5. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. április
22-én, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívül nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Györei József képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
rendkívüli ülése határozatképes, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Doroszi József alpolgármestert és Takácsné Lengyel Valéria
képviselőket kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.
Napirend: 1.) Pályázat benyújtása területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására
Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2.) Pályázat benyújtása céljellegű decentralizált támogatásra Somogy Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz
Előadó: Nagy Lajos polgármester
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1.)Napirend tárgyalása
Pályázat benyújtása területi kiegyenlítést
Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz

szolgáló

beruházások

támogatására

Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az idei évben a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács
ismét pályázatot írt ki Területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására. Javasolja a
testületnek, hogy nyújtson be pályázatot egy ételszállító gépjármű beszerzésére, amely
megoldaná a község belterületén, valamint a lakott külterületen a szociális étkeztetés
biztosítását. Alkalmas lenne 8 fő személyszállításra is, orvoshoz, felülvizsgálatra, el tudná
látni a rászoruló időskorúak gyógyszereinek beszerzését, házhoz szállítását. Kért árajánlatot a
balatonboglári Pegaut márkaszervíztől egy 9 személyes személygépjárműre, az árajánlat
végösszege 7.883.750.- . Az igényelt támogatás a bekerülési összeg 57,0 %-a lenne, a több
összeget, a saját erőt 3.383.750.- Ft-ot a testület a 2005.évi költségvetésében biztosítani tudja.
Az igényelhető maximális támogatás mérték 70 % lehetne.
A képviselő-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
50/2005./IV.22./kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Somogy Megyei Területfejlesztés Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló beruházások
támogatásának elnyerésére.
2.)Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a községben a szociális étkeztetés megfelelő
biztosítása érdekében ételszállító gépjárművet kíván 2005.évben beszerezni, a gépjármű teljes
bekerülési költsége 7.883.750.- Ft. A TEKI pályázat keretében igényelt támogatás 4.500.000.(57,0 %), a pályázat benyújtásához szükséges önerőt 3.383.750.- Ft (43,0 %) a 2005.évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Pályázat benyújtása céljellegű
Területfejlesztési Tanácshoz

decentralizált

támogatásra

Somogy

Megyei

Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos:
A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács a céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére
is kiírta az idei évben a pályázatot. E pályázat keretében az önkormányzat tv.-ben az
önkormányzatok számára előírt kötelező feladatok kapcsolódó elsősorban felújítási
feladatokra lehet támogatási igényt benyújtani A „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda
tetőzete nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. Javasolja a testületnek, hogy a tetőzet
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felújítására pályázzon. Elkészíttette a felújítás költségvetését, amelynek teljes bekerülési
összege 2.880.150.- Ft lenne. Javasolja, hogy 1.900.000.- Ft összegű támogatásra kerüljön a
pályázat benyújtása, az önerőt, 980.150.- Ft-ot pedig a 2005.évi költségvetésében biztosítsa a
testület.
A Képviselő-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
51/2005./IV.22./kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Somogy Megyei Területfejlesztés Tanácshoz céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére.
2.)Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a községben az óvodai ellátás kötelező
önkormányzat feladat ellátását biztosító Napközi Otthonos Óvoda tetőzetének felújítására
kíván 2.880.150.- Ft. CÉDE pályázat keretében igényelt támogatás 1900.000.- (66,0 %), a
pályázat benyújtásához szükséges önerőt 980.150..- Ft (34,0 %) a 2005.évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Nagy Lajos polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülését 14,30 órakor berekeszti.
k.m.f.t.

Nagy Lajos
polgármester

Török Csilla
körjegyző

Jegyzőkönyvhitelesítők:
Doroszi József
alpolgármester

Takácsné Lengyel Valéria
képviselő
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