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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
13-22/2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14.        

     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 

Bakos Erzsébet gazdálkodási előadó 

Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

 

 

Lakosság részéről 19 fő van jelen a közmeghallgatáson jelenléti ív szerint. 

 

 

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: Nehéz évet tudhatunk magunk mögött, legalább is én úgy 

éreztem. Ez betudható annak, hogy több pályázatot is beadtunk, aki csinált már ilyet tudja, hogy 

mennyi munka van vele.  A pályázatok konkrétan: a Hivatal épületének felújítása, a település 

még szennyvízvezetékkel el nem látott részén közmű építése, a Gyerekház épületének 

korszerűsítése, illetve egy sportpark létesítésére pályázat. Az év elején volt még egy pályázat, 

amiben ugyan nem az önkormányzat pályázott, de nagyban befolyásolja a település életét. Az 

óvodáról beszélek, melynek épülete, illetve fenntartása még nem az önkormányzaté, de azon 

dolgozunk, hogy a későbbeikben ez így legyen. A jelenlegi fenntartónak pénzügyi, illetve 

működtetési gondjai vannak. Remélem, hogy a beadott pályázatok közül sok fog nyerni. 

Nemrégiben nyert egy pályázatunk, a szociális tűzifa támogatásra benyújtott, melynek 

kiosztására, reményeim szerint még karácsony előtt sor fog kerülni, amennyiben az időjárás 

nem fog közbeszólni. 

Az évben volt egy-két jó színvonalú, kellemes esemény a településen. Ilyen volt a nemrégiben 

megtartott idősek napja, illetve a nyáron rendezett kulturális nap, a gyerekeknek szervezett 

mikulás nap. Azok, akik nap mint nap a Hivatalban vannak tudják, hogy mennyi munkával jár 

egy-egy rendezvény előkészítése, megszervezése, illetve a pályázatok benyújtását is mennyi 

munka előzi meg. Jelentős esemény volt még a felújított orvosi rendelő átadása, ezzel a 

település egy szép, kulturált, elmondható, hogy minden igényt kielégítő épületet kapott. Nagy 

eredmény lenne, ha a település másik szép új épülete, az óvoda is az önkormányzat tulajdonába, 
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fenntartásába kerülne. Ennyit szerettem volna elmondani, várom, illetve várjuk az esetleges 

kérdéseket. 

Tóbiás Benőné a település lakója: A Szabadság út felújítására már többször elhangzott ígéret, 

mikorra várható megvalósítás? 

Szabó Zoltán polgármester: Nemzeti forrásból ígértek rá pénzügyi lehetőséget, de egyelőre 

ez ígéret maradt, illetve nincs olyan pályázati kiírás, mellyel élni tudnánk. 

Szabó Oszkárné a település lakója: Elhangzott, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház felújítására 

lett benyújtva pályázat. Biztos, hogy annak a felújítása a legfontosabb? 

Szabó Zoltán polgármester: A Biztos Kezdet Gyerekház egy önkormányzati tulajdonú 

épületben működik, egy önkormányzati tulajdonú épület felújítására lett beadva pályázat, 

ahogyan a Hivatal épületére is. Sajnos arra tudunk pályázni, amire kiírnak pályázatot. 

Szabó Sándorné a település lakója: Megköszönte mindenki munkáját az elmúlt év 

rendezvényeinek megszervezéséért, illetve a pályázatok benyújtásáért. Reméli, hogy nyerni 

fognak, különösen a szennyvízcsatorna építésére benyújtott pályázat megnyerése sok települési 

lakó gondját oldaná meg. A kiosztásra kerülő tűzifának is sokan fognak örülni, bármilyen 

mennyiség is lesz. Arra kéri a közfoglalkoztatottakat, ha már lehetőséget kaptak az 

önkormányzattól, polgármestertől dolgozni, akkor használják ki az időt és tegyenek a település 

rendjéért, szépítéséért. Megköszönte a falugondnok odaadó munkáját, mellyel segíti a település 

lakóinak mindennapjait. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és a jövőbeli együtt 

munkálkodáshoz is sok sikert kívánt.  

Szabó Zoltán polgármester: Megköszönte a jókívánságot, elmondja, hogy a számos jól 

sikerült rendezvény ellenére nem volt egyszerű az év, idén nagyon érezte, hogy túl sok a feladat. 

Reméli, hogy a jövő év arról fog szólni, hogy lesz egy-két nyertes pályázat, esetleg lesz olyan 

is, aminek a kivitelezése is megkezdődik. De abban is biztos, hogy a nyertes pályázatokkal is 

legalább annyi munka lesz, mint a pályázat benyújtásakor, hanem még több. A falugondnok 

munkájáról szintén csak elégedettséggel tud beszélni. 

Tóth Géza a település lakója: Azt hallotta, hogy jövőre kevesebb közmunkást fog 

foglalkoztatni az önkormányzat. Véleménye szerint, ha így lesz, akkor az minősíti az 

önkormányzatot, hogy ha lehetőség van rá, akkor nem alkalmaz embereket. 

Szabó Zoltán polgármester: A hírekben azt lehet hallani, hogy az állami vezetés is 

csökkenteni szeretné a közfoglalkoztatottak számát. 

Kovács Márta képviselő: Elmondja, hogy nem az lesz a szégyen, ha kevesebb 

közfoglalkoztatott lesz a településen, hanem az, hogy most van csaknem 100, és úgy néz ki a 

település ahogyan, és nem lehet látni egyetlen közfoglalkoztatottat sem, aki az utcán dolgozna. 

Az minősíti a falut, hogy a református templom kerítését a gyerekek hétről hétre szétszedik, és 

a gyerekek szülei semmit sem tesznek. Az minősíti a falut, hogy a közfoglalkoztatottak 

nincsenek a munkahelyükön, pedig a bér az elvégzett munkáért jár. Siralmas az is, ahogyan a 

temető kinéz. A falut az nem minősíti, hogy a polgármester mennyi közmunkást vesz fel, de az 

igen, hogy hogy szólok a másikhoz, hogy ordítom le, hogy úgy beszélek az udvarom, hogy a 

falu másik végén is hallatszik, megadom-e a tiszteletet, eldobom-e a szemetet… 

Szabó Oszkárné a település lakója: Megjegyezte, hogy azért mert az emberek nem dolgoznak 

a polgármester a felelős, a csoportvezetők sem végzik rendesen a munkájukat, szerszámok sem 

állnak rendelkezésre. Évekkel ezelőtt nem a polgármester, hanem a képviselő-testület 

irányította a közfoglalkoztatást, az sokkal eredményesebb volt. Úgy hallotta, hogy a képviselők 

sem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel. 

Csathó László alpolgármester és Kovács Márta képviselők: Valóban igaz, hogy a 

közfoglalkoztatás kérdésében nem értenek egyet a polgármesterrel. Nincs ilyen 

közfoglalkoztatotti létszámra szüksége a településnek, különösen olyan létszámra, akik nem is 

akarnak dolgozni. Nincs ellenére, hogy a munkanélküliek ne a segélyből, hanem munkabérből 
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éljenek, de valamit tegyenek érte. Aki nem akar dolgozni, ne várja, hogy fel legyen véve. A 

településre kb. 30 fő elég lenne, akik tényleg dolgozik. 

 

Szabó Zoltán polgármester megköszönte, hogy a közmeghallgatáson részt vettek, mivel több 

hozzászólás, észrevétel nem volt a közmeghallgatást bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


