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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
6-12/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 08. napján  

               (szerda) 16.00 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,  

 

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 pontját az alábbiak szerint: 

 

1. Önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű értékesítéséről. 

Előadó: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 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 a napirendi pont elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot és a jegyzőkönyv hitelesítőinek  Csathó 

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

részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett  - határozat hozatal nélkül - 

fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1. Önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű értékesítéséről. 

Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pont: 

1. Önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű értékesítéséről. 

Előadó: polgármester 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű értékesítéséről 

Előadó: polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Képviselő-

testület 2015. május 07. napján megtartott rendkívüli ülésén a 47/2015. (V.07.) határozattal 

döntött 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 - pályázat benyújtásáról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

 

A Képviselő-testület a PRO-PEL Kft. (3527 Miskolc, József Attila út 82., adószáma: 

11071871-2-05) árajánlatát fogadta el 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.   

 

A hivatalos értesítést a mai napon megkaptuk az MVH-tól, a támogatási kérelemnek helyt 

adtak, nettó kiadásra jutó támogatási összeg: 7.990.000,- forint. A kifizetési kérelmet 2015. 

október 30-ig elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

 

A falugondnoki gépjármű felértékelése megtörtént, a TRIXON-B Kft. vételi ajánlata ÁFÁ-val 

2.298.000,- forint, a PRO-PEL Kft. gépjármű beszámítási/felvásárlási árajánlata: 2.200.000,- 

forint. Az önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű értékesítését javaslom a 

Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően. 

A gépjármű legalacsonyabb eladási árát 2.298.000,- forint összegben megállapítani. 

 

Az értékesítésre meghirdetni különböző internetes portálon kell. Amennyiben a gépjárművet 

hirdetés útján nem sikerül értékesíteni, akkor a gépjárművet a PRO-PEL Kft.-ban 

beszámításra fel kell ajánlani, legkésőbb az új gépjármű átvételének az időpontjáig. 

 

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

javaslatának az 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  

 70/2015. (VII.08.) H A T Á R O Z A T A  

 

 Tárgy:  Önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű  

                értékesítéséről          

       

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező 

falugondnoki gépjármű értékesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1.) Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező PEUGEOT 

Y BOXER típusú (rendszám: LMX 949, alvázszám: 

VF3YBBMRB11628400, henger űrtartalom: 2198 cm3, 

teljesítmény: 88 KW, gyártási év: 2009. 04. 28.) falugondnoki 

gépjármű értékesítésével egyetért.  

 

2.) A gépjármű legalacsonyabb eladási ára: 2.298.000.- forint (azaz  

      Kettőmillió-kettőszázkilencvennyolc forint). 

 

3.) Az önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjárművet  

    értékesítésre különböző internetes portálon kell meghirdetni. 

 

4.) Amennyiben a gépjárművet hirdetés útján nem sikerül értékesíteni, 

akkor a gépjárművet az OPEL Márkakereskedésben beszámításra 

fel kell ajánlani, legkésőbb az új gépjármű átvételének az 

időpontjáig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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 
 


