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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V  
 
 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi április hó 8-án, szerdán 14 óra 00 perces 

kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében folytatólagosan – nyílt körben – megtartott soron 
kívüli ülésén elhangzottakról 

 
 
Jelen vannak:                            Kiss Ferenc              polgármester  
 
                                                     Kiss Ferencné           alpolgármester 

 
                                                     Beri Aladár              képviselő 
                                                     Berzi István             képviselő 
                                                     Csathó László                       képviselő 
                                                     Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
  
      
Igazoltan távol maradt:         ----------------   
 
 

Igazolatlanul távol maradt:        ---------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András                             körjegyző 
                                                          Nagy Zoltánné                                  jegyzőkönyvvezető 
                                                           
 
 
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 6 fő jelen van. 
 
 
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  
 
 
 1./ Indítványok, javaslatok 
 
 
A napirend tárgyalása:  
 
1./ Indítványok, javaslatok 
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1.1. Kiss Ferencné alpolgármester: Ajánlatot tettek a Mitsubishire. 150.000,- Ft-ért elvinnék. 
Mindkét kocsi esetében be kellene határolni az alku alsóhatárát. 
 
dr. Takács András körjegyző: Az autókereskedésben az OPEL-ért 1.200.000,- Ft-ot ajánlottak. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 
  30/2009. (IV.08.) sz. határozat: 
 
       Tárgy: Személygépjárművek értékesítése 
 
 
       Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az OPEL alsó értékesítési árát 2.000.000,- Ft-ban, 
       a Mitsubishi alsó értékesítési árát 100.000,- Ft-ban 
       határozza meg. 
 
 
       Felelős: polgármester 
       Határidő: folyamatosan  

    
 
1.2. Csathó László képviselő: A Petőfi és Kossuth utcával kapcsolatos bővebb információ? 
 
Kiss Ferenc polgármester: Nincs több információnk azóta. 
Mehet a Szabadság utca köveztetése, van rá 300.000,- Ft. 
 
 
1.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: Magyar Árpádné edelényi képviselőasszonnyal folytatott 
magánbeszélgetésünk alkalmával tájékoztatott egy olyan lehetőségről, amelynek keretében élelmiszer 
adományhoz juthatnak a községben élő szociálisan rászorult személyek. E beszélgetést követően a 
budapesti székhelyű Élelmiszerbank Egyesületet még a múlt évben a weboldalukon közzétett 
nyomtatvány kitöltésével és e-mail címükre történő továbbításával megkerestem. 
Az idén januárban telefonon érdeklődtem, hogy tudnak-e valamit részünkre mondani a fejleményekről. 
Közölték, hogy ismételten nyújtsuk be igényünket, s majd március 31-ig várjunk visszajelzésükre. 
Ennek eleget tettünk és vártunk is a megadott időpontig. 
 
Az időpont leteltét követően ismételten telefonon érdeklődtünk, melynek során tájékoztattak, hogy az 
ügyfeleik között szerepelünk, s várjuk meg az e-mailt, melyet küldenek rövid időn belül. 
Az üzenetet még aznap meg is kaptuk, melyből értesültünk, hogy egy tájékoztató jellegű megbeszélésre 
kerül sor az adományok kiosztására vonatkozóan f. évi április hó 15-én, szerdán du. 2 órától Budapesten. 
 
A meghívás kézhezvételét követően – április 7-én – ugyancsak e-mailben értesítettek, hogy adományban 
részesülünk, melyet elszállíthatunk a budapesti raktárukból április 8. és április 10. között. Az adomány 
1200 db vegyes konzervből és 450 liter (1,5 literes) Bravo Cherry gyümölcsitalból áll. Az adomány 
köszönettel való elfogadásáról szóló e-mail váltás megtörtént. (Ez a mennyiség a község lakosságszámát 
figyelembe véve 300 személynek elég: 1 db 1,5 literes gyümölcsital és 4 db konzerv).  
Szociálisan rászoruló személy: aki létminimum alatt, vagy annak közelében él, munkanélküli, hajléktalan, 
kisnyugdíjas, hátrányos szociális helyzetű gyermek. 
Az elszállításra biztosított időpont tájékoztatásuk értelmében nem helyezhető át másik időpontra, vagy 
ekkor elhozzuk, vagy a felajánlást törlik. 
 
Érdeklődésünkre azt, hogy az évben kapunk-e még valamit, nem tudták megmondani. 
 
Az adománykérés alkalmával számoltunk a Tisztelt Képviselők közreműködésével az adomány 
kiosztásának lebonyolítása tekintetében. 
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A kiosztásra kerülő termékek nem értékesíthetők, a rászorulók ingyenesen kell, hogy hozzájussanak az 
adományhoz. Az élelmiszerek kiosztását egy, az Élelmiszerbank által készített Adomány szétosztási 
adatlapon dokumentálni kell. 
 
Kiss Ferenc polgármester: A holnapi nap folyamán elhozzuk a felajánlott adományt és a kiosztásig 
elhelyezzük a Kultúrházban. 
 
 
Több hozzászólás nem lévén az ülést levezető polgármester megköszönte a részvételt, majd 16 óra 30 
perckor az ülést befejezetté nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Kiss Ferenc                                                                                                                              dr. Takács András 
polgármester                                                                                                                                   körjegyző 

 
 
 
 
 

 


