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4. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. 

április 23-án 15,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Hetényi Tamás Péter alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

   

  Török Csilla körjegyző 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

 

 

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

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

 

Javasolja, hogy 1. napirendként a könyvvizsgálói jelentést, 2. napirendként az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtását tárgyalja meg a testület. 

 

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

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

35/2012. (IV.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 23-

ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Független könyvvizsgálói jelentés 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 



2) Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2012. évi támogatására 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Független könyvvizsgálói jelentés 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önhibás pályázat benyújtásához el kell fogadni a testületnek a könyvvizsgálói 

jelentést. A jelentés szerint az önkormányzat éves beszámolója a 2011. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

Kérem, aki elfogadja a független könyvvizsgálói jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

36/2012. (IV.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Balatonszentgyörgy Község 2011. évi önkormányzati költségvetési beszámoló 

könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést megismerte, megtárgyalta, 

azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatására 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető elmondja, hogy a pályázat benyújtásához pontos 

adatokat még nem tudnak, azok rövid időn belül  kiderülnek. 

 



A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2012. (IV.23.) kt. határozat: 

 

1. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény 6. 

számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási 

igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására. 

 

2. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 

igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő 

vagy a feletti 

 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 67 830 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 15 370 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett, az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 

elfogadta. 

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 50. 

§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 

kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

 

Határidő: 2012. május 2. 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 15,40 

órakor az ülést bezárta. 

 

K.m.f.t. 

 

 

                        Török Csilla                                                         Nagy Lajos  

                          körjegyző                                                         polgármester 

 

 



 


