BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
120/2008./XII.29./kt.határozat:

- 2008. december 29-i rendkívüli ülés napirendjének elfogadása

121/2008./XII.29./kt.határozat:

- Pályázat benyújtása játszótér felújítására

122/2008./XII.29./kt.határozat:

- Balatonszentgyörgy Berzsenyi u.603/9.
hrsz.-u lakótelek megvásárlása

123/2008./XII.29./kt.határozat:

- Balatonszentgyörgy külterület 010/36.
hrsz,-u „szántó” megnevezésű terület
megvásárlása

14. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008.
december 29-án 15,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Igazoltan távol van: Dr. Darabont Ferenc képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Hetényi Tamás Péter és Takácsné Lengyel Valéria képviselőket
kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
120/2008./XII.29./kt.határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. december 29.-i
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Pályázat benyújtása játszótér felújítására
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2.) Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 603/9.hrsz..-u lakótelek megvásárlása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3.) Balatonszentgyörgy külterület 010/36.hrsz,-u „szántó” megnevezésű terület
megvásárlása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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1.) Napirend tárgyalása
Pályázat benyújtása játszótér felújítására
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy Lajos:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az idei évben felújításra került egy db játszótér, amely a
Berzsenyi utcáról nyílik. Most van ismételten pályázati lehetőség, úgy hogy a meglévő másik
kettő, a Battánypusztai és a Virág utcai, de az új biztonsági előírásoknak meg nem felelő
játszótereket is fel lehetne újítani. A felújítás bekerülési költsége 5.128.517.- Ft lenne,
amelyből a testületnek 854.753.- Ft önrészt kellene vállalnia.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
121/2008./XII.29./kt.határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Balatonszentgyörgy, 604 hrsz és a 768/7 hrsz. alatt meglévő játszótereket az új biztonsági
előírásoknak megfelelően felújítja.
A felújításhoz szükséges pénzügyi forrást az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból kívánja megpályázni.
A pályázott támogatási összeg 4.273.764.- Ft, a szükséges önrész 854.753.- Ft, az összes
beruházási költség 5.128.517.- Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a megadott határidőre 2009.év január hó 10.napjára
nyújtsa be, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei kirendeltségéhez.
Határidő: 2009. január 10.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 603/9.hrsz..-u lakótelek megvásárlása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Nagy Lajos:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a terület megvásárlása miért van szükség, ez a terület a
jelenleg meglévő Virág utcai játszótér melletti lakótelek.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
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122/2008./XII.29./kt.határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 603/9.rsz.-u, 840 m2 nagyságú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant Horváth János 8731. Hollád, Rákoczi u. 15.sz. alatti lakostól.
A vételárat az elkészített értékbecslésnek megfelelően 1.680.000.- Ft összegben állapítja meg,
mely összeget a 2008.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület ülése 1 fővel kiegészült, Vass Béla Gyula képviselő a testület ülésére
megérkezett 15,40 perckor. A testület ülése továbbra is határozatképes, az ülés
folytatódik!!!!!

3.) Napirend tárgyalása
Balatonszentgyörgy külterület
megvásárlása

010/36.hrsz,-u

„szántó”

megnevezésű

terület

Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát
123/2008./XII.29./kt.határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy
külterület 010/36 hrsz.-u, 5855 m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlan Horváth Endre
Péter Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.12.sz. alatti lakostól megvásárolja.
A vételárat az elkészített értékbecslésnek megfelelően 400.- Ft/m2, mindösszesen 2.342.000.Ft összegben állapítja meg, mely összeget a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Nagy Lajos polgármester a Képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.
k.m.f.t.
Nagy Lajos
polgármester

Török Csilla
körjegyző

Jegyzőkönyvhitelesítők:
Hetényi Tamás Péter
képviselő

Takácsné Lengyel Valéria
képviselő
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