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Balajt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2009.április 23.-án  megtartott rendkívüli  nyílt üléséről  

 

 

 

 

 

 

 

a./ Tárgysorozata 

b./ Jegyzőkönyve 

                                                              c./ Határozata 

 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

 

 

1./Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések pályázatán való részvétel megtárgyalása   

Előadó: Kiss Ferenc  polgármester 

 

2./Indítványok, javaslatok  

 

 

 

 

Abod, 2009. április 23.  

 

 

 

 

 

 

        Dr.Takács András  

             körjegyző  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült :  Balajt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008.április 23-án megtartott  

rendkívüli nyílt üléséről 

 

Jelen vannak:  Kiss Ferenc  polgármester  

    Kiss Ferencné  alpolgármester 

                         Beri Aladár képviselő  

                         Berzi István  képviselő 

                         Szabó Árpád Zoltán  képviselő  

     

 

Tanácskozási joggal jelen vannak :  Dr.Takács András körjegyző  

                  Almási Lászlóné ig. előadó  

 

Igazoltan távol maradt:  Csathó László képviselő  

 

Igazolatlanul távol maradt : --- 

 

Kiss Ferenc  polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mivel 5 (öt ) tagja jelen van, javaslatot  tesz a napirendi pontokra, melyet a 

képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések pályázatán való részvétel megtárgyalása  

Előadó :  Kiss Ferenc  polgármester 

 

2./ Indítványok, javaslatok  

 

1./ Napirendi pont tárgyalása  

Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések pályázatán való részvétel megtárgyalása   

Előadó: Kiss Ferenc  polgármester 

 

Kiss Ferenc  polgármester elmondja, hogy  szeretné ha a település pályázatot nyújtana be a 

fent említett pályázaton. A határidő rövidsége miatt szükséges dönteni róla.  

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen „ szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta :  

 

31/ 2009 .(04.23) HATÁROZAT  

A .)Balajt  Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 

2008. évi CII. Törvény 17.§. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban : 

6.számu melléklet ) alapján támogatási igényt nyújt  be az önhibájukon hátrányos helyzetben 

lévő települési önkormányzatok támogatására.  

 

B.)Balajt Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 
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I/a Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1000 fő alatti , és a Ládbesenyő 

székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

 

II/b Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn, azonban 

Edelény székhelyű –külön - jogszabály szerinti létrehozott- társulásban részt vesz- 

 

III. 2/1 Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1500 fő, vagy az alatti, és 2008. 

szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött 

közoktatási feladatait társulásban látja el.  

 

2/3 A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti 

feladatait  társulásban látja el, intézményeit társulásban tartja fenn 2009. január 1. után: 

 

-szociális alapszolgáltatási feladat: 

-családsegítés 

-gyermekjóléti alapellátási feladat: 

-gyermekjóléti szolgáltatás 

-belső ellenőrzési feladat 

 

V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális helyi adó bevezetéséről döntött, és 

költségvetésében ilyen bevételt tervez, és a gazdálkodása során realizál.  

 

VI. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/ A §-a alapján 

könyvvizsgálatra nem kötelezett, és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját 

döntése alapján sem bízott meg. 

 

2./Napirendi pont tárgyalása  

 

Indítványok, javaslatok  

 

Dr.Takács András körjegyző elmondja, hogy 36 051 394 forintot nyert Balajt község 

pályázaton a Petőfi  és a Kossuth út felújítási munkálataira. Sajnos a teljes pályázati 

dokumentáció nem  áll jelenleg a rendelkezésünkre, így naturális mutatókkal jelenleg nem 

rendelkezünk, de a pályázati kiírásban szerepelt, az mindenki számára ismeretes . Az 

egyszerűsített közbeszerzési eljárás során , melyet a Land Invest folytatott le három pályázó 

cég jelentkezett, a Csehifarm BT,  az ASZFALT ROAD 71 KFT, ÉS A CEWEX KFT. A 

CEWEX KFT nem felelt meg a pályázati kiírásoknak, mert a 2007. évi mérlege negatív volt.   

A pályázati feltételeket figyelembe véve a legjobb ajánlatot a Csehifarm BT adta, amennyiben 

a képviselő-testület nem ezt jelöli meg, abban az esetben az Aszfalt Road Kft megtámadhatja 

azt, és bírósági felülvizsgálatot kérhet. Abban az esetben azonban, ha a Csehifarm KFT 

visszalép, úgy az Aszfalt Road megkaphatja a munkát.  

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő.- testülete 5 „ igen „ szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta :  

 

32/2009.(04.23)  HATÁROZAT  

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Cevex KFt által 

benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásoknak. 
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Szabó Zoltán Árpád képviselő elmondja,  hogy nem látja a pályázati anyagot, és így nem 

tudja hogy a fent említett Csehifarm  KFT milyen munkákat is végezni a fent említett 

összegért.. Miért kell 97m hosszú út készítése 1136 e Ft-ba, míg a 924 m hosszú útkészítése 

1020 ezer forintba.  Csak jó minőségű út készítésére van szükség.  

 

Beri Aladár képviselő véleménye szerint az Ady Endre úton is alapozásnak rossz piros salak 

került , amikor átadásra került, ügyesen eltüntette a kivitelező cég.  

 

Kiss Ferencné alpolgármester véleménye szerint akik átvették az utat  alaposan 

megvizsgálták, hogy  a pályázatban megfelelően legyenek a munkálatok elvégezve.  

 

Dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy a pályázati kiírásban szerepeltek a naturális 

mutatók 

 

Kiss Ferenc polgármester telefonon tájékoztatást kér a cég képviselőjétől mit jelent az a 

szabványárok készítése, valamint a hosszabb útszakaszon miért van szabványárok készítése 

megjelölve, ahol azt a tájékoztatást kapja, hogy a vízhozamnak megfelelően kellett tervezni és 

azért szerepel a 97 m hosszút készítése szilárd burkolatú út készítése előreöntött elemekből,  

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen „szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta : 

 

33/ 2009. (04.23) HATÁROZAT  

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Petőfi út , és a Kossuth út  építési 

munkálataira a CSEHIFARM KFT.-t bízza meg.  

 

 

Kiss Ferenc polgármester –mivel, más hozzászólás, javaslat nem hangzott el megköszönte a 

képviselő-tagok megjelenését és az ülést bezárta.  

 

k.m.f.t 

 

 

 

 

  Dr. Takács András     Kiss Ferenc  

                             Körjegyző     polgármester 

 


