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Balajt község Önkormányzatának 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 

 
 
 
 
1- 16 / 1 //2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi szeptember hó 9-én, szerdán 14 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 

                                                          Almási Lászlóné               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. 
 
Javasolja, hogy a meghívás szerinti egyetlen napirendi pontot tárgyalja meg a testület.  
 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  
 
Napirendi pont: 
 
                            1./ Pályázat benyújtása EU önerőalap elnyerésére 
                                  Előadó: dr. Takács András körjegyző  
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A napirend tárgyalása: 

 
 
1./  Pályázat benyújtása EU önerőalap elnyerésére 
       Előadó: dr. Takács András körjegyző  
 
 

Kiss Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívását a 
körjegyző úr kezdeményezte, mert elkészített egy pályázatot a Petőfi és Kossuth út beruházásához 
kapcsolódó saját forrás kiegészítésére EU önerőalapból.  
A pályázat benyújtásának a határideje 2009. október 1., tehát sürgősen dönteni kell. Átadja a szót a 
körjegyző részére.  
 
dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy polgármester úr a lényeget elmondta, kiegészíti azzal, hogy 
a tegnapi nap folyamán a Magyar Államkincstárban leegyeztette a pályázatot abból a célból, hogy 
lehetőleg ne kerüljön sor hiánypótlásra, ami késleltetné a döntési folyamatot. 
Sok lehetőség nincs, mert a pályázat szabályai kötöttek. Arra kéri a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy 
célirányosan nyilvánítsanak véleményt, és foglaljanak állást arra, hogy akarnak e pályázni vagy sem, 
mert közel kétmillió forint elnyeréséről van szó. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a pályázat 
benyújtásával, akkor  még a mai nap folyamán személyen beviszi azt a Magyar Államkincstár miskolci 
irodájába.  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a reggel folyamán „összetűzésbe került” Berzi István képviselővel Berzi úr 
azon kijelentése miatt, hogy nem indokolt ezen okból rendkívüli testületi ülést tartani, ráértünk volna ezt 
a soros ülésen is tárgyalni.  
 
Sajnálatosnak tartja, hogy ilyen véleménye van egy képviselőnek akkor, amikor egy köztisztviselő a 
szabad idejét is arra áldozza, hogy a település plusz pénzhez jusson. 
 
Kiss Ferenc polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek javaslata.  
 
Kiss Ferencné alpolgármester megköszöni jegyző úr törekvéseit, és örül annak, hogy felhívja a 
figyelmünket ilyen pályázati lehetőségre. Javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Beri Aladár képviselő szintén örömét fejezi ki a lehetőségnek, és támogatja  a pályázat benyújtását, mert 
minden pénz jól jön az  önkormányzatnak.  
 
Kiss Ferenc polgármester, arra való tekintettel, hogy több hozzászólás nem volt szavazásra teszi fel a 
kérdést.  
 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 120/2009. (IX.09. ) sz. határozat. 
   
  Balajt község Önkormányzatának Képviselő- testülete  
  jóváhagyja „az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós  
  fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítése 2009. évi támogatásának  
  rendjéről” szóló 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet keretében „Balajt község   
  Kossuth és Petőfi utak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése’ projekt saját   
  forrásának kiegészítésére irányuló pályázat benyújtását. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: szeptember 30. 
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Kiss Ferenc polgármester – mivel más hozzászólás, ill. javaslat nem volt - megköszönte a jelenlévők 
részvételét és az ülést 15:00 órakor bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Kiss Ferenc        dr. Takács András  
polgármester               körjegyző 

 


