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12. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. 

december 15-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Farkas László    képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Farkasné Bogdán Anna bizottsági tag 

  Szaka Zsolt divízióigazgató 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Hetényi Tamás Péter alpolgármester 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

 

 

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

testület tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

121/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 

15-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Az AVE Zöldfok Zrt. hulladékszállítás 2012. évi díjának megállapítása 



  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról 

beszámoló 

  Előadó: Takácsné Lengyel Valéria Bizottság elnöke 

 

3) Kulturális és Sportbizottság munkájáról szóló beszámoló 

  Előadó: Navrasics Endre Bizottság elnöke 

 

4) A helyi adórendelet módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

6) Folyószámlahitel fedezetcsere 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

7) Az Önkormányzat 2012. évi rendezvény-naptára 

  Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

1.) - November 10-én emléktábla avatás volt Battyánpusztán, 750 éves a településrész. 

Elismerésünket fejezzük ki László István helytörténeti kutatónak, aki ezt felkutatta és 

szorgalmazta. Valamint a Kulturális és Sportbizottságnak a szervezésben végzett 

munkáját szeretnénk kiemelni.  

 

2.) - Szintén 10-én volt az iskola, óvoda felújítás átadásának egy éves évfordulója. A 

kivitelezés személyi és szervezeti felépítés résztvevői voltak: 

-  projektgazda Nagy Lajos polgármester, projektmenedzser Kulcsár László igazgató 

Kapos Hidro Kft.,  

- projektmenedzsment tagjai Vass Béla Gyula iskolaigazgató, Molnárné Horváth 

Gyöngyi pedagógus-szakmai vezető, Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos, Cziráki Zoltán 

építési főelőadó,  

- projektmenedzsment munkáját segítők Török Csilla körjegyző, Bonczek Ágnes NFÜ 

munkatársa, Beősze Tamásné vezető óvónő, 

-  tervező: Horváth Gábor BAU-Art Marcali vezető tervező,  

- műszaki ellenőr: Virányi Zoltán építészmérnök, pénzügyi elszámoló: Boros Gábor 

Kapos Hidro Kft.,  



-kivitelező ZÁÉV Zrt: Kiss László területi igazgató, Baksa Tímea projektvezető 

mérnök, Imrei Ferenc művezető.  

 

 

3.) - 13-án Budapesten a TÖOSZ tájékoztatóján vettem részt.  

 

 

Navrasics Endre képviselő, mb. iskolaigazgató: 

 

Az esélyegyenlőségi fórumot a törvénynek megfelelően megtartottuk. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Vasárnap a Művelődési Házban „Ki mit tud” vetélkedő volt, melyen helyi lakosok 

vettek részt.  Színvonalas rendezvény volt.  

Kérem, aki elfogadja a napirend előtti beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

122/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Az AVE Zöldfok Zrt. hulladékszállítás 2012. évi díjának megállapítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 Nagy Lajos polgármester átadja a szót Szaka Zsolt divízióigazgatónak, hogy 

kiegészítőjét mondja el.  

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Két kalkuláció van. Az egyikben azzal számoltunk, hogy az új törvény szerint a 

lerakóba kerülő lombhulladék után adót kell fizetni. Már tudjuk, hogy január 1-vel nem 

kerül bevezetésre. A második változattal kell foglalkozni. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 



 

A tavalyinál kicsit több lesz a díj mértéke.  

Kérem, aki a kiegészítés figyelembe vételével, változtatás nélkül elfogadja az 

előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2011. (XII.15.)önkormányzati rendelete a 

17/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról módosításáról 

 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 

bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 

bekezdés c) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 

továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjáról a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

A 17/2005./XI.29./önkormányzati rendelet 2.melléklete helyébe az alábbi 2.melléklet 

lép: 

 

„2.melléklet a 17/2005./XI.29./önkormányzati rendelethez 

 

I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 

 

1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának 

rendje: 

 a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama 

  - állandó ingatlanok esetében egész évben 

  - üdülő ingatlanok esetében: egész évben 

 

b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok :  heti egy alkalommal: január 1-

től december 31-ig csütörtöki napokon, az éves  

járatnapok száma: 

  

  - állandó ingatlanok esetében:  52 járatnap/év 

  - üdülő ingatlanok esetében.     52  járatnap/év 

 

2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett hulladék 

elszállítása és ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1 alkalommal 

lim-lom akció lebonyolítása. 

 

3.)A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2012.évi  díja: 

 



a.)Önkormányzat által fizetendő éves díj 9.405.000.- Ft + ÁFA  

 

b.)
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 

2012.évi díjának megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat – ide nem 

értve a gazdálkodó szervezeteket - mentesíti, A képviselő-testület a díj mértékét  -  

hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) .-ában foglaltakra -  100 %-os mértékben 

átvállalja, ezáltal   a közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és negyedéves bontásban a 

közszolgáltató részére megfizeti. 

A gazdálkodó szervezetekre a rendelet 2.§.-ában foglaltak az irányadóak a díjfizetésre 

vonatkozóan, kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést megkötni. 

 
4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó szervezetekkel  

hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt. 

 

II.  
 

Ürítési díjak 2012.évre vonatkozóan  

 

a.) 60 literes edényzet esetében:      161.- Ft/ürítés + ÁFA 

b.) 110-120 literes edényzet esetében:     322.- Ft/ürítés + ÁFA 

c.) 240 literes edényzet esetében:                 644.- Ft/ürítés + ÁFA 

d.) 1100 literes edényzet esetében:              3.220.- Ft/ürítés + ÁFA 

 

Az ürítési díjak község területén lévő ingatlantulajdonosok vonatkozásában  – ide nem 

értve a gazdálkodó szervezeteket – nem alkalmazhatóak. 

 

Záró rendelkezés 

 

2.§. 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 17.napon, 2012.év január hó 1.napján lép 

hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 

szerint. 

 

Jogharmonizációs járadék 

 
3.§. 

 

E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 

szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.tv.-el összhangban az Európai 

Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Elkészült az ISPA beruházás. Az önkormányzatoknak létre kellene hozni egy társulást. 

Társulási szerződés-tervezetet kaptak, melyről óriási vita volt. A társulás ennek a 



rendszernek az üzemeltetésével foglalkozna, a vagyont is kezelné, fejlesztené a 

hulladékgazdálkodási rendszert. Az a kérdés, hogy az önkormányzatok ezekkel a 

feltételekkel belépnek-e a társulásba? Jelentős vagyonról, pénzről van szó. Úgy 

gondolom, hogy ennek a rendszernek legalább öt évig együtt kell maradni. Az 

önkormányzatoknak rövid időn belül meg kell állapodni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Dél-balatoni térség kétfelé szakadt. Az egyik része a siófoki vezetéssel akar társulni, 

a másik része pedig nem akar ebbe belépni, illetve további információkat kér. Mi sem 

vagyunk olyan helyzetben, hogy dönteni tudjunk. Ne döntsünk ebben a témában, 

további információt kérünk. Elmegyünk a következő ülésre, ott ki fog kristályosodni. 

Utána visszatérünk rá, akkor fogunk dönteni. Kérem, aki egyetért azzal, hogy további 

információkat gyűjtünk, utána térünk vissza a döntésre, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

123/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalakulásra 

váró Dél-Balatoni Regionális Hulladédgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő 

belépésről döntést nem hoz. További információkat gyűjt a megalapozott döntés 

meghozatalához, a témát a soron következő ülésére elnapolja. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról 

beszámoló 

  Előadó: Takácsné Lengyel Valéria Bizottság elnöke 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takácsné Lengyel Valéria Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ez a Bizottság rendszeresen dolgozik. Nap mint nap találkozik azokkal az emberekkel, 

akik rászorulnak a segítségre. A Bizottság minden tagja szívén viseli a rászorulók 

sorsát. Kérem, aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló 

beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

 



 

 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

124/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról szóló 

beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Kulturális és Sportbizottság munkájáról szóló beszámoló 

  Előadó: Navrasics Endre Bizottság elnöke 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Navrasics Endre Bizottság elnöke: 

 

Érdemes lenne megfontolnunk 2012-ben a kitüntetések adományozását. Évek óta nem 

adtunk át kitüntetést. László István könyvét is jó lenne kiadni amíg él. Bizottságunk 

nem olyan látványos munkát végez, mint a Szociális Bizottság. Valahogy le kellene 

fektetni azt, hogy a rendezvények médiában és a hírműsorokban történő 

megjelentetésének felelőse az Info Ház legyen. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- A képviselő-testületen múlik, hogy adja a kitüntetést vagy nem. Egyetértek azzal, 

hogy a ciklusban elevenítsük fel. Javasolom, hogy a ciklus utolsó előtti évében, 2013-

ban adományozzuk a kitüntetést.  

- A piár munkát lehetne rendszeresen működtetni, hiszen meg van az apparátus hozzá. 

Csak működtetni kell.  

- László István könyvének kiadását az önkormányzat önállóan nem tudja felvállalni. Ki 

kellene találni valamit, hogy milyen módon tudnánk erre anyagi fedezetet szerezni. 

Javasolom, hogy a Kulturális Bizottság ülésén térjünk erre vissza, ott beszéljük meg. 

Kérem, aki elfogadja a Kulturális és Sportbizottság munkájáról szóló beszámolót, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 



125/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és 

Sport Bizottság végzett munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, 

megtárgyalta, a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

A helyi adórendelet módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Módosítanunk kell a helyi adórendeletet, hogy plusz bevételhez jussunk, hogy a 

szemétszállítás díját tudjuk fizetni. Javasolom, hogy a kommunális adó mértékét 18 e 

Ft-ra emelje meg a testület. Vezesse be a telekadót 100 Ft/m2 mértékben, melyből a 

helyi  lakosok 90 %-os kedvezményben részesüljenek.  

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a vonatkozó törvényi előírásokat.  

 

Hozzászólások: 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Én nem tartom soknak a kommunális adó mértékének emelését. Ez nem szemétdíj. Ettől 

függetlenül sokakat rosszul fog érinteni. A lakosságot tájékoztatni kellene arról, hogy a 

kommunális adóból befolyt összeget mire használja fel az önkormányzat.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Egyenlőre nem akarjuk a lakosságra áthárítani. Ezt valahogy még kigazdálkodjuk. A 

kábeltévében tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A kommunális adó mértéke a környéken a legkevesebb. Ha megjelentetjük a 

kábeltévében, ne legyünk szemérmesek.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki változtatás nélkül elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 



 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

alábbi rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a 18/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról módosításáról 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. Törvény 10. § 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli:  

1.§. 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet 1.§. d.) pontja helyébe az alábbi 

rendelkezése lép: 

„1.§.d.) beépítetlen belterületi földrészletre: 

- telekadót” 

 

 2.§. 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet 6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6.§. Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 18.000 Ft/év.” 

3.§. 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet 11.§. g.) pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„g.) az a lakás, lakrész, garázs, amelynél a 9.§.(1) bekezdés szerinti adó alanya az 

önkormányzat illetékességi területén  a lakcímbejelentés szabályai szerint 

nyilvántartásba vett  állandó lakóhellyel rendelkezik és abban ténylegesen lakik.” 

4.§. 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet 22.§.-a után az alábbi címmel kiegészül: 

 

„Telekadó” 

5.§. 

 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet az alábbi 23.§.-al kiegészül: 

 

„23.§. Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott telek. 

 

 

6.§. 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet az alábbi 24.§-al kiegészül: 



 

„24.§. Az adó alanya a Htv. 18. §-ában meghatározott tulajdonos.” 

 

7.§. 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet az alábbi 25.§.-al kiegészül: 

 

„25.§ (1)Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában meghatározott telek.” 

 

(2) a lakással beépített telek, amely után a tulajdonos e rendelet szerinti 

magánszemélyek kommunális adója fizetésére kötelezett” 

 

8.§. 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet az alábbi 26.§.-al kiegészül: 

 

„26.§. Az önkormányzat illetékességi területén a lakcímbejelentés szabályai szerint 

nyilvántartásba vett, állandó lakóhellyel rendelkező vállalkozói tevékenységet nem 

folytató magánszemély 90 Ft/m
2
 adókedvezményre  jogosult az  ingatlan-nyilvántartás 

szerinti  telek után. ” 

 

9.§. 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet az alábbi 26/A.§-al kiegészül: 

 

„26/A.§. Az adókötelezettség a Htv. 20. §-ában meghatározottak szerint keletkezik, 

változik, illetve szűnik meg.” 

 

9.§. 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet az alábbi 26/B.§-al kiegészül: 

 

„26/B.§.Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.” 

 

10.§. 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet az alábbi 26/C.§-al kiegészül: 

 

„26/C.§. Az adó mértéke 100 Ft/m
2
. „ 

 

Záró rendelkezések 

 

11.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 17.napon, 2012.év január hó 1.napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 

szerint. 



 

5) Napirend tárgyalása: 

A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2012.évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyta, a 2012.évi  munkája 

alapjának tekinti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

6) Egyéb ügy: Folyószámlahitel fedezetcsere 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmúlt ülésen tárgyaltuk Király Sándor területvásárlási kérelmét a 665/2 hrsz-re 

vonatkozóan. Ezt a területet az OTP-nél a folyószámlahitel fedezetből kértük kivenni, 

helyette felajánlottuk az orvosi rendelő melletti 391 hrsz-ú ingatlant. Sajnos ezt az 

ingatlant az OTP nem értékelte annyira, hogy betakarta volna az előző területnek az 

értékét. A kettőt együttvéve fogadja el, így korábbi határozatunkat hatályon kívül kell 

helyezni, új határozatot kell hozni. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

127/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 115/2011. (XI.29.) 

kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-2-09-4300-

0247-2M szerződésszámú ÖKIF hitel, valamint az 1-2-11-4300-0620-2 szerződésszámú 

folyószámlahitel esetében az alábbi fedezetcserét kéri végrehajtani: 

 

A hitel fedezete: 



- a 665/2 hrsz. 3.391 m2 ingatlanból 680 m2-t értékesítés miatt kérünk     

kiengedni, a fennmaradó 2.711 m2-t kérjük fedezetül benntartani, 

 - a 391 hrsz. 2.765 m2 ingatlan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az ügylet egyéb 

feltételeiben történő megállapodásra és a szerződésmódosítások megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

7) Napirend tárgyalása: 

Az Önkormányzat 2012. évi rendezvény-naptára 

  Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

128/2011. (XII.15.) kt. határozat: 

 

Balatonszengyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2012.évi rendezvény-naptárát megismerte, megtárgyalta, elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 15,00 

órakor az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

                     Török Csilla                                                                  Nagy Lajos  

                       körjegyző                                                                  polgármester 

 

 

 

 


