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Beszélgetés Balázs Zoltán polgármesterrel
&bdquo;A bátraké a szerencse&hellip;&rdquo;
A 2010-es választástól mostanáig terjedõ idõszak történéseirõl, eredményeirõl, sikereirõl és esetleges problémáiról
beszélgettünk Balázs Zoltán polgármesterrel. Szavai szerint a tények õt igazolták: a bátraké a szerencse&hellip;
Kompolton mindenképpen.
&ndash; A legutóbbi önkormányzati választás óta lassan eltelik három esztendõ. Mit tart az elmúlt idõszak legnagyobb
eredményének? &ndash; Amikor negyedszer is újraválasztottak polgármesternek, azt ígértem, hogy tovább
keressük a kitörési pontokat. Ilyennek tartom elsõsorban a fejlesztéseket, a falu élhetõbbé tételét. A tények azt
mutatják, hogy az elmúlt öt esztendõben sikeresen igyekeztünk kihasználni az uniós pályázati lehetõségeket.
Pályázni kell. Szép eredmény, ha egy település elnyer 40-50 millió forint támogatást. Kompolt viszont önmagában, a
szennyvízprojektet ide nem számítva csaknem 800 millió forint támogatáshoz jutott. Meggyõzõdésem: ha jók, szakmailag
kellõen elõkészítettek a beadott pályázatok, akkor azokat minden politikai erõ segíti. Ilyen például az új óvoda: ez a
beruházás az elõzõ ciklusban indult, viszont az átadása már ebben a kormányzati ciklusban történt. Csak ez
önmagában egy 260 millió forintos projekt volt. Most pedig egy európai színvonalú épületben, minden uniós elvárásnak
megfelelve, kiváló szakembergárdával mûködik az óvodánk, ahová a szülõk nem csak Kompoltról hozzák szívesen a
gyerekeket.
&ndash; Úgy tudom, nem csak ebben az említett esetben, hanem mindig igyekeznek elõre gondolkodni&hellip;
&ndash; A település útjainak fejlesztésére például évekkel ezelõtt kidolgoztunk egy koncepciót, amihez aztán egy 185
millió forintos pályázati csomagot nyertünk. Hármas cél vezérelt: egyfelõl segíteni a régi falurész fejlesztését, rendbe
hozni a középsõ falurészt, és végül elõre tekinteni az új lakóövezetre, hogy ott megfelelõ infrastruktúra várja a fiatalokat.
Most nyáron pedig zajlik a helyreállítás a csatornázás után. Ráadásul ez egy alapos, példaértékû
helyreállítás, amely kiegészült pályázati forrásokkal, úgy, hogy egy kiemelt útfelújítási programnak is megfelel.
Visszakanyarodva az elejéhez: az elsõ ütemben a Kossuth és a Széchenyi út, illetve az azokat összekötõ utca
rekonstrukciója történt meg. Aztán újraaszfaltoztattuk a Petõfi, a Zrínyi, a Tavasz, a Bartók utat, az új óvoda elõtti összekötõ
utat és az új lakóövezetben további hat utcát. Az ezután következõ csatornázás során ezeket az utakat megóvtuk,
csak minimálisan károsodtak. Majd az említett mostani helyreállítással párhuzamosan a Kompolti, az Árpád, az
Akácos, a Kölcsey és a Rákóczi út teljesen új aszfaltszõnyeget kapott. Új zárórétegként úgynevezett itatott makadám
burkolat került a Dózsa, a Jókai, az Etelköz, a Hársfa, a Sport és a Dohány útra, valamint a Kápolnai út parkon belüli
részére. Minderre átgondolt koncepció alapján, folyamatosan készültünk és hát sikerült megtalálni a megoldást.
Tudom, hogy lehet még folytatni, de egyelõre ennyi fért bele a pályázati támogatások és a saját forrás nyújtotta
keretbe.
&ndash; A sok fejlesztés nem &bdquo;merítette ki&rdquo; anyagilag az önkormányzatot? Jelenleg milyen a falu
költségvetési helyzete?
&ndash; A nagy intézményrendszerünk miatt &ndash; értem ezalatt az általános iskolát, az óvodát, a gondozási
központot, az egészségügyi ellátást &ndash; mindig forráshiánnyal küzdöttünk, ugyanakkor mindig lehetett pályázni
ennek a hiánynak a pótlására. Az úgynevezett ÖNHIKI-keretbõl az elmúlt három esztendõben évente mindig meg
tudtunk szerezni mintegy 30 millió forint forrást, s ezzel az adott év végére stabillá tettük az önkormányzati
költségvetést. Mivel számos fejlesztési pályázatban vettünk részt, s ezekhez az önerõt is kellett biztosítani, ezért az önerõalapra is rendszeresen pályáztunk. Az önerõk miatt összesen 45 millió forintos fejlesztési hitelkerettel rendelkeztünk. Ez
kellett a pályázatokhoz és egyébként a korrekt, visszafogott gazdálkodással kezelhetõ is. Most szerencsére
elmondhatom, hogy igazam volt: a bátraké a szerencse. A kormányzat egy jó és határozott döntéssel &ndash; ott,
ahol látta, hogy szakszerûek, megalapozottak a pályázatok, s Kompolt ilyen volt &ndash; átvállalta ezt a terhet,
ami a hitelekbõl keletkezett. Így ma az önkormányzatunknak nincs semmilyen adóssága. Az iskola mûködtetésének
gondja is lekerült a vállunkról azzal, hogy már az állam a fenntartó. A tulajdonjog természetesen a miénk maradt,
minden megy tovább, a személyi állományban nincs változás, a fenntartás zökkenõmentes, viszont az
önkormányzat számára az állami szerepvállalás rendkívül nagy segítség, hiszen a forráshiányunk 70 százaléka
az iskola fenntartásából származott. Az elmúlt három évben a sok fejlesztés, pályázat miatt falunapot sem
tartottunk: szerencsére most erre is jut pénz.
&ndash; A nagy beruházásokról szót ejtettünk. A kisebbekrõl nem. Meg arról sem, hogy van-e valami, amit nem sikerült
elérni?
&ndash; Tavaly jelentõs iskolai fejlesztéseket hajtottunk végre, új számítógépeket, digitális táblákat, szoftvereket
szereztünk be. Sikerült megnyerni egy könyvtár-fejlesztési pályázatot is, amibõl a bibliotékát digitalizáltuk. A két
beruházás értéke együttesen mintegy 15-17 millió forint. Aztán, ami egyelõre kimaradt, az a tornacsarnok. Most ennek
a rendbe tételére készülünk, erre nyújtottunk be pályázatot. Korábban kifejezetten ilyen irányú kedvezõ pályázati
lehetõség nem kínálkozott. Sikeresek voltunk, nyertünk is, de mivel sokan pályáztak eredményesen, bennünket a nyár
elején arról értesítettek, hogy egyelõre tartaléklistára kerültünk. Ez azt jelenti, hogy nem kell újra pályáznunk, hanem
amint lesz forrás, megkapjuk a pénzt. 186 millió forint az elnyert támogatás, úgy, hogy ezúttal önerõre sincs szükség. A
fejlesztés magában foglalja a nyílászárók cseréjét, a teljes tetõcserét, a homlokzatfelújítást, a teljes belsõ felújítást,
az akadálymentesítést, új kézilabdapálya és vizesblokk építését. Remélem, mihamarabb megtörténik a
szerzõdéskötés és kezdõdhet a munka. A kinti sportpálya és sporttelep vonatkozásában is keressük a lehetõségeket.
A megújítás terve elkészült, már &bdquo;csak&rdquo; meg kell nyílnia az ezt támogató pályázati keretnek&hellip;
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Száz kilométer csatorna
A polgármester szavai szerint a vízbázis védelme miatt rendkívül fontos volt, hogy elkezdõdhetett a közös
szennyvízberuházás hat településen, Kompolt mellett Kálban, Kápolnán, Aldebrõn, Feldebrõn és Tófalun, Kompolt
gesztorságával. Tavaly tavasszal indultak a munkálatok, megtörtént az &bdquo;alapcsõletétel&rdquo; Illés Zoltán
államtitkár, Horváth László kormánymegbízott és Herman István országgyûlési képviselõ jelenlétében. A
víziközmû-társuláshoz az érintett lakosok több mint nyolcvan százaléka csatlakozott, s az elmúlt másfél év alatt 98
százalékos arányban megvalósult a csatornázás, 100 kilométer csövet fektettek le a hat faluban. A szennyvíztisztító
telep azonban sajnos még nincs kész az európai uniós pályázati adminisztráció miatt. El kellett választani ezt az
elemet a csatornázástól, ezért fordulhatott elõ a csúszás. Viszont aggódni nem kell, megvan a pénz és megvan a
kivitelezõ is, jelenleg a tervek véglegesítése folyik a kivitelezõ cég és a miskolci vízügyi felügyelõség, mint engedélyezõ
hatóság között. Remélhetõleg ez még a nyáron lezárul és indul az építkezés. Ez esetben a telep jövõ nyárra elkészülhet:
akkor lehet majd &bdquo;élesre kötni&rdquo; a már megépített csatornahálózatot és belekezdeni a hathónapos
próbaüzembe. A telken belüli házi bekötésekhez az elmúlt két hónapban biztosították a csöveket. Emlékezetes: az
összességében 4,2 milliárd forintos közös beruházás 85 százalékos uniós támogatást kapott.
Olcsóbb lett a szemétszállítás
Az elõzõ években sokan panaszkodtak a túlságosan magas szemétszállítási díj miatt. Balázs Zoltán hangsúlyozta:
az önkormányzatnak jogilag nem volt beleszólása a tarifa mértékébe, azonban az idén ez megváltozott. A kormány
megadta a lehetõséget arra, hogy az önkormányzat vitassa a szolgáltató &ndash; Kompolt esetében az AVE &ndash;
árait. Január elsejével arra is mód nyílt, hogy az önkormányzat a szerinte irreálisan magas díjat ne fogadja el és
kezdeményezze a szerzõdésbontást. Kompolton ezt a lehetõséget ki is használták, szerzõdést bontottak az AVE-vel,
új szolgáltatót kerestek, új árajánlatot kértek. A szállítást ezentúl a korábbinál jelentõsen kedvezõbb árakon a
káli önkormányzat cége végzi. A szemétszállítás díja az AVE szerzõdés esetén évi 36 ezer forint lett volna, ehelyett
a káli önkormányzat cége ezt jóval olcsóbban, évi 22 ezer forintért végzi el.
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