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rendkívüli és kihelyezett
ülésének jegyzőkönyve

Hat.: 23/2011. (III. 01.) Kt. határozat
ÖR.: -----Zárt: ------

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. március 1-én a Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli és a Baranyi Sütőipari KFT. központi irodájába kihelyezett ülésén.
Jelen vannak:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika jegyző
Baranyi Lajos alpolgármester
Drabant Jánosné képviselő
Obornyák János képviselő
Simkóné Jámbor Marianna képviselő
Vida Lászlóné képviselő
Visontay István képviselő (6 fő)
(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegyzőkönyvvezető: Sztancsné Kulcsár Éva előadó
Kardos Attila polgármester: 15.00 órakor köszöntötte a megjelenteket a kihelyezett
rendkívüli ülésen. Megállapította, hogy a testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte:

Baranyi Lajos
Obornyák János képviselőket.

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.
Ezt követően átadta a szót Baranyi Lajos alpolgármesternek, hogy ismertesse a rendkívüli
ülés összehívásának okát.
Baranyi Lajos alpolgármester: elmondta, hogy két fontos napirend miatt kezdeményezte a
rendkívüli testületi ülés összehívását. A belterületi földes utcák és külterületi dűlőutak
javítása és az iskolai gyermekfoci támogatása ügyében kérte, hogy kerüljön mielőbb
napirendre ez a két kérdés.
Kardos Attila: kérdezte, egyetért-e a testület a napirenddel.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
az alábbi napirendet fogadta el:
N A P I R E N D:
1. Földes utcák és dűlőutak állapota
Előterjesztő: Baranyi Lajos alpolgármester
2. Az óvodai és iskolai foci helyzete
Előterjesztő: Baranyi Lajos alpolgármester
3. Egyebek
(Meghívó mellékelten csatolva)

1. Napirend
Földes utcák és dűlőutak helyzete
Előterjesztő: Baranyi Lajos alpolgármester
Baranyi Lajos: elmondta, hogy a falu belterületi földes utcáinak állapota jelenleg nagyon
rossz. Erről korábban volt egyeztetés, erről tudtok – mondta.
Kardos Attila: erről ilyen szinten nem tudnak a képviselők. Volt egy egyeztetés, melyet ő
hívott össze, melyen jelen volt a helyi útépítő vállalkozó, egy útépítési szakember, az
alpolgármester, a pénzügyi bizottság elnöke. A megbeszélésen részt vevők arra próbáltak
megoldást kiötölni, hogy a szilárd burkolat nélküli földes utcák javítására mit lehetne tenni,
főként a vízelvezetésre vonatkozóan. Gengeliczki Mihály vállalkozót bízták meg, hogy mérje
fel a földmunka költségeit. Csak földmunkáról volt szó, mert szilárd burkolatra nincs pénz.
Baranyi Lajos:. elmondta, hogy pénteken Gengeliczki Mihály vállalkozó árajánlatot tett
ezeknek az utcáknak a javítására. Három utcán – Dózsa György, Arany János, Zrínyi Miklós
utcákon alig lehet közlekedni. Gödrösek, sárosak. A vállalkozó elvégezné a vízelvezetést, az
útpálya egyengetését. Ez csak az utcák jelenlegi állapotának javítását jelentené, semmiféle
szilárd burkolattal való ellátást nem. Azért sem kerülne semmilyen szilárd anyag az utcára,
mert egy pályázat esetén nem biztos, hogy az megfelelne az előírásoknak.
A vállalkozó 2 millió Ft munkadíjért, 1 éves garanciával vállalná a munkát. Az út minőségét
időnként, akár a falugondnok útján, ellenőrizni kell és szükség esetén a vállalkozó áthúzná,
javítaná.
Simkóné Jámbor Marianna: kérdezte, hogy az árkok kialakítását is elvégezné? Mi a
garancia arra, hogy az árokba menne a víz?
Baranyi Lajos: elmondta, hogy áthúzná az utakat és kialakítaná a vízelvezető árkokat.
Kardos Attila: hozzátette, Gengeliczki Mihály már máskor is gléderezett a dűlőutakon
megbízás alapján. Tavaly például 7-800 ezer Ft értékű munkát végzett a dűlőutakon
Baranyi Lajos: kérdezte, van-e pénz az önkormányzatnál a munka elvégzésére? Mit mondhat
a vállalkozónak? A lakossággal megfelelően tudatni kellene, a viták elkerülése érdekében.
Sok háznál van virágoskert, de a lakossággal meg kell értetni, hogy az közterület és csak így
tudja az önkormányzat rendbe tartani az utakat.
Drabant Jánosné: fontosnak tartotta az árokrendszer kiépítését és azt, hogy 1 évig garanciát
vállal a vállalkozó arra, hogy jó lesz az út, az árokrendszer pedig örök élet.
Kardos Attila: elmondta, nem érti, miért ez a kapkodás? A költségvetésbe nincs betervezve
ez a 2 millió Ft. El kell dönteni, hogy minek a terhére lenne ez a munka elvégezve. A
lakossággal is meg kell beszélni a kérdést.
Baranyi Lajos: elmondta, úgy látja, az utcákban nagyon nehéz közlekedni, mielőbb javítatni
kellene. Ha most nem, lehet később is, de a vállalkozó most érne rá, utána egy pályázatos
nagy beruházás miatt távol lesz.

Simkóné Jámbor Marianna: a kérdés, hogy honnan, miből? Az IKSZT beruházás előtt
megoldható ez a feladat is?
Kardos Attila: hangsúlyozta, csak egy kalapból tudunk gazdálkodni. A kifizetésről lehet
egyezkedni a vállalkozóval, biztosan engedne részletfizetést. Ez alku tárgya. Elmondta, ezt a
hirtelen kapkodást nem érti. Így egyrészt dönteni sem tud a testület, másrészt az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezéseit is be kell tartani. Hol
az előterjesztés, hol a Pénzügyi Bizottság döntése? Most ebben a kérdésben nem tudunk
dönteni.
Szádvári Erika: több árajánlat is kellene – mondta.
Kardos Attila: a lakosság tájékoztatásához is idő kell. Erre a falugyűlés alkalmas lesz. A
lakosságot érintő más beruházásokról (szennyvíz beruházás, víztorony építése) is szó lesz.
Haladjunk sorban – mondta. El kell dönteni, hogy a pénzt is honnan vesszük el. Közpénzzel
bánunk, a döntést meg kell, hogy előzze egy Pénzügyi bizottsági megbeszélés. Haladhatunk
az úttal is, de csak sorjában.
Baranyi Lajos: egy döntés kellene, hogy igen vagy nem és most vagy később – mondta. El
tudjuk most kezdeni vagy csak év vége felé?
Visontay István: nagyon fontosnak tartja a megfelelő szakmai előkészítést és a lakosság felé
a megfelelő tájékoztatást. A közüzemi szervek megkeresése is szükséges, hogy a közüzemi
(víz, váz, telefon) nyomvonalak merre, hol húzódnak. A viták pedig a lakosság
tájékoztatásával előzhetők meg. Fontos a kérdés megoldása, mert valóban nagyon rosszak az
utcák és egy-egy esőzés alkalmával a házaknál megtelnek a pincék, az emésztők. De a munka
megfelelő előkészítése is fontos. Ehhez kell egy-másfél hónap. Egyetért vele, hogy zúzalékot
nem szabad hordani az utcákra, mert egy pályázatnak szigorú paraméterei vannak. A szilárd
burkolattal történő ellátásnak megvannak a maga szabályai, megvannak a pályázati előírások.
Baranyi Lajos: elmondta,
előkészítésre.

ő gyorsan intézné. Véleménye szerint 2-3 hét elég az

Kardos Attila: a hamar munkának általában megvan a következménye – mondta.
Baranyi Lajos: elmondta, ő nem Gengeliczki Mihály vállalkozót akarja támogatni, hanem az
utak állapotán szeretne javítani.
Visontay István: az előkészítéshez akkor is idő kell – mondta.
Obornyák János: a március 11-i falugyűlés alkalmas lesz a lakosság tájékoztatására –
mondta.
Kardos Attila: a lakosok között ágálók mindig vannak, épp ezért megfelelően elő kell
készíteni az ügyet.
Szádvári Erika: és a költségről dönteni is kell – tette hozzá. Ne vállaljunk már
kötelezettséget egyik napról a másikra. A Pénzügyi Bizottság készítse elő, hisz az idei
költségvetésben nincs benne ez a tétel.

Baranyi Lajos: kérdezte, mit mondhat a vállalkozónak?
Simkóné Jámbor Marianna: az egy éves garancia jó dolog – mondta.
Baranyi Lajos: a vízelvezetésen van a fő hangsúly – mondta. Nem az út javítása kerül
sokba, hanem az árkok kialakítása.
Visontay István: megjegyezte, a későbbiekben az árkok karbantartása is fontos lesz.
Kardos Attila: kezdetben sárra kell számítani és a későbbiekben az árkokat gondozni,
locsolni kell. A lakosság részére fűmagot biztosíthatna az önkormányzat.
Obornyák János: az a fontos, hogy az útról le kell vezetni a vizet – hangsúlyozta.
Kardos Attila: a későbbiekben lehetne járdaépítés, facsemete ültetés. Elmondta, hogy a
község Felsőlajossal közös szennyvíz beruházása is napirenden van. Ha sikerül pályázatot
nyerni, el kell gondolkodni azon, hogy most érdemes-e az utcákra költeni.
Obornyák János: felvetette, hogy először egy utcát kellene megjavíttatni, ha anyagi
helyzetünk úgy engedni. Például a Dózsa György utcát. Aztán meglátnánk, hogy hogyan
tovább.
Kardos Attila: egy utca költsége külön többe kerülne, mint ha egyszerre lenne
megcsináltatva a három utca.
Drabant Jánosné: kérdezte, lakossági hozzájárulás nem jöhet szóba?
Kardos Attila: ebből csak probléma lenne – mondta. A lakosság joggal várja el, hogy a
pénzéért valamit kapjon, birtokba vehessen.
Elmondta, a Zrínyi Miklós és a Dózsa György utcák meglevő terveinek érvényességét
hosszabbítani kell. Az Arany János utcát pedig meg kell terveztetni.
Kérdezte, egyetért-e a testület az utcák javításának műszaki és pénzügyi előkészítésével. A
pénzügyi oldalt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményezze és ezt követően tárgyalja
meg a kérdést ismét a testület.
A Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (III. 01.) Kt. határozat
Belterületi utcák javítása
HATÁROZAT
Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy az Arany János,
Dózsa György és Zrínyi Miklós belterületi földes utcák javítását elvégzi és az ehhez
szükséges műszaki és pénzügyi előkészítést megkezdi.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, hogy az útjavítás
költségvetési forrását tárgyalja meg és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé a
napirend ismételt megtárgyalása céljából.

Határidő: 2011. március 1.
Felelős: Kardos Attila polgármester
Obornyák János Pénzügyi Bizottság elnöke
Ezt követően a Képviselő-testület a várható szennyvízberuházásról és Fő út állapotáról is
tárgyalt.
Kardos Attila: elmondta, a szennyvíz beruházás nagyon fontos lenne a község életében.
Felsőlajossal közösen jó léptekkel haladunk ez ügyben, aztán majd meglátjuk – mondta. Ez
most még csak fikció, de megfelelő szakmai és politikai támogatás esetén mások által is
követendő módszer lehet a szennyvíz újrahasznosítására, a víz talajba történő visszapótlásra.
Majd szólt arról, hogy az 5202-es út tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Közútkezelő
KHT. Az útra ki van helyezve a 20 tonnás gépjárművek forgalomkorlátozását szabályozó
tábla. A nemrégen megnyitott benzinkút vezetője jelezte, hogy ez számára kedvezőtlen, mert
a túlsúlyos autók, kamionok, mezőgazdasági gépek nem tankolnak a benzinkúton. Szívesen
támogatná az önkormányzatot, a sportot, ha megfelelő forgalmat érne el a benzinkút.
Kérdezte, foglalkozik-e a testület a tilalom feloldásával?
Drabant Jánosné: elmondta, az iskolás gyerekeket is féltené a nagy autók forgalma miatt,
másrészt a Fő úton a házak állapotát is rongálják a túlsúlyos gépjárművek. Korábban is
tapasztalták, hogy a házak falai megrepedeztek.
Baranyi Lajos: elmondta, az útnak nincs megfelelő alapozása.
Visontay István: felvetette esetleg egy időre feloldani a súlykorlátozást és ha gond van, utána
visszaállítani.
Baranyi Lajos: véleménye szerint 2 hónap alatt is nagy kár keletkezhet.
Obornyák János: véleménye szerint ezeknek a nagy járműveknek megvan a maguk helye,
ahol tankolnak.
Kardos Attila: elmondta, nem forszírozza ezt az útkérdést
II. Napirend
Az óvodai és iskolai foci helyzete
Előterjesztő: Baranyi Lajos alpolgármester
Baranyi Lajos: elmondta, hogy az óvodás és iskolás gyermekek részére a foci beindításához
tudna edzőt biztosítani. Versenyekre, tornákra felkészítené a gyerekeket, heti 2-3 edzést
tartana. A költségeket, tagsági díjat kellene felvállalniuk a szülőknek. A tagsági díj
gyerekenként 1.000 Ft lehet. Az útiköltség, az edző kijárása a költséges, ezt látja a
sportegyesület esetében is. Fontos lenne elindítani az alapoknál a fociedzéseket.
Obornyák János: fontosnak tartja a gyerekfocit és javasolta mielőbb felmérni az óvodánál és
iskolánál, hogy mekkora az igény.

Drabant Jánosné: elmondta, hogy 15-20 diákkal már korábban működött a gyerekfoci. Még
mezeket is kaptak egyszer.
Baranyi Lajos: két héten belül indítani lehetne az edzéseket. Regisztráltatni kell. Ki kell
tűzni egy időpontot, hogy lehet jelentkezni. Jók az edzők és most rá is érnek.
Drabant Jánosné: örömmel mondta, hogy az iskola szeretné, ha elindulna a gyerekfoci.
Legyen megállapodás – tette hozzá.
Obornyák János: dicsérte az edzőket. Ezek az edzők már bizonyítottak. Ők a pályázati
lehetőségekről is jobban tudnak – mondta. Fontos, hogy a gyerekek hasznosan töltsék
szabadidejüket, ne a kocsmákban és az utcán.
Drabant Jánosné: az iskolában 30-40 fő jelentkező biztosan lesz – mondta.
Vida Lászlóné: véleménye szerint az óvodások közül is lesz jelentkező. Korábban 17-en
voltak.
Baranyi Lajos: már hívta is telefonján a sportszakembert,
intézményvezetőkhöz megbeszélni a részleteket, a megállapodást.

hogy jöjjön ki az

Egyebek
Visontay István: kérdezte, kik lesznek meghívottak a falugyűlésre és majd együtt közösen
mennek át a meghívottak?
Kardos Attila: elmondta, hogy a Munkaügyi Központ, a Rendőrség, a Bácsvíz, a
Mezőgazdasági Hivatal, a Saubermacher képviselőjét tervezzük meghívni a helyi
meghívottakon kívül. A falugazdász betegsége miatt nem tud jönni.
Visontay István: elmondta, ő fontosnak tartja, hogy az óvoda beruházással kapcsolatban
legyen a kezünkben egy olyan kimutatás, hogy ez a beruházás miért került ennyibe. Legyen
kimutatás arról, ami szakmailag elhibázott volt és értelmetlen pénzkiadás volt.
Baranyi Lajos: ne a múlttal foglalkozzunk – mondta.
Kardos Attila: elmondta, nem tenné közszemlére, hogy miért került 20 millióba az óvoda.
Ha erre vonatkozóan lesz kérdés, számot fog adni, hisz közpénzről van szó.
Visontay István: elmondta, sorra voltak szakmailag elhibázott dolgok. Tető, emésztő,
nyílászárók stb. Legyünk képben, hogy miért került ennyibe. Nem gondolta ő sem
közszemlére tenni, de megkérdezhetik és legyen meg nekünk, hogy mi miatt került több
millióba az óvoda. Időben is nagyon elhúzódott az átadás és több millió értelmetlenül ki lett
dobva az ablakon.
Baranyi Lajos: kérdezte, a kivitelező cég csak szerkezetkészre és nem kulcsrakészre vállalta
a beruházást? Ezen nagyon csodálkozik. Jelezte, hogy szeretné megnézni az akkori
jegyzőkönyvet.

Szádvári Erika: elmondta, ő szerkezetkészre emlékezik.
Visontay István: mit tartalmazott a megállapodás, amit megkötött az akkori polgármester és
a cég. Ez a lényegesebb - mondta.
Baranyi Lajos: 9-10 millió Ft kidobva? Óriási a különbség, hogy szerkezetkész vagy
kulcsrakész egy beruházás.
Szádvári Erika: Te is képviselő voltál akkor is – mondta Baranyi Lajosnak. Az óvodánál
nem volt közbeszerzés, 2 árajánlat alapján döntött a testület. Mint képviselő – Te is szólhattál
volna.
A testületi ülésen más napirend nem hangzott el.
Baranyi Lajos: megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 60.15 órakor bezárta.
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Kardos Attila
polgármester

Szádvári Erika
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Baranyi Lajos
képviselő

Obornyák János
képviselő

