
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 24-én tartott rendkívüli 
testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:   Jelenka György polgármester, 
   Kiss Péterné, Tilk Zoltán Sándor képviselők, 
   dr. Szatmári Ibolya jegyző. 
    
Távol maradt:   Kelemen Attila képviselő. 
   Csatlós János alpolgármester 
 
 
Jelenka György polgármester  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 képviselő-testületi tag megjelent, 2 távol maradt, az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) DDOP-5.1.5./B-11 kódszámú „Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése” pályázathoz 
sajátforrás biztosítása 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
2.) A „Legyen szebb a mi falunk” Egyesület által az önkormányzatnak nyújtott támogatásról 
szóló megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
3.) Gyugy 040/17. hrsz-ú ingatlan rendezési ügye 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
 

Napirendek tárgyalása 
 
Jelenka György polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a napirendi pontokról. 
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2012.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
                             

A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
pontok tárgyalását jóváhagyja. 
 
 

1.) DDOP-5.1.5./B-11 kódszámú „Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése” pályázathoz 
sajátforrás biztosítása 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
Jelenka György polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2012.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Dél-
Dunántúli Operatív Program „ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése” címmel kiírt (DDOP-5.1.5/B-11), Somogyvár és 
térsége ( ezen belül Gyugy, Petőfi utca és Határ árok ) csapadékvíz 
elvezetése pályázat beadásával, és a támogatás szempontjából 
elszámolható  Gyugyra eső 41 274 072    Ft bruttó összköltségű 
beruházáshoz szükséges saját forrást,   2 063 704    Ft -ot az éves 
költségvetése terhére biztosítja.  
Az igényelt támogatás  39 210 368  Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Jelenka György polgármestert a 
pályázathoz szükséges azonos tartalmú nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester 
 
 

2.) A „Legyen szebb a mi falunk” Egyesület által az önkormányzatnak nyújtott támogatásról 
szóló megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
Jelenka György polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

12/2012.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Legyen szebb a mi 
falunk” Egyesület által az Önkormányzat részére a Gyugy, Petőfi S. u. 
belvízrendezéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció finanszírozása 
érdekében nyújtandó támogatásról szóló megállapodást jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester 
 
 

3.) Gyugy 040/17. hrsz-ú ingatlan rendezési ügye 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
Jelenka György polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
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13/2012.(II.24.) képviselő-testületi határozat 
Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyugy, 040/17. hrsz-ú, gyep (r) 
megnevezésű, 2898 m2 nagyságú ingatlant Dr. Gresa István 9026. Győr, Ciklámen u. 7., 
Bárányné Kruppai Ágnes 8638. Balatonlelle, Arany János u. 89/A. és Kruppai Gábor 
8638. Balatonlelle, Arany János u. 89. szám alatti lakosoktól megvásárolja, 80 Ft/m2 
áron, összesen: 231.840.- Ft vételáron. Az ingatlan vételárát a költségvetési 
tartalékkeret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Jelenka György 
polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester 
 

 
 
Jelenka György polgármester 
Több napirend nem lévén, megköszöni a megjelentést, az ülést bezárja. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

    dr. Szatmári Ibolya     Jelenka György 
   jegyző        polgármester 


