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1-  11 //2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi május hó 27-én, szerdán 9 óra 00 perces 
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén 
elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak:                             Kiss Ferenc              polgármester 
 
                                                      Beri Aladár              képviselő 
                                                      Berzi István             képviselő 
                                                      Kiss Ferencné           alpolgármester  

  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
       
Igazoltan távol maradt:         Csathó László                    képviselő   
 
 

Igazolatlanul távol maradt:        ------------------ 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András       körjegyző 
                                                          Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 
 
 

Meghívottként jelen van:            -------------- 
                                                                                                 
                                 
Érdeklődőként jelen van:           -------------- 
                                                
                                                                                               
Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 5 fő jelen van. 

 
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  
 
 1./ Petőfi és Kossuth utca aszfaltozása 
               Előterjesztő: polgármester 
 
                       2./ Indítványok, javaslatok 

mailto:K0682@koznet.hu


A napirend tárgyalása: 
 
1./ Petőfi és Kossuth utca aszfaltozása 
     Előterjesztő: polgármester 
 
 
Kiss Ferenc polgármester: A projekt költségvetését a Bíráló Bizottság csökkentette, ezért szükséges 
ismételten - immáron általunk is csökkentve a beruházás teljes költségét – döntést hoznunk a 
beruházás megvalósításáról. 
 
Előleget nem igényeltünk a beruházáshoz. Azt a lehetőséget választottuk – több település mellett – 
hogy a támogató egyenesen a kivitelezőnek fizet. 
 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
  74/2009. (V. 27) sz. határozat: 
  

 Tárgy: Petőfi és Kossuth utca aszfaltozása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a 35/2008. (IV.10.) sz. határozatával döntést hozott az ÉMOP-2008-3.1.3. 
 Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés program  
 keretében Balajt község Kossuth és Petőfi utak szilárdburkolatú úttá való 
 fejlesztése című pályázat benyújtásáról. 
 
 A projekt költségvetését a Bíráló Bizottság 21.472 Ft összeggel  
 csökkentette. 
 
 Ennek megfelelően a fejlesztés forrásösszetétele az alábbi: 
         Adatok Ft-ban 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi  
 költségvetéséről szóló 1/2009. (II.28.) számú rendeletében   
 foglaltak szerint biztosítja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
2./ Indítványok, javaslatok 
 
 
2.1. Kiss Ferenc polgármester: A Hivatal (Községháza) vonatkozásában pályázatot nyújtanánk be 
korszerűsítésre. Gázkazánnal oldanánk meg a jövőben az épület helyiségeinek a fűtését. 
A pályázat megírásáért nem kell fizetni. 

MEGNEVEZÉS 2009. ÉV 

Saját forrás 3.856.855,- 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 34.711.685,- 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás  

Összesen: 38.568.540,- 



Nagy Zoltánné ügyintéző: Vegyes tüzelésű kazán beszereltetésével kellene tervezni és a fűtést 
megvalósítani, mivel a földgáz tekintetében igen kiszolgáltatottá válhat a fogyasztó a jövőben, az 
áráról nem is beszélve. Ráadásul egy ilyen nagy – kihasználatlan helyiségekkel bíró - épület kifűtése 
igen csak költséges.  
 
 
2.2. Kiss Ferenc polgármester: Az OPEL önrészét el kellene utalni a hitelezőnek. 
 
Dr. Takács András körjegyző: Egy összegben nem érdemes az önrészt megfizetni. Az ütemterv 
szerint kell azt kiegyenlíteni. 
 
 
2.3.  Beri Aladár képviselő: A KPM-nek jelezni kellene a község belterületén található kátyúkat. Főleg 
a kanyarban kialakult nagyméretű és mélységű gödör balesetveszélyes. 
 
 
2.4. Szabó Árpád Zoltán képviselő: A Szabadság utcával kapcsolatosan kérdezik az emberek, hogy 
mikor kezdődnek meg a munkálatok. 
 
Kiss Ferenc polgármester: 300.000,- Ft van rá. 
 
Beri Aladár képviselő: Erről már korábban is beszéltünk, hogy van rá 300.000,- Ft. De ha Te 
polgármester úr nem utalványozod, akkor nem lehet kifizetni a követ sem. Te vagy jogosult 
helyettünk egyszemélyben intézkedni, mi csak döntünk egy-egy kérdésben. 
  
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ha jönnek csinálni a Kossuth és a Petőfi utcát, az a vállalkozó 
egyúttal megcsinálhatja a Szabadság utca kövezését, valamint a Beri Aladár előtti utcarészt. 
(Sajnálatos módon bekövetkezhet az, hogy ebből a 38 m Ft-ból nem a pályázati kiírásban leírtaknak 
megfelelően fog elkészülni a Petőfi és a Kossuth utca. 
1500 köbméter föld elhordásával terveztek, de ennyit biztos nem fognak onnan felszedni és 
elszállítani.) 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: A Balajt patak melletti terület gyommentesítése érdekében Szabó 
Árpád Zoltán nem ajánlaná fel a terület géppel való lekaszálását? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A csatornázás alkalmával kitermelt követ oda rakták le, azokat azóta 
sem hordták el onnan, így annak a területnek géppel való levágását nem tudja felvállalni. 
 
 
2.5. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az első (másképpen: alsó) buszmegállót fel kellene végre újítani. 
 
Kiss Ferenc polgármester: A jövőben is tönkre teszik majd a falu lakói, elviszik róla a palát, mint 
eddig is. Szó se lehet annak felújításáról. 
A feleségem a saját szemével látta, ahogy a környéken lakó gyerekek felmásznak a buszmegálló 
tetejére. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Öt palával pótolni lehetne a hiányzó – összetört, vagy elhordott – részeket.  
A településen „átutazó” személyek első benyomása ennek – is - a látványával alakul ki a falu lakóiról. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Az alsó buszmegállót megcsináltatjuk június 15-ig. 
 
Dr. Takács András körjegyző: A közterület rendjéről a lakosságot tájékoztatni fogom annak 
érdekében, hogy a rongálások a jövőben megszűnjenek, vagy legalábbis csökkenjenek. 
 
 



2.6. Beri Aladár képviselő: A járdák nagy részét is fel kellene már újítani a faluban. Ládbesenyőben 
pályáztak négy buszmegálló felújítására is. 
Az a település folyamatosan szépül, míg a miénk ellentéte. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Ők hamarabb leváltak Edelénytől. Mi ennyi idővel vagyunk hátrébb a 
fejlesztések megvalósításában. 
 
 

A képviselőtestület egybehangzóan úgy foglalt állást, hogy a beruházások tekintetében  
útra és járdára irányuló pályázatok benyújtása  

elsőbbséget élvez minden más beruházási elképzeléssel szemben. 
 
 
2.7. Dr. Takács András körjegyző: A falunap megrendezése? 
 
Kiss Ferenc polgármester: A soron következő ülés alkalmával a képviselőtestület tárgyalni fogja. 
 
 
2.8. Dr. Takács András körjegyző: Az ÖNHIKI-n a település várhatóan támogatásban fog részesülni. 
Ha minden igaz 4 m Ft-tal számolhatnak majd. 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd ezt 
követően 9 óra 30 perckor az ülést befejezetté nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Kiss Ferenc                                                                                                                             dr. Takács András 
polgármester                                                                                                                                   körjegyző 
 
 

 


