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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 
 

6-8/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján  

               (csütörtök) 7.30 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 

 

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő és Kovács Márta képviselő 

                

Tanácskozási joggal jelen van:       Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 3 fő jelen van. 

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról. 

 Előadó: polgármester 

 

     1/1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról 

 szóló határozat visszavonásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Közigazgatási per megszüntetéséről. 

Előadó: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a 

Képviselő-testület 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 javasolja a napirendi pontok elfogadását. 
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Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Csathó László és Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőket - 3 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, a rendkívüli nyílt ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

      

1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról.  

   Előadó: polgármester 

 

     1/1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról 

 szóló határozat visszavonásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Közigazgatási per megszüntetéséről. 

Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról.  

Előadó: polgármester 

 

     1/1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról 

 szóló határozat visszavonásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Közigazgatási per megszüntetéséről. 

Előadó: polgármester 

 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testültet arról, hogy Balajt Község 

Önkormányzata 2015. április 29. napján tartott rendkívüli ülésén hozott 45/2015. (IV.29.) 

határozatával döntött a falugondnoki szolgáltatás ellátáshoz járműbeszerzési a pályázat 2015. 

évi benyújtásáról. 

 

Képviselő-testület felhatalmazott a pályázat benyújtására. A pályázati határidőt 2015. május 

4. napját a pályázatot kiíró megváltoztatta 2015. május 7. napjára, mivel módosította a 

pályázati kiírás feltételeit. 
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Ennek ismeretében újabb két árajánlat beszerzése vált szükségessé. Javaslom a Pro-Pel Kft. 

árajánlatát elfogadni a kedvezőbb ajánlatra tekintettel. 

A projekt bruttó főösszege (regisztrációs adóval) változott, az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében az ÁFA összegét kell, hogy biztosítsa, ami szintén kevesebb, mint a 

korábban hozott döntésünkben szereplő összeg. 

Javaslom a módosításnak megfelelően az újabb pályázat benyújtását.  

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati  

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

47/2015. (V.7.) határozata  

 

Tárgy: Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési  

        pályázat 2015. benyújtásáról 

          

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a falugondnoki 

szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról, 

határozat visszavonásáról szóló előterjesztést az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015.(IV.17.) MVM 

rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető a 

támogatások részletes feltételeiről a 2. § (1) bekezdés a) 

pontjának aa) alpontjában meghatározott 1. célterületre (kistérségi 

közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan), új gépjármű beszerzésére 

már működő szolgáltatás kapcsán kisbuszra - pályázatot nyújt be 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

 

2.) A Képviselő-testület a Pro-Pel Kft. (3527 Miskolc, József Attila 

út 82., adószáma: 11071871-2-05) árajánlatát kívánja elfogadni a 

kedvezőbb ajánlatra tekintettel. 

 

A  projekt bruttó főösszege (regisztrációs adóval): 10 022 750,- 

forint. 

Támogatás intenzitása nettó 100 %, (nettó ajánlati 

ár+regisztrációs adó), 7 825 000,- forint + 85 000,- forint. 

Bruttó ajánlati ár regisztrációs adó nélkül: 9 937 750,- forint. 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében biztosítja a 27 % ÁFA-t, 2 112 750,- forintot.   
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3.) Képviselő-testület vállalja, hogy a beszerzett járműre CASCO 

biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka 

alatt fenntartja. 

 

4.) Képviselő-testület vállalja e rendelet alapján beszerzett 

gépjárművel a falugondnoki szolgáltatást és az egyéb szolgáltatást 

ingyenesen látja el. 

 

5.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

                    Határidő: azonnal 

                                              Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

1/1. Napirendi pont tárgya: 

 

Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról szóló 

határozat visszavonásáról 

Előadó: polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. mellékletét képezi.) 

 

 Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a pályázati kiírás 

feltételeinek módosítása miatt a képviselő-testületnek a 2015. április 29. napján hozott 

45/2015.(IV.29.) határozatát vissza kell vonni. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

48/2015. (V.7.) határozata  

 

Tárgy Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési  

       pályázat 2015. benyújtásáról szóló határozat visszavonásáról 

          

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a falugondnoki 

szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról 

szóló  határozat visszavonásáról szóló előterjesztést az alábbi döntést 

hozza: 

 

Képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás ellátásához 

járműbeszerzési pályázat 2015. évi benyújtásáról szóló 
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45/2015.(IV.29.) határozatát – a pályázati kiírás feltételeinek 

módosítása miatt – visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 

 

Közigazgatási per megszüntetéséről 

Előadó: polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

 Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község 

Önkormányzata 2015. március 25. napján tartott ülésén hozott 23/2015. (III.25.) határozatával 

döntött a balajti játszótér ügyében hozott MVH határozatok bírósági felülvizsgálatáról. 

 

A Miniszterelnökség által hozott másodfokú határozatok helyben hagyták az első fokú 

döntéseket, így a másodfokú határozatok kizárólag közigazgatási per keretében voltak 

megtámadhatóak a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül. A másodfokú határozat 

jogerősek és végrehajthatók voltak. A keresetlevél benyújtásával egyidejűleg volt lehetőség 

kérni a végrehajtás felfüggesztését. Mivel a végrehajtás felfüggesztése nélkül 

Önkormányzatunknak egy összegben vissza kellett volna fizetnie 12.289.000,- forintot 

(támogatási összeg kamatokkal növelve), ez gyakorlatilag az Önkormányzatot csődhelyzetbe 

hozta volna, és adósságrendezési eljárást vont volna maga után. 

 

Javasoltam a Képviselő-testületnek, hogy közigazgatási per keretében jogszabálysértésre 

hivatkozással támadjuk meg a másodfokú határozatokat, és kérjük a végrehajtás 

felfüggesztését. A képviselő-testület döntése alapján a keresetlevelet benyújtottuk a 

Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságra. A keresetlevél benyújtása óta a Bíróságtól végzést 

nem kaptunk.  

Időközben a Kormány 1225/2015. (IV.20.) Korm. határozatában döntött az egyes 

önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében költségvetési támogatás 

biztosításáról. A keresetlevél benyújtása óta a Bíróságtól végzést nem kaptunk. 

A határozat alapján Balajt Község Önkormányzata 12.289.000.- forint vissza nem térítendő 

támogatást kapott a Belügyminisztériumtól a visszafizetési kötelezettsége rendezésére, célhoz 

kötötten. A Belügyminisztérium a Támogatói Okiratot az ebr rendszeren keresztül megküldte 

az Önkormányzatunknak, és a támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára. 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy kérje a Bíróságtól a per megszüntetését, és utalja át az 

MVH-nak az összeget.  

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati  

  javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem   

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 
 

Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

49/2015. (V.7.) határozata 

 

Tárgy: Közigazgatási per megszüntetéséről 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a közigazgatási per 

megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 

a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárának 

JHÁT-JF/162/2(2015) iktatószámon hozott másodfokú határozatai 

ellen, - mellyel az MVH balajti játszótér építéshez kapcsolódó EU-s 

támogatás visszaköveteléséről szóló határozatait helybenhagyta – 

indított közigazgatási per megszüntetését, melyben a határozatok 

bírósági felülvizsgálatát kérte. 

 

2. Képviselő-testület elrendeli a 1225/2015. (IV.20.) Korm. 

határozat alapján a Belügyminisztériumtól kapott 12.289.000.- forint, 

és a szükséges önrész MVH részére történő átutalását. 

 

3.  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

kezdeményezze Dr. Gyulai Iván ügyvéd úrnál a per megszüntetéséhez 

szükséges irat elkészítését és benyújtását a Bíróságra. 

 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2015.május 31. 

 

 

 

 Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

     Csathó László Ádám Ferenc Györgyné 

jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

   

 
 


