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5. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

28/2008./IV.15./kt.határozat:   - 2008. április 15-i rendkívüli nyilvános ülés na- 

         pirendjének elfogadása 

 

29/2008./IV.15./kt.határozat:   - Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos 

        helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. 

        évi támogatására 

 

30/2008./IV.15./kt.határozat:   - NEMLEGES közbeszerzési terv  elfogadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.sz.  

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. év 

április hó 15.napján 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli  

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

             Farkas László Nándorné képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

Igazoltan távol van: Dr. Darabont Ferenc képviselő 

           Tüskés Balázs képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Takácsné Lengyel Valéria és Farkas László Nándor 

képviselőket kéri fel a testület egyetértése alapján.  

 

Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra, a kiküldött meghívóval ellentétben javasolja, 

hogy a testület 2.) napirendi pontként a közbeszerzési terv elfogadása napirendet a 

tárgyalandó napirendek közé vegye fel. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

28/2008./IV.15./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. április 15-i 

rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend: 1.) Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési ön- 

            kormányzatok támogatására (szóbeli előterjesztés) 

 

            Előadó. Nagy Lajos polgármester 

 

       2.) Közbeszerzési terv elfogadása (szóbeli előterjesztés) 

 

 



  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

1.) Napirend tárgyalása 

Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési 

önkormányzatok támogatására  

 

(Szóbeli előterjesztés, írásos határozati javaslattal) 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

Az önkormányzat elfogadta a 2008.évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelyben több a 

kiadási előirányzata, mint bevételi előirányzata. A hiányt vagy hitelfelvétellel, vagy pályázati 

úton lehetne pótolni. Kiírásra került egy pályázat, javasolja a testületnek, hogy nyújtson be 

pályázatot az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pénzügyi 

támogatására. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatban és a szóbeli előterjesztésben foglaltakat 

megismerték, megtárgyalták. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

29/2008./IV.15./kt.határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII.törvény 17.§.(1) 

bekezdése és 6.számú melléklet 1. pontja (továbbiakban. 6.számú melléklet) alapján 

támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő 

települési önkormányzatok támogatására. 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon 

kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának 

igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. Az Önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1000 fő, 

vagy a feletti. 

II. Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl 

intézmény (eke)t tart fenn. 

III. Az Önkormányzat lakosságszáma 2007.január 1-ján 1500 fő 

feletti. 

IV. Az Önkormányzat  

1. a 2007/2008-as nevelési-, illetve tanévben 

1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásban, és az általa fenntartott nevelési-, oktatási 

intézmények intézményenkénti, évfolyamcsoportonkénti 



kapacitás-kihasználtsága az óvodában az 1-3. nevelési években 

együttesen legalább a 75 %-át, az általános iskolában az 1-4. 

évfolyamokon, és az 5-8. évfolyamokon együttesen legalább a 

75 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon legalább az 50 %-át – a 

közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 3.számú 

melléklete 1. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály 

átlaglétszámának – eléri. 

                   2.   A 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 

                                               2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladat- 

           ellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 

           jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8.  

           melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában 

           meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek meg- 

           felel. 

 

   V. Az önkormányzat iparűzési adó, építményadó, kommunális adó, ide- 

        genforgalmi adó helyi adó bevezetéséről döntött, és ilyen bevételt  

        tervez és a gazdálkodás során realizál. 

    

   VI. Az önkormányzat a 2007.évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv.  

        92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

2.) Napirend tárgyalása 

Közbeszerzési terv elfogadása  

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

A Közbeszerzési tv. 5.§.-a szerint az önkormányzatoknak minden év április 15-ig  összesített 

közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ezen terv 

nyilvános, melybe mindenki betekinthet, illetve a Közbeszerzések Tanács kérésére az 

Önkormányzat köteles azt megküldeni.  

2008.évben Balatonszentgyörgy Önkormányzatának közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó 

beruházása, beszerzése nem várható, mivel a 2008.évi költségvetésében a közbeszerzési 

értékhatárt elérő beruházást, felújítást nem tervezett. Javasolja a testületnek, hogy nemleges 

közbeszerzési tervet fogadjon el. 

 

A képviselő-testület a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

 

 



 

 

30/2008./IV.15./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt.5.§.-ában 

foglaltaknak eleget tesz, az Önkormányzat 2008.évi NEMLEGES közbeszerzési tervét 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos  polgármester 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést  15,30 

órakor bezárta. 

 

 

k.m.f.t. 

 

 

 

Nagy Lajos                    Török Csilla 

polgármester          körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyvhitelesítők: 

 

 

Farkas László Nándor          Takácsné Lengyel Valéria 

képviselő           képviselő 

 

 


