4. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005.
április 5-én, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Besenczki Józsefné 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
Tóth György belső ellenőr
Igazoltan távol maradt:
Farkas László képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László Nándor és Navrasics Endre képviselőket
kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalását cserélje fel és egészítse ki a testület.
Javaslatát egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja:
1) Beszámoló a belső ellenőrzések tapasztalatairól, a 2005. évi ellenőrzési terv.
Előadó: Tóth György
2) Beszámoló az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
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3) Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Folyószámla-hitelszerződés.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
6) Intézmény-fenntartói társulási megállapodás elfogadása óvoda közös üzemeltetésére
és fenntartására, Alapító okirat elfogadása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
7) Egyebek.

A napirend tárgya:
2) Beszámoló a belső ellenőrzések tapasztalatairól, a 2005. évi ellenőrzési terv.
Előadó: Tóth György belső ellenőr
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth György belső ellenőr:
Tisztelt Képviselő-testület! Megpróbáltam a 2004. évi tevékenységemet a terv szerint
végrehajtani. A helyszíni ellenőrzéseket megtartani, a megállapításokat írásba
foglaltam, a feljegyzéseket az illetékeseknek átadtam. Kiemelt gondot fordítottam a
belső szabályozottság, az okmányolás, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére és
a pénzügyi helyzet alakulására. Mivel nagy az intézményhálózat, nagy odafigyelést
követel a fenntartása, működtetése. A működtetés visszafogott volt. A különféle
bizottsági, testületi előterjesztések megalapozottak, pontosak, jól kidolgozottak,
tárgyalásra alkalmasak voltak. A 2005. évi tevékenységemhez készítettem egy
ellenőrző programot, amely június 30-ig szól. Július 1-től az önkormányzat a belső
ellenőrzési feladatokat a Többcélú Társulás keretében végezteti el. Addig megpróbálom
tevékenységemet becsülettel ellátni. Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek,
hogy eddig munkát biztosított számomra, a továbbiakban jó pénzügyi gazdálkodást
kívánok.
Nagy Lajos polgármester:
A testület határozata alapján a jövőben a Többcélú Társulás keretén belül kívánjuk a
belső ellenőrzési tevékenységet elvégezni. Tóth György rendszeresen elvégezte
feladatát, azt is amivel soron kívül megbízta. Vizsgálódásai alapján történt meg az
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óvodai átszervezés. Többször is felhívta figyelmünket az önként vállalt feladatok
támogatásának csökkentésére. Tanácsát megfogadva csökkentettük ez évben a
támogatásokat. Megköszönöm munkáját, együttműködésünk eredményes volt. Kérem,
aki elfogadja a belső ellenőrzésről szóló beszámolót, a 2005. évi ellenőrzési tervet,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
32/2005. (IV.5.) kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóth
György belső ellenőr 2004.évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló
beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
2.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005.év
június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a belső ellenőrzési munkatervet
elfogadja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 2005.évi munkatervet
hajtassa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy röviden
egészítse ki az előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság három napirendi pontot tárgyalt, az egyik a zárszámadás volt. A Bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadni a zárszámadást.
Hozzászólások:
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Navrasics Endre képviselő:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál nem látszik, hogy partner lett volna az
együttműködésben. Valami nem úgy működik, ahogy kellene. Csak személyi
juttatásokra használtak fel pénzt. Bízzuk meg a belső ellenőrt, hogy vizsgálja meg
működésüket.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat állami támogatást kap minden évben.
Felhasználásáról ők jogosultak dönteni. 2004-ben nem költött többet, mint amennyi
bevétele volt.
Nagy Lajos polgármester:
A Kisebbségi Önkormányzat idei költségvetését már óvatosabban tervezte. Az elmúlt
évben tartottak egy jól sikerült cigány gyereknapot a Csillagvárnál, valamint karácsonyi
ünnepséget, ahol nemcsak cigány gyerekek vettek részt.
A költségvetés végrehajtásához azt lehet mondani, hogy jó csapat munka volt. Az idén
is olyan fegyelem vár mindenkire, mint tavaly. A nem kötelező feladatok támogatását
biztosítanunk kell, akár csökkentett mértékben is, mert a falu életében szükség van rá.
Önkormányzati segítség nélkül nem tudnának működni. Inkább áldozzunk ezekre a nem
kötelező feladatokra, sportra, kultúrára, egyesületek, civil szervezetek működésére.
Kérem, aki elfogadja a 2004. évi költségvetési beszámolót, zárszámadást,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta következő rendeletét.
Balatonszentgyörgy Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2005. (IV.5.) sz. rendelete
az önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a
2004. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően
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366.132.000,- Ft bevétellel,
354.128.000,- Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a
kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2/a., 2/b. számú mellékletekben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek
bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 3/a., 3/b. számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. §
(1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 10.338.000,- Ft főösszegben,
valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 401.000,- Ft főösszegben, valamint annak
célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. §
Az önkormányzat a 2004. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet
– a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján 710.876.000,- Ft-ban
állapítja meg.
4. §
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (megj. Kisebbségi önkormányzatonként különkülön) mérlegét a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
5. §
Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti
bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9/a., 9/b. számú mellékleteknek
megfelelően jóváhagyja.
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7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

3) Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A költségvetés készítésekor a pályázat benyújtását a testület megtárgyalta, egyetértett
benyújtásával.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadni a határozatot.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot:
33/2005. (IV.5.) kt. határozat:
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

I.

Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2005.
évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 16. § (1) bekezdése és 6.
számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatására.
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II.

Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

1. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézmény(eke)t tart fenn.
2. Az önkormányzat 2004. január 1-ei lakosságszáma 3000 fő vagy ez alatti és
nevelési, alapfokú oktatási intézmény(eke)t tart fenn és ezek intézményenkénti
kihasználtsága a 2004/2005-ös, valamint a 2005/2006-os tanévre vonatkozóan az 50
%-ot eléri.
3. Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós
bankbetéttel – intézményeit is beleértve – nem rendelkezik.
4. Az önkormányzat építményadó, magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók
kommunális adója, idegenforgalmi adó, iparűzési adó helyi adó bevezetéséről
döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez.
5. Az önkormányzat a 2004. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

4) Folyószámlahitel-szerződés.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető:
Tavaly 5 millió Ft-ot igényelt az önkormányzat. A folyószámlahitel-keretet
rendelkezésre tartják, rendelkezésre tartási díjat nem kell fizetni, csak a ténylegesen
igénybe vett hitelösszeg kamatozik.
Az önhibás pályázati összeget csak augusztusban kapjuk meg. A 2004. évi info ház
beruházás Sapard pályázati támogatását a mai napig nem kaptuk meg. Ezek az okok
indokolják, hogy folyószámlahitelt vegyünk fel a zavartalan működéshez.
Nagy Lajos polgármester:
A finanszírozás területén sajnos ez lesz a tendencia. Egyre inkább meg kell
előlegezni a költségeket. A pénzhez utólag jutunk hozzá. A pályázatokat nagyon
precízen kell elkészíteni.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, javasolja elfogadásra.
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Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a folyószámlahitel-szerződés megkötésével, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
34/2005. (IV.5.) kt. határozat:
A képviselő-testület folyószámlahitel-szerződést köt az OTP Rt. Kaposvári
Fiókjával 5.000.000,- Ft keretösszegre a fizetési kötelezettségek biztonságos
teljesítése érdekében 2005. április 15-től 2006. március 31. napjáig terjedő időre.
Határidő: 2005. április 15.
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Törvényi változás következtében a helyi szabályozást módosítani kellett. Változott a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege. A törvényi változástól függetlenül
kellett módosítani a gyermekjóléti szolgáltatást, mivel a környék nyolc települése
társulási megállapodás alapján 2005. július 1-től a Balatonkeresztúri Családgondozási
Központon keresztül biztosítja ezt. Változott a gyermekétkeztetés térítési díjak összege
is.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag megalkotta alábbi
rendeletét:
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Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2005. (IV.5.) sz. rendelete
5/2004. (III.31.) sz. rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv.-ben ( a továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja:
I.

Általános rendelkezések
1. §.

E rendelet célja, hogy a gyermekek érdekeit és a helyi sajátosságokat figyelembe véve
szabályozza a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátások
feltételrendszerét és az eljárások rendjét, elősegítve ez által is a gyermekek jogainak
érvényesülését.
2. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a.) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Balatonszentgyörgy község területén tartózkodó magyar
állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy
bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre,
fiatal felnőttre és szüleire.1
b.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.2
(2) A rendelet hatálya rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)bekezdésben foglaltakon
kívül kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.évi XXXIX.törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
1

Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01-től.
Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01-től
(3) A rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Balatonszentgyörgy község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is,
ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.
3. §.
2

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
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(2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli,
természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást
(3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a/ pénzbeli és természetbeni ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b/ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása

II.
Eljárási rendelkezések
4.§.
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a
Körjegyzőségnél terjesztheti elő.
(2) Az eljárás a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények és személyek
jelzése, illetve kezdeményezése alapján is indulhat.
(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítását a Képviselő-testület a
Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás (7. § (1) bek. megállapítására a polgármester is jogosult.

5. §.
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani,
továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem
számításánál figyelembe vehető körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni:
a/ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és
gyámhatósági határozatot,
b/ a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó
jegyzőkönyvet,
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c/ a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
d/ a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási
intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
(2) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges
nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági döntés alapján
eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.
(3) A jövedelem megállapításánál irányadó időszak – a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél – a
kérelem benyújtását megelőző három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az 1 évet nem haladhatja meg.
Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás
vélelmezhető.
(4) A jövedelemszámításnál közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni – a kérelem benyújtásának
időpontjában – közös háztartásban élő:
a.) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b.) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c.) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató gyermeket,
d.) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e.) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy
más fogyatékos gyermeket,
f.) az a/ - e/ pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásnál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel
(törvényes képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi
a/ vérszerinti és örökbe fogadott gyermeket,
b/ nevelt és családba fogadott gyermeket,
c.)és a házastárs gyermekeit
(6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is,
aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban,
hetes otthonban nyert elhelyezést, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban
részesül.
(7) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a
jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló
juttatásokat kell figyelembe venni (Csjt. 104.§. (1) bekezdés).
(8) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell
készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolások valóságtartalma tekintetében.
(9) Amennyiben a Képviselőtestület hivatalos tudomása alapján vagy a környezettanulmány lefolytatása
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a felvett jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem
2
70 %-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.
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(10) Ha a (9) bekezdésben foglalt eljárás nem vezet eredményre, a képviselőtestület a jogosultság
elbírálásához vagyoni helyi helyzet vizsgálatát írja elő. A vagyoni helyzet vizsgálata a
8/2000./II.2./Korm.rendelet 6.sz.melléklete szerinti vagyonnyilatkozat becsatolásával történik.3

(11) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közeli
hozzátartozók vagyonára.4
(12) A képviselő-testület a rendszeres támogatás iránti kérelmet elutasítja, ha a Gyvt.
19. § (6) bekezdésében megjelölt személyek együttesen, vagy külön-külön a (7)
bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.5
3

Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01.-től
Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01.-től
5
Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01.-től
6
Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01.-től
4

III.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
6. §
(1) A Képviselő-testület a gyermeket rendszeres támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés nem ál a gyermek érdekével ellentétben.
(2) A rendszeres támogatás gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 22 %-a havonta.
Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a változás időpontjától a támogatást az új összegnek
megfelelően kell folyósítani.
(3) Ha a Képviselő-testület a rendszeres gyermekvédelmi támogatást jogerősen megállapította, az a
kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama feltételek fennállásáig tart. A rendszeres
támogatásra való jogosultság feltételeit a Képviselő-testület évente kétszer - első alkalommal legalább hat
hónapon túl - felülvizsgálja. A felülvizsgálatot - és ennek keretében a támogatás felhasználásának
ellenőrzését - minden év május és november hónapban kell elvégezni. Ha a támogatás megszűnik, az a
jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés a tárgyhónap 15-ig
következik be, a támogatás 50 %-át, ha a tárgyhónap 15-ét követően következik be, a támogatás teljes
összegét kell kifizetni.
(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a feltételek fennállása esetén a gyermek nagykorúvá válása
esetén is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább folyósítható addig az időpontig,
ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb a 23-ik
életévének betöltéséig.
(5) A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is
megállapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább folyósítható, ha a jogosult felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul és a 25.életévét még nem töltötte be. Házasságkötés esetén a
rendszeres támogatás csak akkor szüntethető meg, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az
egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja.
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(6) Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres gyermekvédelmi támogatást saját jogán kell
folyósítani.
(7) A folyósításra megállapított feltételek esetén emelt összegű rendszeres támogatás
illeti meg azt az adóköteles jövedelemmel nem rendelkező, tartásra köteles,
nyugellátásban,
baleseti
nyugellátásban,
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozót, akit a gyámhivatal
a gyermek gyámjául rendelt. Az emelt összeg a rendszeres támogatás havi összege –
gyermekenként - 2005.évben 10.800.- Ft
(8) Azon tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akire tekintettel a tárgyév június
hónapjában rendszeres támogatást folyósítanak – kormányrendeletben meghatározott mérték – egyszeri
támogatás jár. Az egyszeri támogatás összegét a június hónapban esedékes rendszeres támogatás
folyósításával egyidejűleg kell kifizetni.
(9) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló kérelmet a hónap 15ig előtt nyújtják be, úgy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás teljes havi összege, összegének az 50 %a, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, illeti meg a kérelmezőt.
(10) A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell
kifizetni. A kifizetés történhet pénztárból való közvetlen kifizetéssel vagy postai átutalással.
(11) A rendszeres támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának
megváltoztatásáról, valamint a támogatás megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. A határozatban
fel kell hívnia kérelmezőt, hogy az ellátására való jogosultságát érintő lényeges körülmények
megváltozásáról 15 napon köteles értesíteni az eljáró szervet.
(12) Nem állapítható meg a rendszeres támogatás, illetőleg a megállapított támogatást meg kell szüntetni
ha a gyermek tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve
engedélyét visszavonták.6

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. §
(1) A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós
betegsége vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett legalább 30 %-os
mértékű jövedelemcsökkenés, illetve az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli
kiadás.
(2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege a mindenkori nyugdíjminimum 80 %-ánál
magasabb nem lehet.
(3) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként
legfeljebb 4 alkalommal adható és annak együttes összege nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.
7

Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01.-től
(4) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot
indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
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Természetben nyújtott ellátások
8. §
(1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni
ellátás formájában is nyújtható.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás vagy annak egy része természetbeni ellátás
formájában nyújtható különösen az általános iskoláskorú, védelembe vett gyermekek
számára gyermekintézményi étkezési térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása
céljára.
(3) Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást vagy annak egy részét középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermek részére is tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj,
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása
céljára.
(4) Akkor lehet a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni
ellátás formájában megállapítani, ha
a gyermek részére 1997. október 31.-ét megelőzően folyósított rendszeres
nevelési segély természetbeni juttatásként volt megállapítva,
a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj
támogatására irányul,
a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj,
illetve egyéb, a tanítással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében
hátraléka keletkezett,
az ügy összes körülményei alapján feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli
támogatást nem a gyermekre fordítja.

IV.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
9.§
(1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy
törvényes képviselője kérelmére történik.
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére
irányuló kérelmet a Körjegyzőségnél nyújthat be.
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(3) Az e rendelet 12. §.-ában szabályozott ellátások igénybe vételére irányuló kérelem
az intézmény vezetőjénél nyújtható be.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása
mellett
a/ a Szociális és Egészségügyi Bizottság e rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint átruházott
hatáskörben hozott határozata,
b/ a (3) bekezdésben megjelölt ellátás esetében az intézményvezető intézkedése
alapozza meg.
(5) Ha az intézményvezető a (4) bekezdés b/ pontja alapján nem intézkedik a személyes
gondoskodás igénybe vételéről, a kérelmet haladéktalanul megküldi a Képviselőtestületnek.
(6) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt
tájékoztatni kell.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult
gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:
az ellátás tartamáról és feltételeiről,
az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
az intézmény házirendjéről,
a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.
(8) Az ellátásra jogosult köteles:
a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni,
az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változásokról nyilatkozni.
Gyermekjóléti alapellátások
10. §
(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének
elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve e gyermek családjából való
kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az
alapellátásnak hozzá kell járulni a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.
(2) Az önkormányzat e rendelet hatályba lépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja:
a/ Gyermekjóléti szolgálat
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b/ Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- óvoda
- iskolai napközis foglalkozás.
(3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti
alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:
a/ a gyermekjóléti szolgáltatást társulási megállapodás alapján 2005.év
június hó 30.napjáig a Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő
Alapítványon keresztül biztosítja, 2005.év július hó 1.napjától kezdődően a
Balatonkeresztúri Családsegítő Központon (8648. Balatonkeresztúr, Iskola
u.3.) keresztül társulási megállapodás alapján.
b/ a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott napközi otthonos
óvoda, közösen fenntartott általános iskolai napközi közreműködésével.
Gyermekjóléti szolgálat
11.§
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a
védőnői szolgálattal együttműködve.
(2) A szolgálat feladatai különösen:
a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos fegyelemmel
kísérése,
a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az
ezekhez való hozzájutás segítsége,
a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
a helyettes szülői hálózat szervezése,
a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,
az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos
figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók
körülményeinek vizsgálata.
(3) A gyermekjóléti szolgálat térítésmentes.

A gyermekek napközbeni ellátása
12. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását, és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
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programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a
szülő munkarendjéhez igazodik.7
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell biztosítani:
a.) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége
b.) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több
gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül.
c.) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 8

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, általános
iskolai napközi, családi napközi, házi gyermekfelügyelet.
V.
Térítési díjak
13.§
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület évente külön
rendeletben határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási
területen élő lakosságot a körjegyző a helyben szokásos módon
tájékoztatja. Az intézményi térítési díjat a módosított 4/1997./III.14./sz.
rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra
jutó napi összege.
(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi díj egy
napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma,
továbbá a 14. § szerinti normatív és rászorultság alapján megállapított egyéb
kedvezmények figyelembe vételével.
8
9

Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01.-től
Módosította a 7/2004./VI.29./sz. rendelet. Hatályos 2004.07.01.-től

(5) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(6) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett
jövedelemmel nem rendelkezik.
14. §
(1) Gyermekétkeztetés esetén:
a.) az óvodás rendszeres támogatásban részesülő gyermekek után az
intézményi térítési díj 100 %-át,
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b.) az a.) pont alá tartozó, rendszeres támogatásban részesülő gyermek és
tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,
c.) három-, vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az
intézményi térítési díj 50 %-át,
d.) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi
térítési díj 30 %- át ( a továbbiakban normatív kedvezmény)
kedvezményként kell biztosítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A normatív
kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele
befejezéséig kell biztosítani.
(2) A Képviselő-testület az egyéni rászorultság figyelembe vételével gyermekenként
további- együttesen is legfeljebb 70 %-os- kedvezményt állapíthat meg, amennyiben a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 80%-át és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család
létfenntartását veszélyeztetné.
(3) A Képviselő-testület a személyi térítési díj megfizetése alól mentesítheti a
kötelezettet (elengedheti a díjat), amennyiben a gyermek napközbeni ellátásának
igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy törvényes
képviselőt és a (2) bekezdésben írt feltételek fennállnak.
15. §
(1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás
igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a térítési díjról.
(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet vagy annak normatív
kedvezményeken túli további csökkentését (elengedését) kéri, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. Ebben az
esetben a Képviselő-testület a kérelem tárgyában határozattal dönt.
(3) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetén – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX tv. 115. §-ában írtak figyelembe vételével- egy havi időtartamra előre kell
megfizetni. Egyéb esetben a személyi térítési díj megfizetésének időtartamát, határidejét
az alapellátás bevezetésével egyidejűleg a Képviselő-testület – a 133/1997. (VII. 29.)
Korm. rendeletben írtak szerint- rendeletben állapítja meg.
VI.
Záró rendelkezések
16. §
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(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. tv., továbbá a
133/1997. (VII. 29.) és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendeletekben foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 5/1998./IV.30./sz. és az ezt
módosító 5/2000./III.1./sz. rendelet hatályát veszti.
(4) E rendeletet módosító rendelkezések 6.§.(7) bekezdés, a 10.§.(3) a.)
pontja, 13.§. (2) bekezdés, 14.§.(1) bekezdése 2005.év április hó 5.napjától
lépnek hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(5) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.

6) Intézmény-fenntartói társulási megállapodás elfogadása
üzemeltetésére és fenntartására, Alapító Okirat elfogadása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester

óvoda

közös

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző:
A tikosi óvodás korú gyermekek eddig is a balatonszentgyörgyi óvodába jártak, a két
képviselő-testület között megkötött szóbeli megállapodás alapján Tikos Község
Önkormányzata hozzájárulást fizetett a normatíván felüli költségekre. Írásbeli
megállapodást a felek nem kötöttek. A Fonyódi Kistérségi Társulási megállapodás
szerint egyik feladat (amely a jogszabály szerint is egyik kötelező feladat) a
közoktatást jelölte meg, melyhez állami normatívát kap. Ahhoz, hogy a térség
megkapja a támogatást, a közoktatás területén teljes lefedettségnek kell meg lenni, tehát
az intézmény irányító társulásokat létre kellett hozni. A két önkormányzatnak az eddig
szóbeli megállapodását írásba kell foglalni, létre kell hozni az intézményírányító
társulást, és el kell fogadni az új alapító okiratot. Az óvoda továbbra is úgy működik,
mint eddig, a változás a közös fenntartásban lesz. Tikos Önkormányzata az
előterjesztést megtárgyalta, elfogadta a társulási megállapodást és az alapító okiratot, a
hozzájárulást annak megfelelően fogja fizetni.
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Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért az Intézmény-fenntartói Társulás létrehozásával és az Alapító
Okirat módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatokat
hozta:
35/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tikos Község
Önkormányzata Képviselő-testületével a Balatonszentgyörgy Önkormányzata által
fenntartott „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda további üzemeltetésére, és
fenntartására 2005. január 1. napjától kezdődően intézményirányító társulást hoz létre.
A jegyzőkönyv mellékletét képező Intézmény-fenntartói társulási megállapodást az
óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására megismerte, megtárgyalta, annak
megkötéséhez hozzájárul. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

36/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Tikos Községek Óvoda Intézmény-fenntartói Társulása által
fenntartott „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda (8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár
u. 4.) Alapító Okiratát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Március 10-én Balatonfenyvesen az orvosi ügyelettel kapcsolatban tartott
megbeszélésen vettem részt. Mint ismeretes a környék települései is a marcali orvosi
ügyelethez szeretnének csatlakozni. Megbíztuk Lombár Gábor polgármester urat, hogy
képviseljen bennünket a további egyeztetéseken. Ugyan ebben a témában volt tegnap
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Balatonkeresztúron egy megbeszélés, ahol Marcali polgármestere dr. Sütő László úr és
a majdani Kft. vezetői is jelen voltak. Szeretnénk, ha a csatlakozási megállapodás minél
előbb létrejönne.
- Szintén 10-én volt egy rendezvény a kultúrotthonban a Megyei Önkormányzat
szervezésében. Az est jól sikerült.
- 15-ei nemzeti ünnepünket méltóképpen megünnepeltük. Köszönetemet fejezem ki a
képviselőknek, bizottságoknak, egyesületeknek és minden szereplőnek, résztvevőnek.
- A Balatoni Szövetség közgyűlésén az alpolgármester úr volt jelen, beszámolóját
meghallgatjuk.
- 17-én Kaposváron a TÖOSZ ülésén a jegyző asszony volt jelen, valamint a lellei
Területfejlesztési Társulás ülésén, ő is be fog számolni.
- 29-én Balatonberényben tartották a Kistérségi Többcélú Társulás ülését, ahol a
munkaszervezet vezetői pályázat elbírálása volt a napirend, mely eredménytelen volt.
- Marcaliban tartottak megbeszélést a vonatpótló autóbuszjáratokról, melyről
alpolgármester úr ad tájékoztatást, valamint a Vasutas Települések Szövetségének
üléséről is.
- Az OTP kaposvári és marcali fiókvezetőjével tárgyaltunk a csoportos beszedési
megbízásra vonatkozóan. Az ajánlat és a lakosság véleményének figyelembe vételével
döntünk.

Doroszi József alpolgármester:
Március 11-én volt megbeszélés Marcaliban. Március 25-től augusztus 28-ig vágányzár
lesz Keszthely és Marcali között bizonyos időszakokban. Hat vonatjáratot érint, amit
autóbuszokkal váltanak ki.
Március 16-án Balatonfüreden a Balatoni Szövetség ülésén vettem részt, ahol a 2004.
évi beszámolót hallgattuk meg, és a 2005. évi munkatervet fogadtuk el. Az ülésen
legnagyobb hangsúlyt a gyapjas lepke témája kapta. A gyapjas lepke elérte a Balatonpartot is. Sajnos Balatonszentgyörgy erdeit is elérte.
Március 30-án a Vasutas Települések Szövetsége ülésén voltam jelen, ahol az éves
beszámolót tárgyaltuk. A vezetés megállapította, hogy nem jó a kapcsolat a Vasút és a
VTSZ között. 160 település tagja ennek a szövetségnek. Nagy az érdektelenség, 30-35
önkormányzat képviselteti magát. Volt olyan megnyilvánulás, hogy érdemes-e
egyáltalán fenntartani ezt a szövetséget?
Török Csilla körjegyző:
A TÖOSZ Megyei Tagozat ülésén vettem részt Kaposváron. Elsőként a TÖOSZ
működéséről tájékoztatták a tagokat. Részt vett az ülésen a Megyei Területfejlesztési
Tanács és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Igazgatóság képviselője, aki az
aktuális pályázati lehetőségekről tájékoztatta a jelenlevőket. Az önkormányzatok egyre
kevesebb pályázathoz tudják biztosítani az önerőt. Ehhez kívánnak a bankok segítséget
nyújtani, kedvezményes kamattal megpróbálják a finanszírozási összegeket biztosítani.
A balatonlelleni Területfejlesztési Tanács ülésén felmerült az a téma, hogy a Tanács
ülésein a polgármestert nem helyettesítheti az alpolgármester. A képviselő-testület egy
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szomszédos település polgármesterét bízhatja meg képviseletével. Ugyanakkor a
Többcélú Társulás ülésén képviselheti az alpolgármester.
Ismertették Nemzeti Fejlesztési Terv 2-vel kapcsolatos teendőket, célokat.
Nagy Lajos polgármester:
A gyapjas lepke ügyben eljött az ideje a védekezésnek. A polgári védelem is
bekapcsolódik, a jövő héten tartanak értekezletet ez ügyben. Sajnos
Balatonszentgyörgyön is van fertőzött terület.
A VTSZ-szel kapcsolatban nagyon sajnálom, hogy így alakul a helyzet. Nálunk kézzel
fogható eredményei vannak a közös összefogásnak.
A helyettesítéssel kapcsolatban nem tudok mondani semmit.
Vass Béla képviselő:
Marcaliban részt vettem a Marcali Önkormányzat által szervezett rendezvényen, ahol
több beszámolót meghallgattunk, majd Magyar Bálint oktatási miniszter urat, aki arról
beszélt, hogy a felmérés alapján a magyar iskolák oktatási minősége egyre csökken.
Nem aratott osztatlan sikert az a megjegyzése, hogy a vidéki iskolák oktatási színvonala
alacsonyabb mint a városi iskoláké.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámolókat, kézfelemeléssel szavazzon:
37/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7) Egyebek.
7/a. Lakótelek visszavásárlása, értékesítése.
Nagy Lajos polgármester:
Ercsényi Péter ercsi lakos jelezte hivatalunknak, hogy a Bodon utcai 810/10 hrsz-ú
lakótelkét vissza kívánja adni az önkormányzatnak, mivel nem tudja beépíteni. Az
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ingatlanon beruházás nem történt, a visszavásárlás a korábbi szerződésnek megfelelően
1.066.000,- Ft összegben történne, eltekintve a vételár évi 2 %-kal történő
csökkentésétől. Ugyan erre a telekre Tóth Tamás Sport u. 53. szám alatti lakos nyújtotta
be vásárlási kérelmét. Kérem a testület véleményét.
Kérdés, hozzászólás:
Farkas László Nándor képviselő:
Mikor történt a vásárlás és a bele volt-e foglalva a szerződésbe az évi 2 %-kal történő
csökkentés visszavásárlás esetén? Ő kezdeményezte a visszavásárlást? A szerződés
kötéskor volt-e kitétel a beépítésre?
Nagy Lajos polgármester:
A telket 1999-ben vásárolta meg, a szerződésbe bele volt foglalva az évi 2 %-os
csökkentés. A visszavásárlást közösen kezdeményeztük. Tarthatta volna még a telket,
de mivel van rá helyi vevő, így feltettük neki a kérdést. Amikor a szerződés készült,
abban az időben még érvényben volt a beépítési kötelezettség előírása. Ma már ez nem
létezik, nem tudjuk kötelezni a beépítésre.
Farkas László Nándor képviselő:
Én úgy gondolom, hogy ragaszkodjunk az eredeti szerződésben foglaltakhoz. Nekünk
ebből semmilyen előnyünk nem származna, azt a 100 e Ft-ot fel tudjuk használni másra.
Véleményem szerint a korábban kötött szerződésben foglaltakat érvényesíthetjük. Igaz,
hogy azóta megváltozott a jogszabály, de a jogfolytonosságot figyelembe véve a
korábbit érvényesíthetjük.
Navrasics Endre képviselő:
Egyetértek az előttem szólóval, de ne feledjük, hogy már van rá vevő és helyi lakos.
Fontoljuk meg a döntést.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a 810/10 hrsz-ú lakótelek visszavásárlásával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe véve 7 igen szavazattal, 2
tartózkodással a következő határozatot hozta:
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38/2005. (IV.5.) kt. határozat:
A Képviselő-testület a Balatonszentgyörgy, Bodon utca 810/10 hrsz-ú 1066 m2
nagyságú beépítetlen terület megnevezésű lakótelket visszavásárolja Ercsényi Péter
2451 Ercsi, Sallai u. 8/3. szám alatti lakostól.
A vételárat a korábbi szerződésnek megfelelően 1.066.000,- Ft összegben állapítja meg,
egyben eltekint a szerződésben foglalt évi 2 %-os vételár csökkentéstől.
A gázközmű költséget a felek egymással külön számolják el.
Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási szerződés megkötésére és a tulajdonjog
Körzeti Földhivatalnál történő átvezettetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a 810/10 hrsz-ú lakótelek értékesítésével Tóth Tamás Sport u. 53.
szám alatti lakos részére, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
39/2005. (IV.5.) kt. határozat:
A Képviselő-testület a Balatonszentgyörgy, Bodon utca 810/10 hrsz-ú 1066 m2
nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vevőjéül Tóth Tamás
Balatonszentgyörgy, Sport u. 53. szám alatti lakost jelöli ki.
Az ingatlan vételárát – a 2000 Ft + áfa, illetve a helyi lakosnak járó 20 %-os
kedvezmény figyelembevételével – 2.132.000,- Ft összegben állapítja meg.
A vételár megállapításánál a Képviselő-testület a 9/1998. (XI.18.) ör. rendelet alapján
533.000,- Ft vételárkedvezményt biztosított.
Az ingatlan beépítésére a 68-2/1998. (XI.17.) kt. határozat rendelkezései az irányadóak.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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7/b. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelmét túlzottnak tartom. Már a
költségvetés készítésekor is elvetette a testület. Önkormányzatunk nagyrészt cigány
embereket alkalmaz a közhasznú foglalkoztatás keretén belül, ezzel is segítve
munkanélküli helyzetüket. Ez a kérelem túlzott, eseti, konkrét célra történő segítséget
adhat a testület. Javasolom, hogy ezt a kérelmet ne támogassa a testület.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
40/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzbeni támogatás iránti
kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/c. Fonyódi Kistérségi informatikai fejlesztés.
Török Csilla körjegyző:
A marcali kistérségben egy egységes elektronikai ügyintézési rendszert építenek ki,
mely a közeljövőben kézzelfoghatóvá válik. Ebbe a rendszerbe bekapcsolják az
okmányirodát, valamint a településeket, melyek önálló honlapot kapnak. Ezáltal
gyorsabb lenne az ügyek intézése, a szükséges nyomtatványok letöltése. Elsősorban a
kis-és középvállalkozások ügyeinek intézésében jelentene nagy segítséget. Ezt az
informatikai rendszert szeretnék kiépíteni a fonyódi kistérségben is, melyhez a testület
szándéknyilatkozata kellene, hogy részt kíván venni ebben. A pályázat benyújtásához
szükséges a határozat megküldése.
Nagy Lajos polgármester:
Az informatikai fejlesztés már korábban elindulhatott volna, de Nyéki Péter jegyző úr
halálával ez egy kicsit megtorpant. A fejlesztés anyagi költségeiről a testület később fog
dönteni, a pályázat benyújtásához most a szándéknyilatkozat szükséges. Kérem, aki
egyetért a Fonyódi Kistérségi informatikai fejlesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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41/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyódi
Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozandó egységes elektronikus ügyintézési
rendszer létrehozását támogatja, kinyilvánítja a rendszerben való részvételi szándékát.
A Kistérségi Társulás által e témában beadandó pályázatot támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/d. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet
módosítása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Törvényi változás következtében a falugondnoki szolgáltatások térítésmentesek. Ezzel a
változással kellett módosítani a helyi szabályozást. Kérem a testületet, fogadja el.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a szociális rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag megalkotta következő
rendeletét:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2005. (IV.5.) sz. rendelete
a 8/2004. (VI.29.) sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (III.7.) sz. rendelet
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről módosításáról
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. (a továbbiakban: Szt) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi
rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja:
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1. §
A r. 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) A falugondnoki szolgáltatások térítésmentesek.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott
módon.

7/e. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) bevezetésével kapcsolatos feladatok.
Török Csilla körjegyző:
Megjelent a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény (Ket.). A törvény 2005. november 1-jén lép hatályba. A
törvény hatályba lépéséig szükséges megvizsgálni az önkormányzati helyi rendeletekkel
való harmonizációját. Itt azon rendeleteket kell érteni, melyek tartalmazhatnak az 1957.
évi IV. tv-re (Áe.) alapított rendelkezéseket, ezért szükséges a harmonizációjuk.
Az önkormányzat tekintetében a Ket.-el való harmonizáció felmerülhet a helyi adókról,
a temetőkről, a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás
díjának megállapításáról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról rendelet
esetében. Javasolom a testületnek, hogy szeptember 30-ig bezárólag a soron következő
testületi ülésein 1-1 rendelet Ket-el való harmonizációját végezze el.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
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42/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyző
tájékoztatóját a 2004. évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Ket.) november 1-jei
hatálybalépésével kapcsolatosan tudomásul veszi.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a Ket-el való harmonizációban érintett önkormányzati
rendeleteket 2005. év szeptember hó 30. napjáig a harmonizáció elvégzése érdekében
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7/f. Vis maior pályázat benyújtása az esőzések miatt keletkezett károk
helyreállítására.
Nagy Lajos polgármester:
Az utóbbi időszakban esett nagy mennyiségű eső károkat okozott a helyi vízelvezető
rendszerben. Mivel az önkormányzat saját erejéből nem tudja helyreállítani a károkat,
ezért a pályázat benyújtása szükséges. Kérem a testület döntését.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
43/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli
esőzések miatt keletkezett károk helyreállítására vis maior pályázatot nyújt be a
Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, mivel saját erejéből a helyreállítást
megoldani nem tudja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és határidőre történő
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7/g. Tankönyvek árának átvállalása.
Nagy Lajos polgármester:
Az Általános Iskola tájékoztatta az önkormányzatot a 2005/2006. évi tankönyvek áráról.
Az elmúlt években önkormányzatunk átvállalta a balatonszentgyörgyi állandó lakosú
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gyermekek tankönyveinek árát. Javasolom, hogy most is vállalja át. A költségvetésbe
ezt már be is terveztük.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
44/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános
Iskolába járó balatonszentgyörgyi tanulók 2005/2006. tanévi tankönyveinek bekerülési
összegét 1.438.154.- Ft-ot átvállalja, annak fedezetét a 2005.évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/h. Simon Ottó költő támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Simon Ottó költő új verses kötetének megjelentetéséhez kéri most a támogatást. Eddigi
kérelmeit támogattuk 50 e Ft-tal. Rajtunk kívül még a fonyódi önkormányzat támogatja.
Javasolom, hogy támogassa testületünk 50 e Ft-tal.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot:
45/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Ottó
(8640.Fonyód, Karácsony S.u.52.) balatonszentgyörgyi származású költő pénzbeni
támogatás iránti – verseskötet kiadása tárgyában – kérelmét megismerte, megtárgyalta,
azt 50.000.- Ft-al támogatja.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a megállapított támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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7/i. Tárogató Egyesület támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Az Országos Tárogató Egyesületnek két balatonszentgyörgyi tagja van. Kiss Ferenc és
id. Stefán Ferenc. Minden évben képviselik az országos találkozón településünket. Kiss
Ferenc kérelemmel fordult a Kulturális Bizottsághoz, hogy anyagilag támogassa az
egyesületet.
Hozzászólás:
Vass Béla Kult. Biz. elnöke:
Mivel kérelmező a kérelmet a Kulturális Bizottságnak címezte, kérem, hogy a döntésről
szóló értesítésben pontosításként írjuk bele azt, hogy a Kulturális Bizottság anyagi
juttatásról nem dönt, a támogatást Balatonszentgyörgy önkormányzatának képviselőtestülete nyújtotta.
Besenczki Józsefné képviselő:
Tudni kellene, hogy ők mit kapnak egy-egy ilyen találkozón. Ingyen szállást és
étkezést?
Nagy Lajos polgármester:
A kultúrotthonnak van önálló költségvetése. Mivel ez kulturális téma, javasolom, hogy
a kultúrház saját költségvetéséből támogassa a két helyi tagot, el tudja számolni a
költségeket. A kultúrház igazgatója vegye fel velük a kapcsolatot.
A képviselő-testület Nagy Lajos polgármester javaslatát elfogadta, felkéri Fehér Katalin
művelődési ház igazgatót, hogy a kérelemben foglaltakat tekintse át, és a Műv.Ház
költségvetési lehetőségeihez mérten támogassa.

7/j. Hulladékgyűjtő nap szervezése.
Doroszi József alpolgármester:
A Megyei Közgyűlés elnöke küldött egy levelet, melyben arról tájékoztat, hogy április
9-ére hirdettek meg egy hulladék gyűjtő napot. Az a kérésük, hogy csatlakozzunk
hozzájuk. Az a kérdés, hogy tudunk-e ehhez csatlakozni? Nagyon rövid az idő. Fel kell
venni a hulladéklerakó teleppel is a kapcsolatot. Vagy várunk ezzel egy más időpontig?
A civil szervezetekkel is egyeztetni kell.
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Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy szervezzünk egy takarítási akciót Szentgyörgy területére. Bízzuk meg
az alpolgármester urat, hogy szervezze ezt meg áprilisra Cziráki Zoltánnal egyeztetve.

7/k. Kitüntetési javaslatra felhívás.
Nagy Lajos polgármester:
Az elmúlt napokban küldtem ki a kitüntetési javaslatra szóló felhívást. A testület
következő ülésén tárgyalja ezt a napirendet. Az a kérésem, hogy javaslatát mindenki
időben juttassa el hozzám.
7/l. Egyesületek, Alapítványok támogatási kérelme.
1. Siketek és Nagyothallók Egyesülete.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Tudomásom szerint az egyesületnek nincs balatonszentgyörgyi tagja. Javasolom, hogy a
balatonszentgyörgyi nagyothalló emberek kérelmét támogassa a testület.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
46/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és
Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete Kaposvár pénzbeni támogatás iránti kérelmét
megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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2. Egészséges Vérsejt Alapítvány.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Erről az Alapítványról még nem hallottam, most konkrét esethez kéri a segítséget.
Javasolom, hogy a helyi beteg embereket támogassuk.
Besenczki Józsefné képviselő:
Ugyan ez a véleményem. Nem lehet tudni, hogy oda kerül-e a pénz, ahova kell.
Egyetértek a javaslattal.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
47/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges
Vérsejt Alapítvány (1119. Budapest, Etele út 12. VI.19.) pénzbeni támogatás iránti
kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3. Szemem Fénye Alapítvány.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Ez az alapítvány biztosan működik. Rákos beteg emberek szállítását végzi. Jelenleg
ilyen betegünk nincs, aki az ő segítségükre szorulna. Ha a jövőben ilyen előfordulna,
akkor konkrétan azt támogassuk. Ezt a kérelmet utasítsa el a testület.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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48/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szemem Fénye
Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt
költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4. Inkubátor Alapítvány.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A zalaegerszegi intenzív centrumban nincs balatonszentgyörgyi gyermek. Jelenleg nincs
helyi érdekeltségünk. Javaslatom ugyan az, mint az előzőekben.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
49/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inkubátor
Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt
költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Az Iskola Szülői Munkaközösség elnöke megkeresett, hogy ezen a héten iskolai
jótékonysági bált tartanak a Gulya Csárdában, melyre minden képviselőt szeretettel
várnak.
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Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester az ülést 16,00
órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Farkas László Nándor
képviselő

Navrasics Endre
képviselő
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
4. számú
JEGYZŐKÖNYV

32/2005. (IV.5.) kt. határozat:
A belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló, a 2005. évi
ellenőrzési terv elfogadása.
5/2005. (IV.5.) sz. rendelet:
Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról.
33/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
34/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Folyószámlahitel-szerződés.
6/2005. (IV.5.) sz. rendelet:
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
35/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Intézmény-fenntartói társulási megállapodás elfogadása a balatonszentgyörgyi óvoda közös üzemeltetésére.
36/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgyi Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapító
Okiratának elfogadása.
37/2005. (IV.5.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámolók elfogadása.
38/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Lakótelek visszavásárlás Ercsényi Péter ercsi lakostól.
39/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Lakótelek értékesítés Tóth Tamás Sport u. 53. sz. alatti lakos részére.
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40/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelmének elutasítása.
41/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Fonyódi Kistérség informatikai fejlesztéséhez szándéknyilatkozat.
7/2005. (IV.5.) sz. rendelet:
Szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről
szóló rendelet módosítása.
42/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Önkormányzati rendeletek Ket-tel történő harmonizációja.
43/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Vis maior pályázat benyújtása az eső okozta károk helyreállítására.
44/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgyi állandó lakosú általános iskolások tankönyvköltségének átvállalása.
45/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Simon Ottó költő új verseskötete megjelentetésének támogatása.
46/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Siketek és Nagyothallók S. M. Egyesülete kérelmének elutasítása.
47/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Egészséges vérsejt Alapítvány kérelmének elutasítása.
48/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Szemem Fénye Alapítvány kérelmének elutasítása.
49/2005. (IV.5.) kt. határozat:
Inkubátor Alapítvány kérelmének elutasítása.
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