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BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25. 
 
Szám: BCS/236-2/2018.  

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 
29-én 12.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Faluház 
 (Balatoncsicsó, Fő u. 25.)   
 
Jelen vannak: Schumacher József polgármester 
 Scher Péter alpolgármester 
 Bocskay Endréné   
 Dobossy László képviselők  
 

Igazoltan távolmaradt: Scher Zoltán képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 
Schumacher József polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai 
rendkívüli nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.  
 
NAPIREND  
1)   Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1)   Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

Schumacher József polgármester: Elmondja, hogy a közbeszerzési tervet minden év március 
31. napjáig kell elfogadni az önkormányzatnak. A mellékelt tervezetben a Balatoncsicsó-
Monoszló konzorciumban végrehajtásra kerülő külterületi helyi közutak fejlesztése található, 
ami építési beruházásként közbeszerzés alá esik. A támogatói okirat a hét elején érkezett 
meg. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 
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29/2018. (III.29.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a 
alapján az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2018. évi 
közbeszerzési tervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

 

Schumacher József polgármester: Az előző ülésen támogatást szavaztak meg a zánkai 
Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak, azonban kiderült, hogy nem bejegyzett szervezetről van szó, 
nincs adószámuk, bankszámlaszámuk, így nem tudnak nekik támogatást adni. Emiatt 
szükséges a támogatásról szóló határozat visszavonása. 
 
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Annyival egészítené ki, hogy küldött a klubnak erről 
tájékoztatást és felhívta a figyelmüket, hogy amennyiben a bejegyzés megtörténik, a 
támogatásnak nincs akadálya. 
 
Schumacher József polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, 
hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
30/2018. (III.29.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
24/2018. (III.14.) Bcs. önkormányzati határozatát 
visszavonja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

Több napirendi pont nem lévén Schumacher József polgármester megköszöni a nyilvános 
ülésen való részvételt, és azt 12.15 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 

      Schumacher József                            Lukács Ágnes 
          polgármester                        jegyző 
 
    Jegyzőkönyv készítéséért felelős: 

 
dr. Rozgonyi Viktória 
            aljegyző 


