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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 elmondja, hogy pályázati lehetőség miatt vált indokolttá a rendkívüli ülés
összehívása és megtartása. 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./ Önkormányzat épületének, fűtésének korszerűsítése érdekében pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester

A napirend tárgyalása:
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1./ Önkormányzat épületének, fűtésének korszerűsítése érdekében pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: A sikerdíj a megpályázásra kerülő támogatásba beépítésre kerül.
Átadja a szót a meghívott vendégnek, Babik Csabának, aki a pályázati anyagot fogja összeállítani megbízás
esetén.
Babik Csaba: Eu szakértő, ennek keretében pályázatírás, pályázatmenedzselés a feladata.
Széles körben készített már pályázatot, így ide tartoznak egyes önkormányzatok is.
Egy önkormányzati pályázat nagyban függ attól, hogy önerőként mennyit tudnak költségvetésükben
elkülöníteni.
A KEOP pályázati lehetőség keretében 50 % önerőt, míg az ÉMOP pályázati lehetőség keretében 5 % önerőt
kell bevállalni.
Kistérségi településfejlesztés céljából f. évi július 1-től november 30-ig lehet pályázni 95 %-os támogatásra.
Meglévő településrendezési terv esetében a tervezett fejlesztést, beruházást bele kell foglalni, amennyiben
azt nem tartalmazza.
Ennek hiányában jelenleg egy nyilatkozatot kell becsatolni, melyet a polgármester és a jegyző ír alá.
Épület-energetikai korszerűsítésről beszéltünk előzetesen a polgármester úrral.
Hőszigetelésre 50 % állami támogatást lehet igényelni, a világítás korszerűsítésére 30 %-ot, a fűtésrendszer
korszerűsítésére 40 %-ot, a nyílászárók cseréjére 80 %-ot.
Az ún. TEKI pályázati lehetőség várhatóan szeptemberben nyílik meg.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A pályázati kiírásban az olvasható, akkor lehet pályázni, ha az épületben
ügyfélforgalmat bonyolító hivatal is működik. Ebben az épületben bonyolítunk ugyan ügyfélforgalmat, de
ez hivatalosan nem is létezik, mivel a Körjegyzőség Hivatala hivatalosan Ládbesenyőben van.
Hogyan bizonyítandó e feltétel megléte?
Babik Csaba: A polgármesternek kell róla nyilatkoznia.
Beri Aladár képviselő: Másik napirendi pont felvételét javasolja.
Kiss Ferenc polgármester: Csak ez az egy napirendi pont van napirenden a mai ülésen.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ennek az épületnek a fűtéskorszerűsítéséről volt csak szó testületi ülés
alkalmával. Korábbi ülésünkön arról beszéltünk, hogy vegyes tüzelésű kazán beszereltetésével kell
megterveztetni a korszerűsítés terveit.
40 %-os támogatással annak megvalósítását felvállalni az idén nem tudjuk.
Pár évvel ezelőtt 7 millió forintot költöttünk számla szerint erre az épületre, ami nem látszik meg.
A csatornázás miatt fennálló tartozás rendezése még előttünk áll.
Babik Csaba: A polgármester úrral folytatott egyeztetés alkalmával arról is szót váltottunk, hogy az épület
tetőszerkezetének cseréje is időszerű lenne már.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az 5 %-os sikerdíj mihez viszonyítottan kerül kifizetésre?
Babik Csaba: Az elnyert támogatás 5 %-a kerül sikerdíj címén kifizetésre. Én a pályázatírási díjra nem tartok
igényt.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A támogatáshoz utófinanszírozással juthatunk majd hozzá. Annak
folyósítását követően tudnánk csak a sikerdíjat kifizetni.
Babik Csaba: Magasabb arányban kaphatnak majd a támogatottak a kivitelezéshez előleget.
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: De a még hiányzó összeget is biztosítani kell valamilyen forrásból: mondjuk
hitelből.
Az elszámolást követően hívhatjuk csak le a támogatásként megítélt összeget.
Sokkal fontosabb lenne a belterületi földutak szilárd burkolatú úttá való fejlesztése, gondolok itt kiemelten a
Szabadság utcára.
Ebben az épületben viszonylag még elfogadható körülmények között dolgozhatnak az alkalmazottak.
Babik Csaba: Ilyen fejlesztési terv esetén kell egy bejárás, s kell egy műszaki tervdokumentáció.
Addig pályázhatnak, amíg a pénzügyi keretek el nem fogynak.
Egy műszaki tervdokumentáció elkészítése nem 2 perc, s nem is két nap.
Beri Aladár képviselő: A faluban van olyan fejlesztés, ami nem az egész községben valósult meg. Gondolok
itt a csatornahálózat kiépítésére azokon a területeken, ahol még nincs kiépítve. Azt is időszerű lenne végre
befejezni.
Babik Csaba: Mi a polgármester úrral előzetesen a hivatal fejlesztéséről beszéltünk, így jelenleg is csak arról
tudok Önökkel szót váltani.
Természetesen Önöknek, mint képviselőknek elsősorban a lakossági érdekeket kell szem előtt tartani, s e
szerint pályázatokat készíttetni. Hogy a helyi sajátosságok milyen fejlesztéseket igényelnek, azokat Önöknek
kell tudni.
Kiss Ferenc polgármester: A testület 100.000,- Ft-ot meghaladó összeget osztott ki segélyezésként a falu
lakosai között.
Mérlegeljünk mindent. Tényleg az az út a legfontosabb? 32 éve élek itt, s azóta az sem lett megcsinálva.
A vízrendszer kiépítéséhez nem járult hozzá a lakosság. A gázhoz 50.000,- Ft-tal kellett azoknak
hozzájárulni, akik rákötöttek a rendszerre, ill. kell azoknak, akik rá akarnak kötni.
A csatornahálózat kiépítéséhez 74.000,- Ft-tal kellett és kell hozzájárulni azoknak, akik a kiépült hálózat
mentén laknak, ingatlant birtokolnak.
Beri Aladár képviselő: Unalmas már, hogy a polgármester úr mindig a segélyezésre hivatkozik, amikor
bármilyen fejlesztésre irányuló javaslatunk van.
A faluban lakók szociális helyzetüket tekintve igenis rászorulnak a segélyezésre!
A segély megállapítására irányuló kérelmek hónapokon keresztül nem lettek elbírálva, mivel a polgármester
úr az üléseket rendszeresen berekesztette, vagy csak egy-egy más témájú napirendi pont miatt rendkívüli
ülést hívott össze.
Elég nagy baj az, hogy az utak nem lettek megcsináltatva ennyi évtizeden keresztül.
Kiss Ferenc polgármester: Miért nem csinálja meg az aki felvállalta a Szabadság utca leköveztetését.
300.000,- Ft rendelkezésre áll erre a célra.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Útépítésre legyen inkább az idén pályázat benyújtva.
Berzi István képviselő: Csathó László jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de előzetes
beszélgetésünk alkalmával azonos véleményre jutottunk.
Mivel az Ltp. is teherként mutatkozik az Önkormányzat előtt, továbbra is csak az utak fejlesztése legyen az
elsődleges cél előttünk.
Babik Csaba: A KEOP pályázati lehetőség keretében lehet az épület fűtésének korszerűsítésére pályázni.
Van más lehetőség is Önök előtt.
Babik Csaba: Közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra fejlesztése alá tartozik a járda és a buszmegálló
kiépítése.
dr. Takács András körjegyző: Én a napirendre koncentráltam. Önrészt az önkormányzat nem tudna
biztosítani a KEOP támogatás mellé.
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Nincs döntéskényszerben a testület.
Amennyiben bármelyik pályázat mellett dönt az önkormányzat, akkor a költségvetését módosítani kell.
Babik Csaba: Ha döntés született értesítsenek és lépünk tovább.
Nincs döntéskényszerben a testület, de nehogy lecsússzanak a támogatásról.
Mi itt a fűtéskorszerűsítésről beszéltünk – mint ahogy azt már az előbbiekben is megemlítettem. A TEKI-ben
a pályázati lehetőség meg is jelent, de arról lecsúsztunk, mivel június 2-ig lehetett a pályázati anyagot
benyújtani.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
76/2009. (VI.15.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Szabadság utca (a 248. hrszú közút), a 249. hrszú út, a Fő utca (a 196. hrszú közút) azon
része ahol a buszforduló van kialakítva, továbbá az utolsó ingatlan (Fő u. 115.) határáig,
valamint a Fő utca mellékága (a 127. hrszú közút), a 42. hrsz-ú közútnak a 43. hrsz-ú
ingatlan határáig történő aszfaltozása és a csapadékvíz-elvezető árkok kialakítása, az
alsó és felső autóbuszmegálló valamint, a belterületi összes közút (47., 127., 196., 197.,
214, 215, 248., 283. hrszú) melletti járdarész kiépítése érdekében pályázatot szándékozik
benyújtani a tárgy év folyamán.
Felelős: ----Határidő: ---Babik Csaba távozik az ülésteremből 9:00 órakor.

Beri Aladár képviselő: Rendes ülés lesz-e még ebben a hónapban?
Kiss Ferenc polgármester: Június 24-én szerdán lesz a soron következő rendes ülés.

Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd a képviselőtestület ülését 9 óra 15 perckor
befejezetté nyilvánította.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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