Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
6-5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7. napján
(kedd) du. 15.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám)
hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester, Ádám Ferenc
Györgyné képviselő, Berzi István képviselő és Kovács Márta képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi pont tárgyalásánál:
Orosz Ferenc Új Esély Oktatási Központ fenntartójának képviselője
Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testület teljes létszámmal jelen van.
Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1. Tájékoztató az óvodai beruházásról.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester a napirendi pont elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével
- 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - határozat hozatal nélkül - fogadta el az
alábbiak szerint:
1. Tájékoztató az óvodai beruházásról.
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pont:
1. Tájékoztató az óvodai beruházásról
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató az óvodai beruházásról
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli ülésen megjelent Orosz Ferencet az Új
Esély Oktatási Központ fenntartójának képviselőjét. Arra kéri Orosz urat, hogy vázolja fel,
miért szeretné azt, hogy ne a tervezett helyen épüljön fel az óvoda, hanem egy másik
ingatlanon.
Orosz Ferenc az Új Esély Oktatási Központ fenntartójának képviselője: Tájékoztatja a
képviselő-testületet arról, hogy pályázatot nyújtottak be, amin sikerült nyerni. A költségvetés
elég szűkös, hozzá kell tenni 30 millió forintot, hogy a beruházás megvalósuljon. Az
önkormányzati tulajdon helyett saját tulajdonú ingatlanon kívánják megvalósítani az óvodai
beruházást Balajt, Fő út 2. szám alatt. Az önkormányzati tulajdon területe, ahová tervezve volt
az óvoda építése, kicsi, nem alkalmas a játszóudvar kialakítására. Az óvodákra vonatkozó
előírásokat be kell tartani.
Szabó Zoltán polgármester: A katolikus templom melletti terület önkormányzati tulajdon,
de ez a terület alkalmatlan építkezésre, illetve esetleg jelentős anyagi ráfordítással lehetséges.
A képviselők számára ismert, hogy ezen a területen nagy esőzés alkalmával már megcsúszott
a talaj, és ennek a veszélye bármikor fennáll. Néztek másik két ingatlant is, amelyek
magántulajdonban vannak. Mind két ingatlan közművesített. Az egyik ingatlanra a gázt be
kell vezetni. A gázcsonk annak idején ott lett bekötve, ahol befizetették a hozzájárulást. Az
önkormányzatnak meg kell terveztetni, 1 éves procedúra, időben is hosszú és az
önkormányzatnak is anyagi terhet jelent, kb. fél millió forintba kerül.
A másik ingatlanon bent van a gáz, víz- és szennyvíz. A tulajdonos szívesen értékesítené a
telket.
Szabó Zoltán polgármester megköszöni a tájékoztatást, a képviselő-testület tudomásul veszi,
hogy Balajton az óvodai beruházást nem önkormányzati tulajdonú ingatlanon kívánja
megvalósítani a fenntartó, hanem saját tulajdonú ingatlanon, a Balajt, Fő út 2. szám alatt.
Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülését bezárta.
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