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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.
Egy napirendi pont megtárgyalása miatt volt szükséges összehívni a testületet.
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./ Falugondnoki gépjármű beszerzése
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: A jövő héten szerdára (április 8-án) 13:00 órai kezdettel ugyancsak rendkívüli,
de zártkörű ülést hívok össze a március 25-ei ülésen beszélgetés szintjén elhangzottak, a jegyzői
tájékoztatóban foglaltak megvitatása tárgyában.
Berzi István képviselő: Ugyancsak 8-án de. 10:00 órától az Ügyrendi Bizottság is ülést tart a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására vonatkozó indítványok megfogalmazása, megvitatása tárgyában.
Mivel a Bizottság ülése is nyilvános, azon bárki részt vehet érdeklődőként.
Beri Aladár képviselő: A testületi ülésre írásbeli meghívó kerüljön kiküldésre.
dr. Takács András körjegyző: A meghívás szóban elhangzott, ezért nem szükséges még írásban is
kiküldeni.
Berzi István képviselő: Ha kellően előkészíti a Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítására vonatkozó tervezetet, akkor sürgősségi indítványként a testület elé lehet-e terjeszteni a
rendkívüli ülés alkalmával?
dr. Takács András körjegyző: Igen, de szavazni kell róla a testületnek, hogy napirendjére tűzi-e akkor.

A napirend tárgyalása:

1./ Falugondnoki gépjármű beszerzése
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: A falugondnoki gépjármű megérkezett az a kereskedő cég Lórántffy
Zsuzsanna utcai telephelyén megtekinthető. Piros színben lett megrendelve és leszállítva. Mivel ez
utófinanszírozású pályázat volt, így a vételárat meg kell előlegeznünk.
Berzi István képviselő: Miért nincsenek feltüntetve a gépjármű adatai a hitel-finanszírozási kérelem
nyomtatványon?
Csathó László képviselő: Amikor szó volt erről, hogy kell ez az új gépjármű, akkor kérdeztem, hogy meg
van-e rá a fedezet? Azt már nem tudom, hogy csak az önrészre vonatkozott-e a kérdésem.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Arról volt szó, hogy a kereskedő cég előfinanszírozza.
Kiss Ferenc polgármester: Az önrészt kell nekünk előteremteni.
Beri Aladár képviselő: Addig nem adhatjuk el a régi gépjárművet, amíg nincs itt az új.
dr. Takács András körjegyző: Ez az Eurovizing nevű cég olyan konstrukciót dolgozott ki, hogy nem
tudja elkülöníteni a vételár különböző forrásait.
Ez a hitelkérelem milyen összegre vonatkozik és mennyi ennek a kamatterhe?
Hány hónapra számol fel kamatot?
Az MVH által finanszírozott pénzügyletek hosszú idő alatt futnak le. Mi van, ha három hónapnál több
időt vesz majd igénybe a támogatáshoz való hozzájutás?
Beri Aladár képviselő: Mennyi az önrész?
Csathó László képviselő: Kb.: 1.800.000,- Ft az Áfa, amit önrészként kell állnunk.
Berzi István képviselő: A nettó értéket támogatja az MVH.
8.484.000,- Ft a nettó ár, erre hívható le a támogatás.
Az Áfa értéke egyenlő az önrésszel.

2

Kiss Ferenc polgármester: Arra kell felhatalmazni, hogy a pénzt lehívhassa.
dr. Takács András körjegyző: Volt egy olyan döntés, hogy pályáznak, s egyeztetnek a Váci és Társai Kftvel. Kényszerhelyzetben van ismét az önkormányzat.
Mi a jogkövetkezmény, ha eláll az önkormányzat a beszerzéstől?
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Az én munkaeszközömről van szó.
Itt a kölcsön felvételéről beszélnek most Önök. Meg van hirdetve eladásra az OPEL.
A szülők kérdezik nap, mint nap tőlem, mi lesz akkor, ha eladódik a gépjármű, új kocsi meg nem lesz.
Kiss Ferenc polgármester: Azért akartuk mi eladni, hogy többet kapjunk érte és maradjon is belőle
pénzünk. Elkótyavetyélni nem érdemes és nem is szabad.
Berzi István képviselő: Ónod, Muhi, Ládbesenyő és Balajt azonos értéken szerzi be a gépjárművet.
1.086 pályázó nyertes, közülük több mint 600-an olcsóbban szerzik be a falugondnoki gépjárművet.
dr. Takács András körjegyző: Úgy gondolom, hogy talán a képviselők menjenek be a falugondnokkal és
kérjenek árajánlatot az OPEL-ra.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Aggályaim: kistérségi vizsgálat eredménye a falugondnoki szolgálattal
kapcsolatosan.
Kértünk a belső vizsgálatról tájékoztatást, de nem kaptunk.
A vizsgálatról készült jegyzőkönyvet a honlapunkon tudtuk megtekinteni.
A belső vizsgálat eredményei között szerepel, hogy az OPEL nem falugondnoki feladat ellátását
szolgálta.
Az is lehet, hogy az MVH a megállapított támogatást megvonja tekintettel a belső vizsgálat eredményére.
Kiss Ferenc polgármester: A Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól április 16-án jönnek vizsgálatot
lefolytatni. Nem baj, hogy jönnek, legalább a feltárásra kerülő problémák, hibák kijavításra, a
hiányosságok pótlásra kerülnek majd.
Csathó László képviselő: 50 % az esély rá, hogy a támogató visszavonja az OPEL beszerzéséhez nyújtott
támogatást.
dr. Takács András körjegyző: 2002-ben kaptak a beszerzéséhez támogatást. Mivel már több, mint 5 év
eltelt elévült a támogatási szerződésből fakadó kötelezettségünk.
Mindenesetre a belső vizsgálat alapján a tanulságokat le kell vonni!
Beri Aladár képviselő: Hallom a polgármester úr szájából, hogy a feltárásra kerülő problémák, hibák
megoldásra, kijavításra kerüljenek.
A felszínre kerülő hibák miatt viszont nem kellene torzsalkodnunk.
Valóban oldjuk meg és javítsuk ki a felszínre kerülő hibákat, hiányosságokat.
Nincs több plusz pénzünk azon kívül, mint amihez a meglévő kocsik értékesítéséből jutunk.
Kiss Ferencné alpolgármester: A gazdasági helyzetre tekintettel ki tudja, hogy lesz-e erre megint
lehetőségünk.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Nincs rajta kamat, nincs rajta futamidő feltüntetve ezen a folyósítási
kérelmen.
Arról volt szó alaphelyzetben, hogy csak az önrészt kell állnunk.
Kiss Ferenc polgármester ülés közben felhívja a Peugeot Márkaszervíz képviselőjét, Mátyás Gábor urat a
06/30/633-2556 telefonszámon, majd a telefonkészüléket kihangosítja.
„Mátyás Gábor: A Magyar Kereskedelmi és Hitelbank konstrukciójában kilenc hónap futamidő alatt havi
193.607,- Ft törlesztő-részletben (lízingdíj és kamat együtt), összesen 1.548.856,- Ft fizetendő meg.
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Összességében az önkormányzatot 53.000,- Ft kamat terheli.
A gépjármű: Peugeot Boxer, 330L2H2 tip., 2197 m 3, diesel, piros színű.
Elméletileg 90 napon belül kell kifizetni a vételár nettó értékét.”
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ha 3 hónapon belül nem jön meg pénzünk?
dr. Takács András: Bevállalja az önkormányzat, vagy nem?
„Mátyás Gábor: Nincs önrész, 196 e Ft-ot kell nyolc hónap alatt kifizetni.
Lényegében 0 Ft-ért viszik el tőlünk az autót.
Lefaxoltatok most Önöknek egy Hitelajánlatot”
Berzi István képviselő: Hamarabb össze kellett volna bennünket ez ügyben hívni.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A lízingdíj egy összegben megfizethető-e, akár egy hónapon belül is, s akkor
is fennáll majd a kamatteher?
„Mátyás Gábor: Természetesen megfizethető hamarabb is egy összegben.”
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Megköszöni a tájékoztatást és a telefonösszeköttetést megszünteti.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Végig tekintve – az időközben megérkezett – Hitelajánlatban foglaltakat a
lízingdíj lényegében az önrészünk, vagyis az áfa költség. Három hónap múlva ki kell fizetnünk egy
összegben „első részletként” a gépjármű nettó árát, majd nyolc hónap alatt az önrészt, természetesen a
kilenc hónapra kiszámított havi kamattal együtt.
Imádkozzunk azért, hogy a lehívástól számított rövid időn belül kézhez kapjuk a támogatást, különben
nagy bajban leszünk.
Kiss Ferenc polgármester: Mehet a szerződéskötés?
Berzi István képviselő: Vállalja érte a felelősséget a polgármester úr, hogy ki tudjuk fizetni a teljes
vételárat nagyobb kamatteher nélkül?
A holnapi nap (április 2., csütörtök) délelőtt 10 óra körüli indulással Beri Aladár, Berzi István képviselő,
Kiss Ferencné alpolgármester, Kiss Ferenc polgármester, Ádám Ferenc Györgyné falugondnok és dr.
Takács András körjegyző felkeresik az autókereskedő céget a hitelkonstrukció keretében megvalósuló
beszerzés kapcsán felmerült kérdések tisztázása, majd azt követően a szerződéskötés lebonyolítása, s a
megrendelt gépjármű megtekintése érdekében.

Mivel több hozzászólás nem volt az ülést levezető polgármester 15 óra 30 perckor a rendkívüli ülést
befejezetté nyilvánította.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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