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perces kezdettel Balajt község Művelődési Házában megtartott, együttes közmeghallgatáson 

elhangzottakról. 
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A lakosság részéről: jelenléti ív szerint 

 

A jegyzőkönyvet írásba foglalta: Cserged Marianna igazgatási előadó 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. A képviselő-testületnek 6 hónapon 

belül el kell fogadni a négy évre szóló gazdasági programját. Ennek a gazdasági programnak 

feltétele, hogy mielőtt a testület elfogadná, közmeghallgatást kell tartani, ahol a település 

lakói elmondják gondjaikat, bajaikat, problémáikat, mit szeretnének, és a képviselő-testület 

úgy állítja össze, illetve fogadja el ezt a gazdasági programot. Nem szeretnék sokat beszélni, 

de van egy-két dolog, amit el szeretnék mondani. Mi történt itt október 13. óta, amikor 

falugyűlés volt. A falugyűlésen megígértem egy-két dolgot, és azt hiszem, ezek a dolgok el 

kezdtek „beindulni”, van ami meg is valósult. Ami megvalósult. Sikerült egy lekövezett 

parkolót építeni a hivatal udvarára, ugyanis már nem tudtunk megállni ott. Ha valaki feljött az 

udvarra, vendég vagy falugondnok, nem tudott kiszállni a kocsiból, mert csak sárba tudott 

lépni. Ezt sikerült megoldani. Az alsó Ady úton tavasz óta nagy problémát jelentett, - Kovács 

Jánosné, Bancsókék, Őtvösék környékén – a belvíz. A faluból lezúduló csapadékvíz, hólé 

mind ott állt meg. Átfúrták az utat, és átereszeket építettek be. Nagyon hálásak az ott lakók, 

hogy nem ázik tovább a házuknak az oldala. Ez a probléma is meg lett oldva. Elkezdődött egy 

járda építés is, de azt le kellett állítanom, mert bejött a hideg idő. Nem én tehetek róla, hogy 

ilyen későn kezdek hozzá. Lakon, Tomoron volt aszfaltozási munkájuk, és az elhúzódott a 

rossz, csapadékos idő miatt. De belekezdtek. A parkoló is miből valósult meg? A Borsod-Bau 

2000 Kft, aki az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást végzi a településen, 2008., 2009. évben nem 

fizetett koncessziós díjat. Ezzel senki sem foglalkozott. Én kezembe vettem a dolgot, és 1 

millió forintot sikerült kicsikarni tőlük. Azt hiszem, hogy ez nagy eredmény, hogy ennyi 

pénzt ki lehet tőlük csikarni. Nem készpénzben, hanem majd le fogják dolgozni. Ebből épült a 



parkoló, az út átfúrás, a járda is ebből fog, illetve van még tervem, hogy mi fog belőle a 

tavasszal épülni. Mi történt még azóta? Volt egy élelmiszercsomag osztás. Október 14.-én 

voltunk élelmiszerért, illetve holnap is lesz élelmiszerosztás, 47 mázsa élelmiszer kerül majd 

kiosztásra. Van nálam egy kimutatás, mely szerint ebben az évben 104 mázsa élelmiszer 

került kiosztásra, ez forintban 3 millió forint. Nem kis dolog ez sem, igaz, hogy általában 

ugyanazon élelmiszerek, liszt, keksz, tészta kerül kiosztásra. Azóta tárgyalásokat folytattunk a 

játszótér megvalósításával kapcsolatban. A múlt héten is a jegyző úrral fogadtunk egy 

budapesti céget, aki annak idején elindította ezt az egész játszótér beruházást, ő a 

lebonyolítója. Személyesen kerestek meg minket, illetve az abodi polgármestert, mert ők is 

ugyanabban a helyzetben vannak. Van egy elnyert pályázat, amihez nincs meg az önerő. 

Szóban megegyeztünk, ennek az írásba foglalását várjuk. Megbeszéltük, hogy az önerőt ők 

„be fogják vállalni”. Amint írásba adják, onnantól fog menni ez a projekt. Tegnap is 

Miskolcon voltam, egy pályázatot szeretnénk beadni. Településrekonstrukció árvíz sújtotta 

településeknek a pályázat címe. Borsod, Nógrád, Heves megyét érinti a pályázat, és 240 

kedvezményezett település között Balajt is szerepel. Ez útépítésre, csapadékelvezető árok 

építésére vonatkozik. Balajton három utat érint, amire be lehet adni. Azért nem adtuk be a 

pályázatot a Szabadság útra, mert nem akartuk, hanem azért, mert nem lehetett. Amit 

beadtunk az a temető felé vezető út aszfaltozása, vízelvezető árok, a Fő útnak az a része, ami 

a pincék felé megy a hídig, a híddal együtt, illetve a Kossuth és a Fő út összekötése, 

csapadékvíz-elvezető árokkal együtt. Ez nagydolog lenne, ha megvalósulna. A temetőig 

aszfaltos úton lehetne kimenni. Önerő nélkül. Ehhez egy un. regisztrációs pályázatot kellett 

beadni, amit a mai nap meg is tettünk. A pályázat kiírva januárban lesz. Az a cég, aki 

elkészítette a regisztrációs pályázatot, ő fogja elkészíteni a pályázatot is a konkrét dolgokra. A 

Kisebbségi Önkormányzat is beadott egy pályázatot, ami holnap lesz postára adva. Ők is 

sokat dolgoztak vele, „Roma folklór fesztivál” az elkészített pályázat címe, amivel 1 millió 

forintra pályáztak. Ha ez sikerül, akkor lesz egy kisebb falunap Balajton. Annyi a 

szépséghibája a dolognak, hogy ha nyer ez a pályázat, akkor erre nem nyáron kerül sor, 

hanem áprilisban, ugyanis ez pályázati feltétel. Röviden ennyi történt az elmúlt két hónapban. 

A képviselő-testület gazdasági programot fog készíteni, aminek a célja, megjelölni, hogy mik 

legyenek az elsődleges célok. Az elsődleges cél a település költségvetési egyensúlyának 

megteremtése, magyarul, hogy ne kelljen hitelből gazdálkodni. A község úgy működjön, 

ahogy egy községnek működnie kell. Én azt hiszem, hogy ez a képviselő-testület a jegyző 

úrral együtt, illetve a hivatal dolgozóival együtt azon van, hogy tényleg úgy működjön ez a 

község, ahogy egy községnek működnie kell. A gazdasági programhoz tartozik, hogy a 

település lakói olyan ellátásban, a önkormányzat hivatalában olyan ügyintézésben 

részesüljenek, ami minden igényt, problémát orvosolni tud. Ehhez azt kérem, hogy nem 

„zaklatni” kell a hivatal dolgozóit, hogy pl. mikor lesz segélyosztás, mikor lesz a 

gyermekvédelmi támogatás kifizetve. Akkor lesz kifizetve, amikor az „állam” átutalja a pénzt. 

Nem az önkormányzat tehet róla, hogy az Államkincstár nem utalja a pénzt. Addig, amíg nem 

utalnak, nem tudunk miből fizetni. Hitel visszafizetése. Ha minden jól megy, akkor májusra a 

felét sikerül megoldani. Egy-két embert kellemetlenül fog érinteni, azokat nem, akik előtt nem 

halad el a szennyvízvezeték. Akik rendesen fizették a lakossági hozzájárulást, azokat sem. 

Azonban vannak olyan lakói a falunak, akik bekötötték a szennyvizet, hozzájárulást pedig alig 

fizettek. Ezek az emberek, akik nem fizettek, napokon belül meg fogják kapni a csekket, lesz 

rá lehetőség, hogy április végéig befizessék. Ha nem fogják befizetni, akkor be lesz hajtva a 

pénz. Nem lesz mérlegelés, hogy szegény vagyok, egyedül élek, be lesz hajtva a pénz! Az 

önkormányzat nem fogja tudni helyette kifizetni! 

A jövő év tervei között szerepel az élelmiszerbankkal újabb szerződés kötése. Reméljük, 

ismét sikerülni fog, és jövőre is lesz csomagosztás. Azon leszünk. Elmondom, ez a legutolsó 

csomagosztás, hogy jött össze. Pénteken volt egy hete, hogy 13 óra 13 perkor érkezett egy e-



mail. Margó felhívott, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy élelmiszeradományt hozzunk. 

Mondtam, hogy jelezz vissza, hogy igényt tartunk rá. 24 percen belül elfogyott a felajánlott 

élelmiszer. Ennyire gyorsan kell lépni. Nincs idő gondolkodni még egy fél órát sem. 

Röviden ennyit szerettem volna. Ez közmeghallgatás, szeretném, ha a lakosok kérdeznének. 

Nem mondom, hogy mindenre fogunk válaszolni, de amire tudunk, megpróbálunk válaszolni. 

A képviselőtársaimnak vagy a jegyző úrnak hozzászólása? Ha nem, akkor várjuk a 

kérdéseket, mondják el a gondokat, problémákat! 

Kovács Sándorné balajti lakos: Van-e arra lehetőég, hogy aki még nem vezette be a vizet, 

azt valamilyen formában ebben támogassa az önkormányzat? Pl. részletfizetéssel? 

Szabó Zoltán polgármester: Ebben nem az önkormányzat tud segíteni, hanem a szolgáltató, 

a Borsod-Bau 2000 Kft. Ha lemegy valaki a céghez, és megbeszéli velük, de ez a lehetőség a 

mai napig él, hogy ennyi meg ennyi idő alatt befizeti a hozzájárulást. Bele fognak menni, de 

rákötni csak akkor lehet, amikor kifizette a teljes összeget. Volt is lehetőség, van is lehetőség, 

illetve szerintem lesz is ilyen lehetőség. 

Kovács Sándorné balajti lakos: Lenne-e lehetőség arra, hogy a Fő út vízelvezető árkát, főleg 

a mosókúttól lefelé kirakják? 

Szabó Zoltán polgármester: Amikor megjelent az előbbiekben emlegetett pályázati kiírás, 

erre is gondoltam, de van egy kötött összeg, ami Balajt esetében maximum 50 millió forint 

lehet, amit meg lehet pályázni. Amit a előbb elsoroltam, a temető felé vezető út aszfaltozása 

vízelvezető árokkal együtt, illetve Petőéktől felfelé a vízelvezető árok. A pénzből a 

legnagyobb részt ez fogja kitenni. Ha valamikor lesz erre lehetőség, akkor a következő ez 

lesz, illetve a Szabadság út aszfaltozása. Miért nem lehet a Szabadság utat aszfaltozni? 

Kizárólag önkormányzati tulajdonú területekre lehet a pályázatot beadni belterületen. 

Külterületen ki volt emelve a temető megközelítéséhez szükséges út. Illetve olyan utakra, 

amelyek főútvonalhoz kapcsolódnak. A Szabadság út nem kapcsolódik közvetlenül főúthoz, 

mert közben van az ún. névtelen út. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Szerintem ehhez egy kis időt kellene, hogy kérjünk a 

lakosoktól. Figyeljük a pályázati kiírásokat, ha lesz olyan kiírás, amin a Szabadság út 

aszfaltozására, illetve járdaépítésre pályázni lehet, meg fogjuk tenni. 

Tóbiás Gyula balajti lakos: Szennyvíz hálózat építéséről nem lehetne szó? 

Szabó Zoltán polgármester: A falugyűlésen is elmondtam, hogy a szennyvíz az nem egy 

egyszerű történet. A szennyvízhez nincs magas állami támogatás, magyarul sok önerő kell 

hozzá. Amíg ez a szennyvízberuházás ki nincs fizetve, én biztos, hogy bele nem megyek, de 

nem csak én, hanem valószínűleg a testület sem egy ilyen beruházásba. Rengeteg 

önkormányzat küszködik a 2004-2005-ös szennyvízberuházásokkal. Ha nézik a tévét, 

valamelyik nap volt benne, hogy Nemesvid, ami valamivel nagyobb, mint Balajt, 600-700 fős 

lakossal, 140 milliós költségvetéssel. 350 milliós tarozást halmozott fel a 

szennyvízberuházással kapcsolatban. Csak a szennyvízzel. Ilyenbe nem szabad belemenni. 

Erre a következő négy évben nem lesz mód és lehetőség. Ha valamilyen irányban meg is fog 

mozdulni ez a szennyvizes történet, az csak 2013-2014 körül, ha kiírnak erre valamilyen 

pályázatot, akkor esetleg próbálkozunk majd. De nem ez a képviselő-testület lesz a következő 

szennyvízberuházás lebonyolítója, az teljesen biztos. Itt van a 15 milliós tartozás, ez mind 

ebből adódott. Ha azt mondaná az állam, hogy 100 %-ban támogatja a szennyvízberuházást, 

akkor biztos, hogy pályázna Balajt. Ha jól tudom most olyan 60-70 %-ban támogatják, tehát 

minimun 30 %-ot hozzá kell tenni. Ha jól emlékszem az előző szennyvízberuházás 60-70 

millióba került, és ebből van 15 milliós adósság. Akkor megint lenne mégegyszer ennyi 

adósság. Először ezt az adósságot kell valahogy rendezni. 

Több balajti lakos: Közmunkaprogram a jövő évben? 

Szabó Zoltán polgármester: A közmunkaprogramról pénteken lesz egy tájékoztató 

Kazincbarcikán. Szinte semmi konkrétumot nem tudunk róla, csak annyit, hogy márciusban 



fog beindulni. Milyen feltételekkel, azt sem tudja senki. Most lesz az első tájékoztató ezzel 

kapcsolatban. A január-februári hónap is az önkormányzat számára megterhelő lesz, ugyanis 

ahhoz, hogy fel tudjunk venni embereket, - kocsikísérőt a gyerekek mellé, hivatalsegédet, aki 

takarít a hivatalban, két embert, aki a havat eltakarítja, vagy fát vág, készít be –, pályázni 

kellett. Nem úgy van, mint volt, hogy mindezt 95 %-ban támogatták, hanem csak 70 %-ban 

támogatják. Annyi pénzt kell az önkormányzatnak kifizetni az 5-6 ember után, mint korábban 

30 ember után kellett. Január-február hónapban csak a feltétlenül szükséges létszám lesz 

felvéve. Két férfi, meg esetleg két-három asszony lesz felvéve. Talán annyit tudok mondani, 

amit rebesgetnek, hogy a közmunkával kapcsolatban eszközbeszerzést is fognak támogatni. 

Tehát, ha felveszünk embereket, a munkájukhoz szükséges eszközök beszerzését is fogják 

támogatni. 

Dr. Takács András körjegyző: Nemrégiben az egyik tévécsatornán láttam egy műsort, 

amiben az egyik történész elmondta, hogy szerinte az elmúlt időszak egyik legnagyobb 

hibája, hogy nem beszéltünk őszintén egymással, és elfelejtettük elmondani az embereknek, 

hogy a szocializmus időszaka elmúlt, ne várjuk azt. Már többször megróttak az 

őszinteségemért, illetve a nagyszámért. A választások előtt mindenki találkozhatott azzal a 

tájékoztatóval, amiben felhívtam a figyelmüket a gondokra, problémákra, és azt is 

elmondtam, hogy próbáljanak társadalmi megbízatású polgármesterben gondolkodni. Ezért a 

tájékoztatómért a megyei főjegyző elég „dörgedelmes” levelet írt nekem. Lett egy társadalmi 

megbízatású polgármester Szabó Zoltán személyében, bár én ebben a tájékoztatóban nem 

neveztem meg személy szerint senkit. Az elmúlt két hónap is bizonyítja, hogy társadalmi 

megbízatású polgármester is tud eredményesen dolgozni, ha akar, mert olyanok a 

körülmények. Hallották, hogy 24 perc alatt elfogyott az élelmiszeradomány. Ezt ahhoz 

kapcsolom, hogy ha feleslegesen zavarják, zökkentik ki a munkából a köztisztviselőket, nincs 

idejük arra, hogy ilyen dolgokra ránézzenek, figyeljenek, én személy szerint is naponta 

többször megnézem az e-mail postát, mert annyira felgyorsultak a folyamatok, hogy nagyon 

gyorsan le lehet maradni bármiről. Ez az élelmiszercsomag nem itt lenne, hanem bárhol 

máshol, ha nem figyelnek. Egyesek azt hiszik, hogy a kolléganők szórakoznak, interneteznek 

vagy játszanak a számítógépen. A számítógép munkaeszköz. Amit én még tapasztaltam az 

elmúlt két hónapban, hogy sokan jártak testületi ülésekre, és hallhatták, hogy korábban milyen 

volt itt a hangnem, a munkakapcsolat, ez lényegesen megváltozott. Teljesen más a 

munkakapcsolat, teljesen más a döntéshozatal rendje, és mi pl. a Szabó Zoltán polgármesterrel 

minden testületi ülésre felkészülünk, és a lehető legnyíltabban, - ugye mondhatom helyetted is 

Zoltán -, elmondunk, semmit nem titkolunk el egymás elől, senki elől sem. Nincs pl. olyan 

dolog, hogy 3 vagy 4 évnek kellett ahhoz eltelni, hogy még én magam is rájöttem, és 

közreadtam, hogy az elmúlt szennyvízberuházás milyen gondokat okozott az 

önkormányzatnak. Még igazán a képviselő-testület tagjai sem ismerték a valós helyzetet. Ezt 

is leírtam abban a tájékoztatómban. Új szín a falu életében a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatnak a megalakulása. Beindultak, elkezdtek dolgozni, nehézségekkel. Tanulni 

kell, ez új feladatot jelent nekik is, nekünk is. Egymást kell meggyőzni, egymást kell 

kiegészíteni. Zökkenőkkel, bajokkal, de kialakulóban van. A Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat három tagja a testületi ülésen is részt vett ma, és formálódik az a kapcsolat, 

munkakapcsolat, ami a két önkormányzat között még szorosabb lesz. Ilyen apróságra is 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha valaki korábban jött be a hivatalba látta, hogy ki van 

írva, hogy körjegyzői fogadónap szerdán. Ha most megnézi valaki a kiírást, akkor két 

változást fog rajta látni. Polgármesteri és körjegyzői fogadónap szerda. A kezdet kezdetén 

mondta Zoltán, hogy ő „élesben” szeretne találkozni azokkal a gondokkal, problémákkal, 

amivel engem megkeresnek. Minden szerdán együtt vagyunk, ha nem szólítja el 

valamelyikünket valami más kötelesség. Krisztina is kitette, hogy ők is fogadónapot tartanak. 

Vannak itt olyan törekvések, amelyek pozitívak, előremutatók, de ehhez az kell, hogy Önök is 



tudjanak azonosulni a mi gondunkkal, a mi problémánkkal. A szándék, a törekvés megvan 

mindenkiben, és higgyék el, hogy nem rosszindulatú egyik kolléganő sem, egyikünk sem. 

Igyekszünk, törekszünk a problémákat megoldani. Ennek rengeteg példáját tudnám felsorolni. 

Elmondjam helyetted az átmeneti segélyeket vagy hagyjuk ezt? 

Szabó Zoltán polgármester: Hagyjuk inkább ezt. 

Dr. Takács András körjegyző: Én befejeztem a mondani valómat, természetesen, ha kérdés 

van, szívesen válaszolok, ha tudok, ha nem, akkor utánanézek. Valószínűnek tartom, hogy az 

évben most találkozunk utoljára. Kívánok Önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog 

új évet! 

Szabó Zoltán polgármester: A kisebbségi önkormányzatra visszatérve még lenne néhány 

gondolatom.  Ki van írva az irodájukra, hogy fogadó óra. Szeretném, ha keresnék is a 

kisebbségi önkormányzat képviselőit. Sikerült nekik berendezni egy irodát, számítógéppel, 

interneteléréssel. Kicsit nehezen indultak, de menni fog. Készítettétek ezt a pályázatot, és 

láthatjátok, hogy nem megy minden zökkenőmentesen. Én is ezzel az előbb említett 

regisztrációs pályázattal kapcsolatban már többször voltam Miskolcon. Még holnap is 

mennem kell Miskolcra a közfoglalkoztatással kapcsolatban, ugyanis ahhoz a pályázathoz 

APEH igazolás kell. Nem úgy van, mint ahogy eddig volt, hogy megigényeltük a munkaerőt a 

munkaügyi központtól, hanem erre az 5-6 emberre is pályázatot kell benyújtani. Ehhez a 

pályázathoz kell az APEH igazolás, hogy az önkormányzatnak nincs köztartozása. 

Sógor Géza balajti lakos: Ha jól vettem ki a jegyző úr szavaiból igyekeztek ti ketten, illetve 

a képviselőtestület és a kisebbségi önkormányzat képviselői összefogni, és minden fontos 

dolgot megbeszélni. Az lenne jó, ha a testület döntéseiről valamilyen módon tájékoztatást 

kapnánk. Erről a közmunkáról pedig az a véleményem, hogy ami munkát itt a község 

területén végeznek, azt minden lakó megcsinálhatná a telke előtt, környékén. Hallottam olyan 

véleményt, hogy nem csinálok én semmit, majd megcsinálják a közmunkások. Amikor pedig 

odakerült, hogy ő lett közmunkás, akkor azt mondta, hogy miért nem csinálja meg mindenki a 

portája körül. Nem azt mondom, hogy bele kell szakadni a munkába, de a kijelölt feladatot 

végezze el mindenki becsülettel. 

Szabó Zoltán polgármester: Megpróbálok én mindent megosztani a jegyző úrral, és testületi 

tagokkal, hogy együtt megbeszélve, több szem többet lát alapon dönteni. De pl. ebben az 

élelmiszercsomag ügyben, ha én elkezdek telefonálgatni minden testületi tagnak, hogy van 

egy ilyen lehetőség, akkor biztos, hogy lemaradunk erről a lehetőségről. Amikor már 

értesültünk róla, hogy kapunk belőle, akkor tájékoztattam a képviselőket. A másik példa. 

Tegnap bent voltam a cégnél, aki a regisztrációs pályázatot készíti. Szerződést kell aláírnunk. 

Elhoztam a szerződésnek egy példányát. Jegyző urat nem értem el telefonon, mert Abodon 

volt testületi ülésen. Elfaxoltuk jegyző úrnak, hogy olvassa el, hogy úgy ne írjam alá a 

szerződést. Kikértem a véleményét. Tegnap 5 órakor Edelényben találkoztunk, mert 

cégszerűen kellett aláírni a szerződést, vagyis a jegyző úr és az én aláírásom kellett hozzá. 

Sógor Géza balajti lakos: Nem kellene minden testületi tagnak itt lennie? 

Szabó Zoltán polgármester: Mind a ketten elkérezkedtek. Nagyon sajnálom, hogy nincsenek 

itt. 

Tóbiás Gyula balajti lakos: Kóbor kutyák ügye. 

Szabó Zoltán polgármester: Állandó, visszatérő probléma. Tavasszal, amikor megvolt a 

pótoltás is, ki kellene hívni az állatorvost, aki oltott, két rendőrt, a jegyző, a polgármester. 

Végig menni a házakon, elkérni az oltási bizonyítványt. Akinek nincs annak 50 ezer, 100 ezer 

forint büntetés. Drasztikus megoldás, de máshogy nem megy. 

Váradi Oszkár CKÖ képviselő: Ez egy sem kóbor kutya, ennek mind van gazdája, csak 

nincs megkötve, illetve úgy bezárva, hogy ne tudjon kijönni. 

Szabó Zoltán polgármester: Volt itt valamikor egy sintér, összeszedett 8 kutyát, ami 

belekerült valami 110 forintba. 



Szabó Józsefné balajti lakos: Lesz-e arra lehetőség, hogy én is végezzek 2-3 hónap 

közmunkát, mert kb. 7 hónap kellene a nyugdíjamhoz. A volt polgármesternek hiába 

könyörögtem. 

Szabó Zoltán polgármester: Milyen ellátást tetszik kapni? 

Szabó Józsefné balajti lakos: Rendszeres szociális segélyt kapok. 

Szabó Zoltán polgármester: Mint mondtam március 1-én indul a közfoglalkoztatás, de ezzel 

kapcsolatban egyelőre több információnk nincs. Azt tanácsolom, hogy február 20. környékén 

tessék feljönni a hivatalba érdeklődni, remélhetőleg akkor már többet fogunk tudni. 

Szabó Józsefné balajti lakos: Azt hangoztatják, hogy ha valaki nem fog dolgozni 30 napot, 

az nem fog kapni segélyt. 

Szabó Zoltán polgármester: Valóban így lesz, hogy aki nem dolgozik le 30 napot, az nem 

fog kapni segélyt. 

Szarvas Tamásné balajti lakos: Egész más téma. Nekem még tartozásom van a szennyvíz-

hozzájárulásban. Nem sok, ezer néhányszáz forint. A befizetéshez kaphatok majd csekket? 

Bottyán Éva ügykezelő: Persze. 

Szabó Zoltán polgármester: A héten érkeztek meg a csekkek, amin ezeket a tartozásokat be 

lehet fizetni. Van, akinek „fájni” fog. Az a baj, hogy annak idején olyan formában épült a 

szennyvízhálózat, hogy aki nem igényelte, hogy be akarja kötni a szennyvizet, az is 

„kényszerbekötőnek” számított. Neki is a hozzájárulást be kell fizetni. 

Szarvas Tamásné balajti lakos: Nagyon sajnálom, hogy a Szabadság út felújítására, illetve a 

vízelvezetés megoldására nincs lehetőség. 

Szabó Zoltán polgármester: Tessék elhinni, hogy nem az önkormányzaton múlik. Amint 

lesz olyan pályázati kiírás, aminek keretén belül erre pályázni lehet, azonnal lépni fogunk ez 

ügyben. Ebben a pályázati lehetőségben erre nem volt lehetőség. A legnagyobb kizáró ok az 

volt, hogy nem csatlakozik közvetlenül a főúthoz. 

Szarvas tamásné balajti lakos: Remélem, hogy még megérem! 

Szabó Zoltán polgármester: Bízzunk benne. Belterületi utakra vonatkozik, illetve 

külterületen a temetőhöz vezető út. Aki járt arra láthatja, hogy a dombról lejövő víz nem tud 

elfolyni az árokban, hanem az útra ömlik, ezért is van kimosva. A kő teljesen ki van mosva, 

ezért is van sár. Ezért is szeretnénk megcsináltatni, mert ilyen sáros időben a temetőre ki sem 

lehet menni. Ha minden jól megy, akkor ez nem kerülne pénzébe az önkormányzatnak. Ebben 

is van egy kis huncutság, mert… Ha már elkezdtem, kitérek rá. Önkormányzati tulajdonban 

levő utakra vonatkozik. Az önkormányzati út az utolsó háztól kezdődik és a temetőig tart. Az 

utolsó háztól, az anyámékig tartó útszakasz ott maradna, ami nem önkormányzati terület, 

hanem KPM-es út. A KPM soha nem aszfaltozta le. Van egy olyan lehetőség, de ez már 

technikai kérdés, ha majd oda kerül a dolog, és a kivitelezővel meg tudunk egyezni. Ugyanis 

az Erdőgazdaság lekövezte a temetőig az utat, így az már nem kell aládolgozni. Reméljük, 

hogy így végig aszfaltos út lesz Balajton a temetőig. 

Kovács Sándorné balajti lakos: Van egy kérésem, amit már többször kértem, de most újra 

megismétlem, és neked címzem. A ravatalozón lenne egy kis asztalos munka, amit sürgősen 

meg kellene csinálni, mert temetések alkalmával már szégyellem, ami ott van. Ezt 

csináltassátok már meg. 

Szabó Zoltán polgármester: Egy jó asztalos biztos meg tudná csinálni. Megpróbálom Pető 

Pistivel megbeszélni. Kiderült, hogy annak a biztosítónak a kárszakértője, akivel Balajt 

kapcsolatban áll, azzal egy iskolába jártunk. Amikor itt volt az iskolában kárfelmérésen, sokat 

beszélgettünk. Ha majd jön egy nagy nyári esőzés, megpróbálom elintézni, hogy azt a csúnya 

hullám palát a ravatalozó tetejéről lecseréljük. Reméljük, hogy a nyáron egy vihar után meg 

tudjuk csináltatni. 

Tóbiás Gyula balajti lakos: Az Ady úton beépítették az átfolyókat, de már van, amikor el 

van dugulva és nem folyik le a víz. 



Szabó Zoltán polgármester: Igazad van, de azt mondom, hogy az ott lakónak is kellene 

valamint csinálni, ha van benne két marék föld, akkor azt ki kellene szedni. 

 

Igaz, hogy kevesen voltunk, de mindenkinek megköszönöm, aki részt vett a 

közmeghallgatáson, elmondta a gondokat, bajokat. Nagyon remélem, hogy a jövő évi 

közmeghallgatás is ilyen nyugodt hangnemben fog zajlani. Mindenkinek békés karácsonyt, és 

boldog új esztendőt kívánok! 

 

 

K. m. f. 
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