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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi december hó 9-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén
elhangzottakról
Jelen vannak:

Kiss Ferenc
Kiss Ferencné
Beri Aladár
Berzi István
Szabó Árpád Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Csathó László

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
Meghívottként jelen van:

------------------

Érdeklődőként jelen van:

-----------------

körjegyző

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.
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:
Napirend:
1./ Szabadság utca és Fő utca mellékágának köveztetése.
Előterjesztő: polgármester

A napirend tárgyalása:

1./ Szabadság utca és Fő utca mellékágának köveztetése
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: elmondja, hogy a két utcát érintő felmérésen rövid ideig részt vett, de a
részleteket Szabó képviselő úr jobban ismeri, ezért átadja neki a szót.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: egyetért polgármester úrral és elmondja, hogy az érintett utca lakói, de
más balajti lakosok közül is sokan felvannak háborodva az áldatlan útviszonyok miatt. Ezzel a témával
foglalkozni kell, mert évekig nem halogathatjuk, hogy ne keressünk valamilyen megoldást. Ezért Ő kérte
a REX Út Bau Kft képviselőjét, hogy jöjjön ki balajtra, mérje fel a legfontosabb munka szükségletet és
tegyen ajánlatot a kivitelezésre. A szemlén részt vett Berzi és Beri képviselő is.
Hudák úr akkor elmondott egy viszonylag jó és elfogadható ajánlatot, de az írásban tett ajánlat ettől
valamivel magasabb. A korábbi 750 000,- Ft helyett a mostani ajánlat bruttó összege 1 160 768 Ft.
Másoktól is érdeklődött, de vagy nem vállalták, vagy hasonló árakat prognosztizáltak.
Mindenképen megoldást kell találni ideiglenesen is, és ha lesz pályázati lehetőség, akkor pályázni kell.
Kis Ferenc polgármester: nem vitatja, hogy a kérés jogos, de az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi
helyzetében soknak tartja az ajánlott összeget. Ha a testület elfogadja, akkor természetesen végre kell
hajtani, vállalva vele a kockázatot is.
Berzi István képviselő: az út ideiglenes rendbetételére szükség van, mert esős időben a lakók mellett a
mentő, a postás, a kukás autó nem tud az utcába bemenni. Már korábban is elmondta és most
beigazolódott, hogy a Petőfi és Kossuth u. építésekor, amikor itt voltak a gépek, meg kellett volna oldani
ezt a problémát és talán olcsóbban is kijött volna.
Kiss Ferenc polgármester: valóban volt szó róla, de akkor döntés nem született.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: amióta megkapta az ajánlatot sokat gondolkodott az ügyön, de végső
soron arra a következtetésre jutott, hogy keresni kell a megoldást.
Kiss Ferencné alpolgármester: kérdezi, hogy valamilyen köztes megoldásra nincs-e lehetőség.
Beri Aladár képviselő: véleménye szerint is meg kell oldani a problémát, mert az a két útszakasz esős
időben járhatatlan. Jobb ajánlatot, valószínűleg más sem tudna adni. Egyet ért azzal, élni kell a pályázat
lehetőségeivel, amennyiben lesz kiírás. Tavasszal már egyszer megszavaztunk rá 300 000 Ft.-ot, de nem
lett belőle semmi, most kiderül, hogy az kevés is lett volna.
Kiss Ferenc polgármester: elmondja, hogy viszonylag sok önkormányzati pénz van kint, ami nehezíti az
Önkormányzat gazdálkodását. Ezért nem látja a munka elvégzésének a realitását, mert nem fogja tudni
az Önkormányzat kifizetni.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: megérti a polgármester úr aggodalmát és tudatában van az
Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetének, de azt is látni kell, hogy a lakosok türelme fogytán van.
Együtt keressük a megoldást arra is, hogy miként lehetne a kiadásokat csökkenteni.
Kiss Ferenc polgármester: Szabó képviselő úrral sok mindenben egyetért, megkérdezi dr. Takács András
körjegyzőt, hogy Ő miként látja a helyzetet.
dr. Takács András körjegyző: az Önkormányzat valóban nehéz helyzetben van, mert már hónapok óta
hitelből gazdálkodik. Most valóban nincs szabad felhasználású pénz. Az adhat reményt, hogy az EU
önerő alap nem sokára megérkezhet, talán kapunk egy kis pénzt az un 6/3 pályázaton is, az is várható,
hogy a nyári vihar kárból származó kiadás fedezete is megérkezik a biztosítótól. El kellene gondolkodni
azon, hogy a kommunális adó tételét emelni kéne, már csak azért is, mert a lakosság nem fizet
szemétszállítási díjat. Mindenkinek részt kellene vállalni az önkormányzati feladatok megoldásban
erejéhez mérten.
Kiss Ferenc polgármester: a jövő szerdai közmeghallgatáson sok mindent el kellene mondani, hogy a
lakosság tisztába legyen az Önkormányzat helyzetével.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: egyetért Kiss Ferenc polgármesterrel, de a jelenlegi helyzetben úgy látja,
hogy két rossz megoldás közül kell választani.
Kiss Ferenc polgármester: véleménye szerint az ajánlat jó tárgyalási alapot képez, de döntsön róla a
testület egy hét múlva.
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: úgy gondolja, hogy a döntés nem halogatható, mert számítani kell arra
is, hogy az időjárás rosszabbra fordulhat. Javasolja, hogy a testület most döntsön. Ő már eldöntötte, hogy
miként fog szavazni , ha arra kerül a sor.
Kiss Ferenc polgármester: ha a testület úgy kívánja Én felteszem szavazásra a kérdést.
Berzi István képviselő: javaslom, hogy név szerinti szavazás legyen.
Beri Aladár képviselő: egyetért azzal, hogy most döntsön a testület, mert nap mint nap ezzel a
problémával találjuk magunkat szemben.
Kiss Ferenc polgármester: szavazásra teszi fel Berzi István képviselő javaslatát: - ki ért egyet a név
szerinti szavazással.
Kiss Ferenc polgármester: megállapítja, hogy 4 igen és egy tartózkodással a név szerint szavazás mellet
döntött.
Kiss Ferenc polgármester: szavazásra teszem fel a kérdést.
Ki ért egyet azzal, hogy a Szabadság u. és Fő utca végét érintő kövezésre tett ajánlatot elfogjuk? Kérem,
hogy név szerint szavazzunk igen, vagy nem szavazattal.
dr. Takács András körjegyző: név szerint kéri a képviselőket a szavazásra az alábbiak szerint:
 Beri Aladár
igen
 Berzi István
igen
 Kiss Ferenc
nem
 Kiss Ferencné
igen
 Szabó Árpád Zoltán igen
Kiss Ferenc polgármester: megállapítom, hogy Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
név szerinti szavazással 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
218/2009. (XII. 09) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Szabadság u. és a Fő út érintett szakaszára tett kivitelezői
ajánlatot elfogadta.
A Képviselőtestület felhatalmazza Kiss Ferenc polgármestert
a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kiss Ferenc polgármester: a rendkívüli testületi ülés az elfogadott napirendi pontot megtárgyalta, ezért
a testületi ülést 14:00 órakor bezárom.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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