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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
6-14/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 10. napján  

               (hétfő) 1000 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 és Kovács Márta képviselő  

 

Igazoltan van távol: Berzi István 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 4 fő jelen van. 

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

1. Falugondnoki gépjármű vásárlás előfinanszírozásának jóváhagyásáról. 

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 pontjával 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  Ádám 

Ferenc Györgyné  és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett  - határozat hozatal nélkül - 

fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1. Falugondnoki gépjármű vásárlás előfinanszírozásának jóváhagyásáról. 

Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pont: 

1. Falugondnoki gépjármű vásárlás előfinanszírozásának jóváhagyásáról. 

Előadó: polgármester 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Falugondnoki gépjármű vásárlás előfinanszírozásának jóváhagyásáról 

 

Előadó: polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 

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 támogatási igény benyújtásáról falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan, új 

gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási kérelemnek helyt adott, nettó 

kiadásra jutó támogatási összeg: 7.990.000,- forint. 

A falugondnoki program EU-s pályázat, melynek keretében az EU a gépjármű beszerzését 

követően 100 %-os támogatást nyújt utófinanszírozással a gépjármű vételárára vonatkozóan. 

Amennyiben a pályázónak nincs szabad forrása úgy a Takarék Faktor Zrt. előfinanszírozással 

támogatja a sikeres pályázatot. 

A gépjármű ÁFA/önerő részét a régi falugondnoki gépjármű eladásából tudja fedezni az 

önkormányzat, de a vételár további részére nem áll rendelkezésre saját forrás, ezért szükséges 

a Takarék Faktorház Zrt. által nyújtott finanszírozás igénybe vétele. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

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

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

75/2015. (VIII.10.) határozata 

 

Tárgy: Falugondnoki gépjármű vásárlás előfinanszírozásának 

jóváhagyásáról      

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a falugondnoki gépjármű vásárlás 

előfinanszírozásának jóváhagyásáról, a falugondnoki szolgáltatás 

ellátásához kapcsolódóan megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 



3 
 

Képviselő-testület a falugondnoki gépjármű vásárlás 

előfinanszírozására szerződést köt a Takarék Faktorház Zrt-gal (a 

továbbiakban: Faktorház), oly módon, hogy Balajt Község 

Önkormányzata megfizeti az ÁFA/önerő összegét, és a Faktorház 

előfinanszírozza a gépjármű teljes nettó összegét. 

 

Az előfinanszírozás, illetve a támogatás lebonyolításához Balajt 

Község Önkormányzata un. számlatulajdonos rendelkezése alól 

kivont, elkülönített számlát nyit a Boldva és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előfinanszírozási 

szerződéssel, illetve a számlanyitással kapcsolatos iratok aláírására. 

 

 

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 

 

 

 

Ádám Ferenc Györgyné  Kovács Márta 

jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


