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           N a g y g ö r b ő   

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. április 20-án (hétfőn) 18.00. órakor Képviselő-

testületi ülést tartunk. 

 Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatali helyisége. 

N a p i r e n d : 

1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.  

      Előadó: Judi Oszkár polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

3./  2008. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása 

       Előadó: Judi Oszkár polgármester 

4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

5./ Döntés az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

 

6./ Vegyes ügyek 

Zárt ülés: 

Egyedi kérelmek megtárgyalása. 

Nagygörbő, 2009. április 14. 

            Tisztelettel:               Judi Oszkár sk. 

                                                                                   polgármester  

Nagygörbő Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

     8356 Nagygörbő, Petőfi u. 43.      



J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Nagygörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

      2009. április 20. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. április 20.  18.00. óra 

 

Jelen vannak:  Judi Oszkár polgármester, 

      Ferencziné Vitai Andrea, 

      Dóber József , Süslecz László Imre,  

                Takács László képviselők.  

      Kovács József alpolgármester igazoltan távol. 

                     

                         Bödör Endréné körjegyző. 

 

Judi Oszkár polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és  Bödör 

Endréné körjegyző asszonyt. 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5  igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja.  

 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 

1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.  

      Előadó: Judi Oszkár polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

3./  2008. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása 

       Előadó: Judi Oszkár polgármester 

4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

5./ Döntés az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

 



6./ Vegyes ügyek 

Napirend tárgyalása 

1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.  

      Előadó: Judi Oszkár polgármester 

Judi Oszkár polgármester: előterjeszti a 2008. évi költségvetési rendelet  

módosítását és kéri a képviselő-testület hozzászólását.  

 

A képviselő-testület részéről  hozzászólás nem volt 5  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

5/2009.(IV.21.) számú rendeletét Nagygörbő Községi Önkormányzat 

képviselő-testületének az 1/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetési 

rendelet módosításáról.  

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

Judi Oszkár polgármester: ismerteti az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról 

készült beszámolót. 

 

Kéri a képviselő-testület véleményét.  

 

A képviselő-testület részéről  hozzászólás nem volt  5   igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

6/2009.(IV.21.) számú rendeletét a Nagygörbő Községi Önkormányzat 

képviselő-testületének 2008. évi gazdálkodásáról.  

 

3./  2008. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása 

       Előadó: Judi Oszkár polgármester 

Judi Oszkár polgármester: előterjeszti a 2008. évi éves ellenőrzési jelentést. 

 

Kéri a képviselő-testület hozzászólását.  

  



A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

15/2009.(IV.20.) számú határozat:  

Nagygörbő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi éves 

ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerint elfogadta. 

 

4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

Judi Oszkár polgármester: előterjeszti a ZALAISPA Alapító Okiratának és 

Társulási Megállapodásának módosítását. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 5  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

16/2009.(IV.20.) számú határozat:  

1. Nagygörbő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és 

Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 

Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és 

Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és Társulási Megállapodás 

aláírására. 

2. Nagygörbő Községi Önkormányzat képviselő-testülete rögzíti, hogy a 

Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési 

Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati 

Társulás 2009. március 05-i Társulási Tanács egyhangú igen szavazással 

meghozott 5/2009. sz. határozata szerint – a beruházás eredményeként létrejött 

ISPA/KA vagyon vonatkozásában – a 970. Ft/LE/év eszközhasználati díj 2009. 

július 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint kerül bevezetésre: 

- 2009. július 1-től, 2009. december 31-ig 50%-os mértékben  

  (azaz 485 Ft/LE/év), míg 

- 2010. január 1-től 2010. december 31-ig 70%-os mértékben  

   (azaz 680 Ft/LE/év), majd 



- 2011. január 1-től 100%-ban (azaz 970 Ft/LE/év). 

Az így megállapított eszközhasználati díj 2010. január 1-től a KSH által a 

tárgyévet megelőző évre közzétett közölt inflációs rátával emelkedik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Judi Oszkár polgármester 

 

5./ Döntés az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

     Előadó: Judi Oszkár polgármester 

 

Judi Oszkár polgármester: ismerteti a határozati javaslatot az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról.  

 

Kéri a képviselő-testület hozzászólását.  

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt  5  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

17 /2009.(IV.20.) számú határozat:  

Nagygörbő Község Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő települési önkormányzatok2009. évi támogatásra vonatkozó igény 

benyújtásáról 

 

A) Nagygörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.törvény 17. §. (1) 

bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt 

be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 

önkormányzatok támogatására. 

 

B) Nagygörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának 

igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I/b. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-én 202 fő, és Óhíd 

székhelyű Körjegyzőséghez tartozik. 



II/b. Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményt nem tart fenn, azonban 

Sümegcsehi és Óhíd székhelyű intézményfenntartó – külön jogszabály szerint 

létrehozott – társulásban részt vesz. 

III.2.3. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az 

alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi 

társulás keretében) látja el, Intézményeit társulásban (intézményi társulásban) 

tartja fenn 2009. január 1. után:  

 -     családsegítés 

- gyermekjóléti szolgálat 

- belső ellenőrzési feladatok 

 

V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók 

kommunális adója, telekadó, építményadó, gépjárműadó bevezetéséről döntött, 

és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. 

VI/b. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv.92/A. §-

a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

VI/bb. A zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján 

nem bízott meg. 

Határidő: 2009. április 24. 

Felelős: Judi Oszkár polgármester 

 

6./ Vegyes ügyek 

Judi Oszkár polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy árajánlatot 

kért a Petőfi utcának a templomdomb előtti szakasz javítására.  

A vállalkozó 263.000.Ft-os ajánlatot adott. 

Dóber József képviselő: több vállalkozót is meg kell kérdezni és ajánlatot kérni 

a munka elvégzéséről. 

Judi Oszkár polgármester: a ledőlt templomtámfal helyreállítására 682.000.Ft-os 

árajánlat érkezett. Statikai számítással alátámasztva készülne az új támfal. 

Mivel a költsége ilyen magas, így véleménye szerint meg kellene keresni az 

Egyházközséget is, hogy adjon segítséget a támfal helyreállítására. 

Képviselő-testület a polgármester indítványával egyetért. 



 

Judi Oszkár polgármester: Királyék házvásárlására megadott időpont hamarosan 

lejár és a vásárlás ügyében nem történt semmilyen kezdeményezés, de olyan 

ajánlatot tettek, hogy a nagygörbői ingatlanért cserébe felajánlják a 

tulajdonukban lévő türjei családi házat. 

Takács László képviselő: valójában nem tudom, milyen az a ház, de nem kell 

elcserélni. 

Dóber József képviselő : az eredeti döntéshez tartom magam, hogy vásárolják 

meg amiben laknak.  

Judi Oszkár polgármester: tájékoztatom Királyékat, hogy a képviselő-testület 

nem támogatja az ingatlanok cseréjét. 

Takács László képviselő: megkéri a polgármestert, hogy a Berekben a 

patakmeder tisztítását végeztesse el a május elején munkába álló segélyesekkel. 

 

Képviselő-testület részéről egyéb felvetés nem volt, a polgármester az ülést        

18. 50. órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

Bödör Endréné                 Judi Oszkár 

  körjegyző                 polgármester 

 

 


