegyen nevelték a gyermekeiket, akkor nem volt segély. 

Nem érti, hogy miért nem jár nekik az 1 m3 fa. Nem 22.500.- forintból éltek, nevelték a 

gyermekeiket. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A rendelet így lett elfogadva, vagy mindenki, vagy senki, a 

támogatás lakott ingatlanra vonatkozik.  

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Kéri, hogy ne kiabáljanak, mindenkit meghallgatnak. 

 

Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy nagydolog, hogy a településen szociális tűzifa 

támogatás van biztosítva. Az önkormányzat a szállítás költségeit vállalta. Az önkormányzat 

nehéz helyzetben van, jövőre még nehezebb helyzetben lesznek, a lakosok is. Élelmiszer 

támogatás, csomag osztásra nem került sor, mivel elfogyott. Megtették a szükséges lépéseket, 

amit lehetett. Úgy tudja, hogy hajléktalanoknak osztottak lejárat előtti szavatosságú 

élelmiszereket. 

A rezsi csökkentés miatt az erdészetnél van lehetőség a családoknak 10 m3-ig 16.000,- forint 

összegért vásárolni, ami közel 3.000,- forinttal kerül kevesebbe a rezsi csökkentés miatt. 

 

Kovács Márta képviselő: December 23.-án karácsony fája ünnepséget tartanak. A 

gyermekek külön készülnek az ünnepségre. Felkéri, hogy az ünnepségen a rendet felügyelje 

Tóth Géza. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenki kap meghívót az ünnepségre, az asszonyok is 

készülnek, a gyermekek elmondják a verset.  

A faluban december 12-én lesz tüdőszűrés, a hasi ultrahang vizsgálatot szervezzék meg. 

 

Kovács Márta képviselő: Megköszöni a lakosságnak a szavazatokat. Kéri, hogy segítsék a 

munkáját, meg fogja oldani a feladatot. 

Falugondnokként köteles vezetni a tevékenységi naplót, a munkanaplót is vezeti 

folyamatosan, minden hónapra be van osztva a feladat. 
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Szabó Zoltán polgármester megköszönte, hogy a közmeghallgatáson részt vettek, mivel 

több hozzászólás, észrevétel nem volt közmeghallgatást bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szabó Zoltán        Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

polgármester                      jegyző 


