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         rendjének elfogadása 
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34/2009./IV.16./kt.határozat:    - Balatonszentgyörgy, 042/7/A/2.hrsz.-ú 
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4. számú 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. április 

16-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott  rendkívüli nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

Igazoltan távol van:   Besenczki Józsefné képviselő 

           Dr. Darabont Ferenc képviselő 

           Tüskés Balázs képviselő 

           Vass Béla Gyula képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  A körjegyző megbízásából Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos 

 

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

tagjai közül 6-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Ednre és Takácsné Lengyel Valéria képviselőket kéri 

fel a testület egyetértése alapján. 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Török Csilla körjegyző hivatalosan van távol, 

megbízásából Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos vesz részt a testület ülésén tanácskozási 

joggal. 

 

Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkü l 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2009./IV.16./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 16.-i 

rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

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

  tok 2009.évi támogatására 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

        2.) Balatonszentgyörgy 042/7/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Napirend előtt:   Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok egyéb támogatására 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy pályázatot nyújtott be az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok egyéb támogatására, amelyet nem félhivatalos információ 

szerint pozitívan bírált el az önkormányzati miniszter, és várhatóan 5 millió Ft támogatás fog 

érkezni az önkormányzat számlájára. 

 

1.)Napirend tárgyalása 

Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányza- 

tok 2009.évi támogatására 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Az önkormányzat elfogadta a 2009.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 a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2009./IV.16./kt.határozat: 

 

A) Balatonszentgyörgy Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 2009.évi 

költségvetéséről szóló 2008.évi CII.törvény 17.§. (1) bekezdése és 6.számú melléklet 

1.pontja (továbbiakban: 6.számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 

támogatására. 

B) Balatonszentgyörgy Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 

törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fő, 

vagy a feletti. 

II. a.) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) 

túl intézmény (eke)t tart fenn. 

III. 1.) Az Önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő 

felett. 

IV. Az önkormányzat 

1. a 2008/2009.nevelési-, illetve tanévben 

1.1.részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladat- 

ellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 

jogcím igénybevételéhez vállalt -2008.évi költségvetési törvény 



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

meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 

 a.) megfelel. 

 

2. A 2009/2010.nevelési-, illetve tanévben 

2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások 

támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési 

törvény 8.melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. 

pontjában (a Kiegészítő szabály 2.3. pontja figyelembevételével) 

meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 

 a.) megfelel. 

 

          V. Az önkormányzat – iparűzési adó, építményadó, kommunális adó,  

     idegenforgalmi adó – helyi adó bevezetéséről döntött, és költségveté- 

     sében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. 

 

          VI. b.) Az önkormányzat a 2008.évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv.  

     92/A.§.-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

     bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját dönté- 

     se alapján sem bízott meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

2.) Napirend tárgyalása 

Balatonszentgyörgy 042/7/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos: 

A képviselő-testület a 2009. március 26.-i ülésén tárgyalt a Balatonszentgyörgy 042/7/A/2 

hrsz.-u ingatlan adásvételére. Fenti ingatlan az önkormányzat tulajdonát képezi, melynek 

bérlője a közelmúltban elhunyt, és a lakás megüresedett. A lakásra vételi szándékkal 2 

személy adott be kérelmet. Az egyik kérelmező Csiga Zsolt, a másik Körmöczi Sándor. 

Körmöczi Sándor írásos kérelmében 800.000.- Ft-ot ajánlott a lakásért. A testület 

határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy kerüljön a két vevő között árverés lefolytatásra, és 

amelyik többet kínál, annak fogja majd értékesíteni.  

Az árverésre nem került sor, mivel Csiga Zsolt még az árverés lefolytatása előtt visszavonta 

írásos adásvételi szándékát.  

Javasolja a testületnek, hogy a tárgyban szereplő lakást, amely egy szükséglakás, értékesítse 

Körmöczi Sándor keszthelyi lakos részére. 

 

 

 



A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2009./IV.16./kt.határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Körmöczi Sándor 

Keszthely, Nagy Lajos király u.33.sz. alatti lakos kérelmét – mely a Balatonszentgyörgy  

042/7/A/2 hrsz.-u ingatlan megvásárlására irányul – megismerte, megtárgyalta. 

 

b.) A Képviselő-testület a Balatonszentgyörgy 042/7/A/2 hrsz,.-ú lakást eladja Körmöczi 

Sándor 8360 Keszthely, Nagy Lajos király u.33.szám alatti lakosnak bruttó 800.000.- Ft 

vételárt. Az adásvétellel kapcsolatos felmerülő költségeket vevő viseli. 

 

c.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétellel kapcsolatos 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Nagy Lajos polgármester a képviselő-testület 

rendkívüli nyilvános ülését berekeszti. 

 

 

k.m.f.t. 

 

 

Nagy Lajos         Tolnai Anna 

polgármester          pénzügyi főtanácsos 

 

 

Jegyzőkönyvhitelesítők: 

 

 

 

Navrasics Endre             Takácsné Lengyel Valéria 

képviselő               képviselő 

 

 

 


