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6. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. 

május 3-án, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Doroszi József alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Györei József képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Radics Ottó Rendőrkapitányság képviseletében 

  Víg Attila  „  „ 

  Varga Árpád őrsparancsnok 

  Szabó József körzeti megbízott 

  Dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Navrasics Endre képviselő 

 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a fonyódi Rendőrkapitányság 

képviseletében Radics Ottó kapitányságvezető helyettest és Vig Attila osztályvezetőt, 

valamint a balatonkeresztúri rendőrörs vezetőjét Varga Árpád őrsparancsnokot és Szabó 

József körzeti megbízottat, továbbá dr. Darabont Ferenc háziorvost. Megállapítja, hogy 

a képviselő-testület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Györei József és Besenczki Józsefné képviselőket kéri fel 

a testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy a napirend előtti beszámolókat és a tájékoztatót az egyebek között 

tárgyalja a testület, a napirendi pontok sorrendje változatlanul marad. 
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Javaslatát egyhangúlag elfogadta a testület, a napirendi pontokat az alábbiak szerint 

tárgyalja: 

 

 

1) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

 Előadó: Rendőrkapitányság Fonyód képviselője 

 

2) A község egészségügyi ellátottsága. 

 Előadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

3) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Egyebek. 

 

Zárt ülésen: 

 

5) Kitüntetések adományozására javaslattétel. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

A napirend tárgya: 

 

1) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

 Előadó: Varga Árpád r. százados őrsparancsnok 

 

Varga Árpád őrsparancsnok írásos előterjesztését az alábbiakkal egészíti ki: 

 

Előterjesztésem I. fejezetét kibővíteném.  Örvendetes, hogy a balatonkeresztúri őrs 

létszáma nőtt, de a források, a lehetőségek, az eszközök nem változtak hozzá. A 

továbbiakban is kérem, és számítok a polgármester úr és a testület segítségére. Amit 

tapasztaltam nem csak Balatonszentgyörgyre jellemző, hanem más településre is, 

bizonyos bűncselekmény fajta azért jött létre, mert a sértett közrehatása egyértelműen 

megállapítható. Óvatlan volt, vagy a sértett fegyelmezetlensége okozta elő. A kérésem 

az lenne, hogy ha lenne rá lehetőség helyi fórumon vagy médiában publikálnám, 

leírnám azt, hogy hogyan védekezhetnek, hogyan előzhetik meg a bűncselekményt. 

Önökön keresztül kérném a helyi lakosság megértését és türelmét, ha a kollégák a 

faluban igazoltatnak, végzik munkájukat. Véleményem szerint a Polgárőrség szerepe 

megnőtt a településen, ami elősegítette a bűnügyi helyzet javulását. További jó munkát 

kívánok az egyesületnek. Régóta probléma a településen a körzeti megbízott 

személyének megoldása, Györei József távozása óta. Több szempontot is figyelembe 

kell venni a megbízott személyének kiválasztásában. Bízom benne, hogy ezt a 

közeljövőben meg tudjuk oldani.  
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Radics Ottó r. alezredes: 

 

Köszöntöm a Képviselő-testületet. Bemutatom Vig Attila r. őrnagy urat, aki a 

Közlekedés Rendészeti Osztály vezetője. A kapitányságon átszervezés lesz a jövő 

hónapban. A  Közrendvédelmi és a Közlekedés Rendészeti Osztályt összevonják, az 

újonnan létrejövő osztálynak ő lesz a vezetője. A jövőben részt fog venni a képviselő-

testületi üléseken.  

 

 

K é r d é s e k: 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Korábban minden ilyen alkalommal szóba került a gyorshajtás, a trafipax kihelyezése. 

Történt-e ebben valami? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Mit lehet tudni a kábítószerrel való visszaélésről? A beszámoló részletes statisztikát 

tartalmaz. Egyetlen dolgot hiányolok belőle, a gépkocsik éjszakai parkolását. A 

Csillagvár Étteremnél tiltják a táblák az éjszakai parkolást. Hány esetben került sor 

figyelmeztetésre illetve bírság kiszabására? Hogyan áll a fonyódi kapitányság építése? 

 

 

Víg Attila r. őrnagy a kérdések egy részére az alábbiakban válaszol: 

 

A trafipaxal kapcsolatban a fonyódi kapitányság egy db. lézeres régi típusú készülékkel 

rendelkezik, ami egyre többször romlik el. Javítását a Fonyton Kft. fonyódi üzeme 

folyamatosan végzi. Túl sok a település. Az elmúlt évben kb. négy alkalommal voltak 

itt a kollégák. Bízunk benne, hogy központi beszerzéssel új műszert fogunk kapni. 

Amikor tehetjük jövünk. A parkolási problémával kapcsolatban türelmet kell kérnünk. 

Nincs sok eszköz a kezünkben. Hatóságilag sok mindent nem tudunk tenni.  

 

 

Varga Árpád őrsparancsnok: 

 

A parkolással kapcsolatban elkezdtük a teherautó vezetőinek figyelmeztetését. Célra 

vezetőbb lenne, ha a munkavezetővel egyeztetni tudnánk, hogy a parkolást máshol 

oldják meg. Kábítószerrel visszaélés egy esetben történt, kereskedéssel vagy 

termesztéssel való visszaélés volt. Elterjedt az alkalmi jellegű könnyű drogok 

fogyasztása. Balatonszentgyörgy is fertőzött.  
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Besenczki Józsefné képviselő: 

 

A teherautók a technika segítségével ki tudják kerülni az ellenőrzéseket. Úgy tudom, 

hogy ezekben az autókban is kötelező a taográf használata.  Ezen keresztül nem lehet 

megközelíteni a dolgot? 

 

 

Víg Attila r. őrnagy: 

 

Van egy nemzetközi egyezmény. A hét forgalmi ellenőr járőr a kiképzést megkapta. A 

taográf ellenőrzésére a keresztúri őrsnek nincs jogosítványa, csak fonyódiak végezhetik.  

 

 

Radics Ottó r. alezredes: 

 

Tavaly április utolsó hetében költöztünk ki a kapitányság épületéből. Ha minden igaz, 

egy hónap múlva beköltözhetünk. Komoly beruházás, alapterülete ugyan akkora, több 

helyiség került kialakításra. Komoly számítástechnikai berendezést, telefonközpontot, 

bútorokat kapunk. Június első hetében kerül átadásra. Megígérhetem, hogy az állomány 

a bizalom figyelembe vételével dolgozik majd az új épületben.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Vass Béla képviselő: 

 

Az előterjesztésből örvendetes dolgok derülnek ki. Rendkívül örültem, hogy a 

keresztúri őrs létszáma növekedett. De szomorúan vesszük tudomásul, hogy ezzel az 

anyagi eszközök, források nem nőttek. A mutatók örvendetesek. Ami a beszámolóban le 

van írva, - ha ez így igaz – akkor növeli a lakosság biztonságérzetét. A családon belüli 

erőszakot a rendőr nem tudja megoldani a birtokában lévő jogszabály alapján. Örülök 

annak, hogy általános iskolás gyermek nem szerepel a drog nyilvántartásban. Szeretném 

megköszönni a fonyódi kapitányság és a keresztúri őrs állandó jelenlétét, segítségükre 

számítani lehet.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Szeretném megragadni az alkalmat, ha lehetséges az általános iskolában az úgynevezett 

DADA program keretében tartsanak előadásokat az alkohol, a dohányzás és a drog 

megelőzése témákban.  

 

 

Víg Attila r. őrnagy: 

 

A DADA program egy folyamat, ami több előadást tartalmaz. Külön tankönyvek 

vannak ehhez. Javasolom, hogy a kapitányság ezzel foglalkozó szakemberét keressék 

meg.  
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Vass Béla képviselő: 

 

Ez ügyben felvettük a kapcsolatot a kapitánysággal. Két alkalommal is kijöttek, 

vetítéssel egybekötött előadást tartottak. A DADA programmal kapcsolatban is voltak 

itt.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Nagyon részletes, pontos tájékoztatást kaptunk. Jó az együttműködés az önkormányzat, 

a fonyódi kapitányság és a keresztúri őrs között. A rendőri jelenlét az utcán nagyon 

fontos, nyáron a gyakorló csapaté is. Jónak tartanám, ha a helyi médiában elhangzana 

egy tájékoztató a nyár elején. Gyökeres változás történt a balatonszentgyörgyi 

polgárőrség életében. Megerősödött. Itt ragadom meg az alkalmat, köszönetemet 

fejezem ki Györei Józsefnek és az egyesületnek egyaránt. A parkolással kapcsolatban 

meg kellett lépnünk azt, amit tettünk. A körzeti megbízott elhelyezésében az 

önkormányzat is hibás. Van egy lakás, amiben elhelyezhetnénk. A jelenlegi bérlőt nem 

tudjuk kitenni. Ha megüresedik, akkor más is el tudjuk helyezni. Továbbra is kérnénk a 

rendőrség segítségét, a jó együttműködés érdekében önkormányzatunk is partner lesz. 

Köszönöm a beszámolót, köszönöm részvételüket.  

Kérem, aki elfogadja a rendőrség beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

52/2005. (V.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyódi 

Rendőrkapitányság közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Tüskés Balázs képviselő az 1.) napirend befejezése után az ülésről hivatalos 

elfoglaltsága miatt eltávozott. 

 

Nagy Lajos polgármester megállapítja, hogy a testület ülése  továbbra is határozatképes, 

az ülés folytatódik. 
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2) A község egészségügyi ellátottsága. 

 Előadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Darabont Ferenc háziorvos: 

 

Igyekeztem tömöríteni a praxis ellátottságát. A jelenlegi problémákat és a jövőbeni 

elvárásokat. A kérdésekre válaszolok. 

 

 

K é r d é s: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az elmúlt évi község-bejáráskor tárgyaltunk a váró, rendelő rekonstrukciójáról. Ezzel 

kapcsolatban milyen fejlemények vannak? A pénzeket honnan lehetne rá előteremteni? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Akkor jó megoldásnak tűnt. A doktor úr kérte, hogy ez mégse valósuljon meg.  

 

 

Dr. Darabont Ferenc háziorvos: 

 

A megvalósítás ellen két okot mondhatok. Az első egyrészt személyiségi oldalról, 

másrészről az ÁNTSZ engedély végett. Teljesen más betegcsoport jár a fogorvosi 

rendelésre, és más a háziorvosi rendelésre. Akár egymás munkáját is zavarnánk. 

Valamilyen más megoldást kellene találni a bővítésre.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Amikor eldöntöttük a bővítést, a doktor úr nem volt itthon. Ha akkor hallotta volna, már 

akkor elvetette volna ezt a tervet. Egy tervezővel meg kellene vizsgáltatni a 

lehetőségeket, elkészíttetni a bővítési tervet. A pályázati lehetőségeket kihasználni.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

Igazából a társadalom a legbetegebb. A legfontosabb dolgokra nincs pénz. A doktor úr 

részletesen tájékoztatott bennünket. Úgy gondolom, hogy emberileg többet nem lehet 

megtenni, mint amennyit a doktor úr megtesz. Az a legnagyobb dolog, hogy bent a 

rendelőben emberséget kapunk.  
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Dr. Darabont Ferenc háziorvos: 

 

Köszönöm szépen. Mindig lehet többet tenni. Reménykedjünk, hogy erre marad fizikai 

és szellemi energia ebben a széteső egészségügyi ellátásban. Egyre nehezebb a 

betegeket a megfelelő helyre bejuttatni. Sajnos nem várható, hogy jobb lesz a helyzet. 

Azt tudom tanácsolni, hogy vigyázzunk egészségünkre, mindent tegyünk meg 

megvédésére.  

 

 

Vass Béla képviselő: 

 

A tájékoztató nagyon alapos. Ebből viszont nem tűnik ki, hogy a szűk kis egészségügyi 

csoport nagyon lelkiismeretes munkát végez. Az elhalálozások száma drámai. A 

születés viszont ennek a harmada. Megrázó, hogy egyre szaporodik a társadalmi 

problémák száma.  Mit vár az orvos a jövőtől, a végén ott a bizakodás.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elhangzott véleményeken osztozok. A megelőzésre is sok gondot kell fordítani, de 

az ápolásra is. A doktor úr folyamatosan figyelemmel kíséri betegeit. Köszönjük eddigi 

munkáját, reméljük hosszú évekig gyógyítja a szentgyörgyi embereket. Kérem, aki a 

beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

53/2005. (V.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosnak a 

község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás 

díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 
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Török Csilla körjegyző: 

 

A képviselő-testület még januárban hozott egy olyan határozatot, mely szerint a 

folyékony hulladék elszállítási igényeket a Koszesz Kft-vel oldja meg. A 

közszolgáltatási megállapodást megkötöttük. A rendelet-tervezet dőlt betűs része a 

jelenlegi változás.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag megalkotta 

következő rendeletét: 

 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2005./V.3./sz. rendelete 

 

Az 1/2005./I. 25./ sz. rendelettel, a 13/2004./X.5./sz. rendelettel módosított 

 

12/2002. ( (XI. 27.)sz. rendelete 

 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

 

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 következő rendeletet alkotja: 

 

I. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza 

Balatonszentgyörgy község közigazgatási területére kiterjedően azokat a feladatokat, 

amelyek a Hgt. és a végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezéseiből 

adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén lévő 

valamennyi ingatlan tulajdonosára, használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), a 
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község területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet 

folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és 

az azzal összefüggő tevékenységekre. A közterületek használatát, tisztántartását és az 

állattartás szabályait külön önkormányzati rendelet (Települési Rendtartás) tartalmazza. 

 

(3) E rendelet alkalmazásában 

 

1. Települési hulladék: 

 

a) Települési szilárd hulladék 

 az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a nem lakás céljára 

szolgáló helyiségekben és területein, 

 intézményekben, közforgalmi és zöldterületen, 

 gazdasági vállalkozások nem technológiai tevékenységéből keletkező 

veszélyesnek nem minősülő, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és 

összetételű, azzal együtt keletkező hulladék. 

 

 

 

b) Települési folyékony hulladék (továbbiakban: szennyvíz) 

 az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és 

egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 

 a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, 

 a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származó 

olyan szennyvíz, amely szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító 

telepen keresztül nem kerül elvezetésre. 

c) Egyéb települési hulladék 

 gazdasági vállalkozások technológiai tevékenysége során keletkező, veszélyes 

hulladéknak nem minősülő hulladék. 

 

2. Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott 

szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási 

berendezés és készülék, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb lom. 

 

3. Hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági 

tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. 

 

4. Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelő. 

 

5. Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a 

közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 

kötött. 
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6. A közszolgáltatás tárgya: az 1. a) és b) pontjában meghatározott települési hulladék. 

 

7. Gyűjtőedény. a települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató 

járművéhez rendszeresített, e rendelet 3. § (12) bekezdésében feltüntetett űrtartalmú 

szabványos gyűjtőtartály. 

 

 

II. 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás 

 

2. § 

 

(1) Balatonszentgyörgy község önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként 

az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési szilárd és 

folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

(elhelyezésére) hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet az ingatlanán, illetve tevékenysége 

során keletkezett, az 1. § (3) bekezdés 1. a) és b) pontjában meghatározott települési 

hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételével 

köteles gondoskodni. 

 

 

(3) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől az a gazdálkodó szervezet, 

amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - a települési hulladék 

ártalmatlanítására alkalmas - berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, ha a 

tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ezekben a 

berendezésekben, létesítményekben gondoskodik. A jogerős engedély megszerzéséig a 

közszolgáltatás igénybe vétele kötelező. 

 

(4) Nem mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől a gazdálkodó szervezet, ha 

a települési hulladékkezelés környezeti szempontból a (3) bekezdésben írtaknál 

lényegesen kedvezőbb megoldással történik. Az erről szóló igazolást a környezetvédelmi 

felügyelőségtől a közszolgáltató szerzi be. A közszolgáltatás igénybe vétele az igazolás 

közlésétől válik kötelezővé. 

 

(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó a közszolgáltató felé köteles 

igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, és köteles jelezni, ha a 

hulladék kezelésében változás következett be. 

 

(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés 

 
a) ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybe vételével jön létre, valamint akkor is, ha 

a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását igazolja, 
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b) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi közszolgáltatási szerződés aláírásával jön létre a 

tevékenységük tényleges gyakorlásának idejére, vagy ha az előzetesen nem határozható meg, 

legalább két hónaptól kezdődő folyamatos időtartamra. 

Azon kereskedelmi egységek, melyek élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a keletkező hulladékot 

hetente kötelesek elszállíttatni. 

 

A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit az 1. számú melléklet rögzíti. 

 

(7) A szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítéséről és a szennyvíz 

elszállításáról, mind az ingatlantulajdonos, mind a gazdálkodó szervezet megrendeléssel, 

vagy egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésével köteles gondoskodni. 

 

 

III. 

 

A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 
 

3.§ 

 

(1) Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén1 
 

a.)  a 2.§. (1) bekezdésének megfelelő települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatást a ZÖLDFOK Rt. (Siófok, 

Bajcsy Zs. U. 220.), a folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatást a KO-SZESZ Kft. (Marcali, Táncsics u.20.) 

mint a rendelet szerinti közszolgáltató végzi az 

önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 
 
b.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
kezelésére a Hgt. 23.§. g./ pontja alapján és a jelen önkormányzati 
rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. 
 
c.) A közszolgáltató a Hgt. 23.§. g./ pontjában meghatározott 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére jogosult. A 
közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető. 
 
d.) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. 
Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy 
megsemmisülés ellen. 
 
e.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat 
az ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő 
jogosult) azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, 
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jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására 
használhatja fel. 
 
f.) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással 
összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 
 
(2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az 

ingatlantulajdonosoktól és gazdálkodó szervezetektől heti gyakorisággal, a 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott, és a helyben szokásos módon meghirdetett 

napokon, az e rendelet 3. § (12) bekezdés szerinti gyűjtőedényben köteles gondoskodni. 

 

(3) A települési szilárd hulladékot csak az előző bekezdésben írt gyűjtőedényben, 

kizárólag a szállítás napján 08 óráig lehet az ingatlan bejárata előtti közterületre 

kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

 

(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a 

rendszeresített gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybe 

vételére kötelezett részére biztosítani. 

 

(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállítására 

a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által 

rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan 

bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles 

létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság mentesíteni, annak érdekében, hogy a 

gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen 

történhessen. 

 
1
 Módosította a 13/2004./X.5./sz. rendelet. Hatályos 2004. október 5-től. 

 

(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 

saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos, illetve a gazdálkodó 

szervezet kötelezettsége. 

 

(8) Közterületen bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, 

vagy tárolása kizárólag a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendelet 

előírásai szerint történhet. 

 

(9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató 

gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az 

önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. 

 

(10) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos 

tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról 

gondoskodni. 
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(11) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve anyagot elhelyezni (pld: maró 

lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 

közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, megrongálhatja a 

közszolgáltató járművét, beszennyezheti a közterületet, vagy egyéb balesetet, kárt 

okozhat. 

 

(12) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege: 

 

60 literes edényzet esetében 15 kg 

110 és 120 literes edényzet esetében 25 kg 
240 literes edényzet esetében 50 kg 
1100 literes edényzet esetében            250 kg 

 
lehet. 

 

(13) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 

végezni. A közszolgáltató kártérítési kötelezettségére és a szerződésszegés 

jogkövetkezményeire a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

(14) A közszolgáltató a munkavégzés során köteles biztosítani, hogy munkavállalói a 

gyűjtőedényt a kiürítés után az átvétel helyére visszahelyezzék, és az ürítéskor kihullott 

települési szilárd hulladékot összetakarítsák. 

 

(15) Tilos a települési szilárd hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és 

lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni. 

 

A folyékony hulladék közszolgáltatással kapcsolatban az ingatlan 
tulajdonosok jogai és kötelezettségei2 

 
3/A.§. 

 
(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló 

közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon 
belül és az építési hatóság által engedélyezett, külön 
jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közműpótló 
berendezésben köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő 
talaj-,  vagy talajvízszennyezést. 

 
 
 

(2) A szennyvízközcsatorna hálózatba be nem kapcsolat ingatlan 
tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-13.§.-ai, illetve a 20-21.§.-
ai, és a 23.§.b.) pontja alapján – e rendeletben meghatározott a 
közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő 
szolgáltatását köteles igénybe venni. 
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(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a 
szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a 
rendelet szerinti díjat megfizetni. 

 
 

4. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az 

önkormányzat - a közszolgáltató előzetes értesítése alapján - az ingatlantulajdonosokat és 

gazdálkodó szervezeteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési 

szilárd hulladék elszállítását, ha 

 
a) nem az 1. § (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy a 3. § (5) bekezdés szerinti műanyag zsákban került 

kihelyezésre, 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a 

települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy ártalmatlanítható 

(3. § (11) bekezdés), 

c) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a 

közszolgáltató munkavállalói nem tudják járművel megközelíteni, 

d) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérte, 

e) a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést. 

 

(3) A nem a 3. § (2) szerinti mennyiségben vagy módon kihelyezett települési hulladékot 

- megrendelés alapján - a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a 

közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbe esik, 

további egy nappal meghosszabbodik. 

 

(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lim-lom elszállíttatásáról - a 

közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján - évente egy alkalommal az 

ingatlantulajdonosok számára térítésmentesen gondoskodik, melyről az érintetteket a 

helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 
2 
Módosította a 13/2004./X.5./sz. rendelet. Hatályos 2004.október 5-től 

IV. 

 

A közszolgáltatás díja 

 

5. § 

 

(l) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért a 2. § (2) és (4) bekezdésében 

megjelölt, a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos, vagy 

gazdálkodó szervezet az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegű 

rendszeres közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni. 
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(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 242/2000. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján határozza meg. Az egységnyi díjtétel az 

elszállításra átvett hulladék tömeg szerint meghatározott díja. 

 

(3) Az e rendelet l. § (3) bekezdés l. b) pontjában írt szennyvíz gyűjtésének, szállításának, 

ártalmatlanításának a folyékony hulladék egységnyi térfogata alapján számított 

közszolgáltatási díját a 3. számú melléklet határozza meg. 

 

(4) Az előző (1)-(3) bekezdések szerint meghatározott közszolgáltatási díj a 

közszolgáltató által készített díjkalkuláción alapul, és az egyben a közszolgáltató által az 

adott közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértéke. A díjkalkulációnál az R 6. 

§ (4) bekezdésben írt díjcsökkentő tényezőket is figyelembe kell venni. 

 

(5) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett nem tagadhatja meg a közszolgáltatási 

díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, hogy 

a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. 

 

(6) Mentesül az ingatlantulajdonos a háztartásban keletkezett települési szilárd hulladék 

közszolgáltatási díjának megfizetése alól. Az így felmerülő költségeket az önkormányzat 

a közszolgáltató részére megtéríti. Az elszámolás során az elszállításra átvett hulladék 

tömegét csökkenteni kell a gazdálkodó szervezetektől átvett hulladék tömegével. 

 

(7) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni, ha a 2. § (3) 

bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége alól, a 

mentesség idejére, illetve a hivatkozott bekezdésben meghatározott feltételek 

fennállásáig. 

 

(8) Mentesül a gazdálkodó szervezet az 5. § (2) bekezdés szerinti díj megfizetése alól, 

amennyiben gazdálkodó tevékenységét szünetelteti (2. § (6) bekezdés b) pont) feltéve, 

hogy az arra vonatkozó bejelentést a közszolgáltatónak írásban a megelőző hónap 20. 

napjáig megtette, az azt követő hónap l. napjától, egyéb esetben a bejelentést követő 

második hónap 1. napjától. 

 

A szüneteltetés időtartama alatt a kihelyezett települési szilárd hulladék elszállítására a 

közszolgáltató nem köteles. 

 

(9) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat a gazdálkodó 

szervezettől a 2. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szerződésben meghatározott időpontban, 

az önkormányzattól havonta utólag jogosult a közszolgáltató - számla ellenében - 

beszedni. A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt 

kiegyenlíteni. A késedelmes teljesítésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

 

6. § 

 

A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díját az önkormányzat 

Képviselő-testülete legalább egy évi díjfizetési időszakra - jelen rendelet 2. és 3. számú 
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melléklete szerint - határozza meg, és a helyben szokásos módon teszi közzé. A díjfizetési 

időszak kezdete a díj megállapítását követő év január 1-e. 

 

 

V. 

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó  

egyéb települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység  

ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

 

 

7. § 

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatást az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények működése során technológiai 

tevékenységből keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az 

érintett személynek vagy szervezetnek a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a 

hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más 

módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá ártalmatlanításáról vagy 

hasznosításáról gondoskodni. 

 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék 

termelője, birtokosa 

 

 a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy 

hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, 

vagy 

 az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 

átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá 

egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy 

hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is 

elszállíthatja. 

 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a 

hulladékszállítási tevékenységre feljogosított - az 1. § (3) bekezdés 6. pont szerinti - 

gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 

 

(6) A feljogosított hulladékkezelő igénybe vétele mellett történő szállítás esetén a 

gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg 

az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a 

külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként 

nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 
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(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak 

szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb 

ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) egyformán terheli. 

 

(8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító 

helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat 

köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére. 

 

 

8. § 

 

(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó 

hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a 

díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt 

időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő 

gyűjtőedényt a rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a 

kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésről. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles a biológiailag 

lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetőleg a gyűjtőedény 

telítődése esetén az elszállíttatásról gondoskodni. 

 

9. § 

 

(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, 

birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a 

közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint eljárni. 

 

(2) Az e fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a 

szállítás időpontjára, a gyűjtőedény közterületen történő elhelyezésére és kihelyezésére, a 

gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra a 3. § (3), (6)-(7) és (11) bekezdései 

értelemszerűen vonatkoznak. 

 

 

VI. 

 

A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek gyűjtése 

 

10. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás keretében történő 

szelektív (anyagmennyiség szerinti) összegyűjtését, a gyűjtés rendszerességét, az igénybe 

vehető gyűjtőedény típusát a közszolgáltatási szerződés tartalmazza, egyben - a település 

rendezési tervével összhangban - meghatározza a szelektív gyűjtésre igénybe vehető 

gyűjtőpontok helyét. Az ingatlantulajdonosok tájékoztatásáról az önkormányzat a helyben 

szokásos módon gondoskodik. 
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(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott 

szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont igénybe vételéért külön díjat nem fizet. 

 

 

VII. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

11. § 

 

„A települési hulladék kezelésével kapcsolatos előírások 
megszegése" 
 

Aki e rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában, a 3. § (3), (6)-(7) és ( 11) bekezdésében, 

továbbá 8. § (2) bekezdésében meghatározott, a települési hulladék kezelésével és a 

közszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, 

 

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet 2003. január 1.-én lép hatályba. 

 

Jelen rendeletet módosító rendelkezések (3.§.(1) bekezdés, valamint a 
3/A.§. rendelkezései) a rendelet kihirdetésének napján lépnek hatályba. 
 

Jelen rendeletet módosító rendelkezések (3.§.(1) a.) pontja) a 

rendelet kihirdetésének napján lép hatályba 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Települési 

Rendtartásról szóló, az 1/2000. (I. 26.) ör. rendelettel, valamint a 12/2000. (IX. 27.) ör 

rendelettel módosított 3/1999. (II. 24.) ör. rendelet 11. §-a. 

 
 

1. számú melléklet 

 

 

 

A települési szilárd hulladék 

 rendszeres elszállítására vonatkozó  

közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 

 

 

 

1) A szerződésben meg kell jelölni 

 

 a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, 
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 a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, 

 a teljesítés helyét pontos cím szerint, 

 a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát, 

 az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat. 

 

 

2) A szerződésben rendelkezni kell továbbá 

 

 a gyűjtőedény(ek) használatának módjáról, 

 a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről, 

 a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatásokról és azok 

díjáról, 

 a szerződés felmondásának feltételeiről, 

 az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 

 polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról. 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 

 

 

1) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék 

elszállítására 2004. január l-től heti 1 alkalommal kerül sor. 

Szállítási nap: csütörtök. 

 

2.) 
a.) Az Önkormányzat a lakosságot terhelő közszolgáltatási díj 
megfizetését átvállalja. A szilárd hulladék közszolgáltatás díját 2005.év 
január hó 1.napjától kezdődően 430 tonna éves lakossági hulladék 
mennyiséget figyelembe véve 
 

2.306.000.- Ft/to + 15 % ÁFA-ban 
 
állapítja meg. 
 
b.) Amennyiben a beszállított hulladék mennyisége eltér a fenti 
mennyiségtől, úgy a közszolgáltató elszámol az önkormányzattal a 
különbözeti mennyiségről az alábbi díjjal: 
 

4.090.- Ft/to + 15 % ÁFA 
 
 
c.) 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 lebonyolítása3 
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3)

4
 

 

(Az ÁFA mértéke 2004. január 1-től 15%)  

 
3 
Módosította az 1/2005./I.25./sz. rendelet 1.§.-a, hatályos 2005.február 1-től 

 
4 

Hatályon kívül helyezte az 1/2005./I.25./sz. rendelet 2.§.-a. Hatálytalan 

2005.február 1-től 

 

3. számú melléklet 

 

A folyékony kommunális hulladék közszolgáltatási díja 

 

 

A folyékony kommunális hulladék ürítésének, elszállításának és ártalmatlanításának 

közszolgálati díja 

 

2004. január 1-től 

 

               Mennyiség                         100 %-os díj                           50 %-os 

szállítási 

                                                                                                         

díjkedvezménnyel*  

                   1 m3                         7880 Ft + ÁFA                             4250 Ft + 

ÁFA 

                   2 m3                         8500 Ft + ÁFA                             4870 Ft + 

ÁFA 

                   3 m3     9120 Ft + ÁFA                             5490 Ft + 

ÁFA 

                   4 m3                         9740 Ft + ÁFA                             6110 Ft + 

ÁFA 

                   5 m3                        10360 Ft + ÁFA                            6730 Ft + 

ÁFA 

                   6 m3                        10980 Ft + ÁFA                            7350 Ft + 

ÁFA 

                   7 m3                        11600 Ft + ÁFA 

                   8 m3                        12220 Ft + ÁFA 

                   9 m3                        12840 Ft + ÁFA 

                  10 m3                        13460 Ft + ÁFA 

 

* Megjegyzés     

Amennyiben nem teljes gépkocsi fordulónyi mennyiséget kell elszállítani egy adott 

helyről, de a településen, vagy szomszédos településeken (egy útvonalon belül) hasonló 

mennyiségű megrendelés van és ezek összevonhatók, a szállítási díj megosztódik.  

 

 

(Az ÁFA mértéke 2004. január 1-től 15 %.) 
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4) Egyebek. 

 

4/a. Beszámoló a polgármester által, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által 

átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről, valamint a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

         (Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Április 11-én Marcaliban voltam a gyapjas lepke elleni védekezés ügyében. A 

permetezést most kezdik el lakott területen kívül. Az a kérés, hogy aki lakott területen 

észleli a hernyókat, jelezze, be kell jelenteni. 

- 12-én Balatonlellén voltam, ahol a TEKI és a CÉDE pályázati pénzeket osztottuk el. A 

pályázatokat benyújtottuk, az óvoda felújítására 1,9 millió Ft-ot kaptunk. 

- 13-án szintén Balatonlellén voltunk az iskolaigazgató úrral és az óvodavezetővel, ahol 

az Oktatási Társulással kapcsolatban volt megbeszélés.  

- 26-án Budapesten a TÖOSZ közgyűlésén az éves beszámolót hallgattuk meg.  

- 27,28, 29-én nagyon fegyelmezetten megtörtént a lomtalanítás.  

- Május 1-én a Kulturális és Sportbizottság „Huszárvágta” futóversenyt rendezett a 

Csillagvárnál. Ezzel hagyományt szeretnének teremteni. 

Ehhez tartozik még, hogy ezen a napon felújított állapotban megnyitott a Csillagvár. Itt 

jegyzem meg, hogy a testület jó döntést hozott, amikor bérbe adta Török Tibor úrnak. 

Bízom benne, hogy a Csillagvár ugyan olyan kedvelt kiránduló hely lesz, mint régen.  

Felkérem Vass Béla képviselő urat, hogy a  Kulturális Bizottság ülésén elhangzottakról 

tájékoztassa a testületet.  

 

 

Vass Béla Kult. Bizottság elnöke: 

 

Az ülésen szép számban képviseltették magukat az egyesületek. Az éves munkatervben 

rögzítettek szerint június 11-én a Gulya Csárdánál lenne a falunap helyszíne. A 

megbeszélésen kirajzolódtak a körvonalai. Új elem a sátras és kirakodós megoldás, a 

kézművesek és egyéb árusok részére. Gyermek-és felnőtt programok lesznek. Este egy 

sztárvendéget hívnánk, kérdés, hogy sikerül-e? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről szóló 

beszámolókat és a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 
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54/2005. (V.3.) kt. határozat: 

 

1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

által – átruházott hatáskörben – hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 2005. február 21-én, március 22-én, április 25-én megtartott 

ülésén átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

3) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 

közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

4/b. Nagyasszonyi Elismerési Címre javaslati lehetőség. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinetirodája eljuttatta hozzánk a 

Főnix Újrakezdő Nők Országos Egyesülete felhívását a Nagyasszony Elismerési Cím 

kitüntetési jelölésre. Pályázatra jelölés határideje 2005. május 30. Kérem, aki 

környezetében tud ilyen hölgyet a kitüntetésre javasolni, az tegye meg, hogy a határidő 

lejárta előtt továbbítani tudjuk a javaslatot.  

 

 

4/c. Iskolai és Óvodai Alapítvány támogatása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmúlt időszakban két alapítványi bált is tartottak településünkön. Az iskolai és 

óvodai alapítvány szervezte ezeket a bálokat, melyhez kérték az önkormányzat 

támogatását is. A rendezvényeken befolyt összeget a gyermekek érdekében használják 

fel, javasolom, hogy a testület az iskolai alapítványt 30 e Ft-tal, az óvodai alapítványt 15 

e Ft-tal támogassa. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

 

A képviselő-testület hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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55/2005. (V.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatalból 

indított eljárás keretében – az óvodai Alapítvány 15.000.- Ft-al, az iskolai alapítványt 

30.000.- Ft-al támogatja a 2005.évi költségvetései kiadásai terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4/d. Bogdán Attila kérelme. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Bogdán Attila Vörsi u. 15. szám alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 

Szeretné bérbe venni a Csillagvár u. 36. szám alatti helyiségeket. Svájcban dolgozik, 

onnan használt bútorokat, műszaki cikkeket hozott be, ezek értékesítésével szeretne 

foglalkozni a bérleményben. Az egyházat már megkereste, megnézte az épületet. Az 

önkormányzat hozzájárulás is szükséges, mivel az önkormányzatnak is van két 

helyisége az épületben. A kérelmező nem volt büntetve, szorgalmasan dolgozik. Semmi 

rosszat nem lehetett rá hallani.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Györei József képviselő: 

 

A közüzemi díjak biztosítására fizessen előre egy havi kauciót. 

 

 

Farkas László képviselő: 

 

Amennyiben hosszabb távra szól a bérlet, akkor a közüzemi szolgáltatók átírják a bérlő 

nevére a szolgáltatást. Ha nem fizet, akkor bírósági úton érvényesítik a bérlőtől a 

tartozást. Javasolnám, hogy a bérlet zárolt idejű legyen. Az a kérdés, hogy mi 

használnánk-e valamire? Ha nem, fenntartása akkor is pénzbe kerül. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Amióta a Gamesz telephelyet ide áttettük, azóta azt a helyiséget nem használjuk. Ha mi 

nem adjuk bérbe, akkor mástól veszi bérbe ingatlanát, máshol nyit üzletet. Kérem, aki 

egyetért azzal, hogy elviekben bérbe adja az önkormányzat a helyiséget, a végső 

szerződés kötésről még tárgyal, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe véve egyhangúlag meghozta az 

alábbi határozatot: 
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56/2005. (V.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bogdán Attila 

Balatonszentgyörgy, Vörsi u. 15.sz. alatti lakos, a Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 

36.sz. alatti ingatlan bérlete tárgyában benyújtott kérelmét megismerte, megtárgyalta, 

ahhoz elviekben hozzájárul. A bérlettel kapcsolatos szerződéskötéssel kapcsolatos 

döntést elnapolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4/e. Csillagvár utcai ÁFÉSZ bolt bezárása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Véletlenül jutott tudomásomra, hogy a Csillagvár utcai boltot az ÁFÉSZ be akarja zárni. 

Azon a részen él a falu idősebb lakossága. A lakosság érdeke az lenne, hogy az üzlet 

működjön, akár fél műszakkal is. Az üzlet veszteséges. Csak akkor nem zárja be, ha az 

önkormányzat hozzájárul az ott dolgozó személy munkabéréhez. Attól függ, hogy ma a 

testület hogyan dönt. Ha nem járul hozzá, akkor a holnapi nappal már be is zárja. Ha 

bezárják, az önkormányzatot fogják hibáztatni. Ehhez hasonló eset előfordult 

Nemesviden, Szegerdőn is. A bér és járulékai 50 %-ának megfelelő összeggel járultak 

hozzá ezek a települések. Mi esetünkben egy fix összegben, 300 e Ft/év összegben már 

megállapodnak. Már jöttek panaszok, tőlünk várják a megoldást.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Doroszi József alpolgármester: 

 

Biztos lesznek emberek, akiket ez érzékenyen érint. A Csillagvár utcának egy része 

idejár vásárolni az ABC-be, de nyilván a PIKI Centrumban is vásárolnak. Hogy mi az 

oka, ezt nem lehet tudni. Akinek nehezére esik ide eljönni, az nem örül neki, hogy be 

lesz zárva.  

 

 

Farkas László képviselő: 

 

Ez azokon a településeken jelent gondot, ahol egy üzlet működik. Ott meg kell ezt 

oldani. Balatonszentgyörgyön több üzlet van. Nem biztos, hogy ezt nekünk támogatni 

kell, annak ellenére, hogy egypár idős embert érint.  
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Besenczki Józsefné képviselő: 

 

A Csillagvár utca lakosságának összetételét vizsgáljuk, igazából nem nagy létszámot 

érint. A pár idős ember bevásárlását meg lehetne oldani a falugondnoki gépkocsival, 

amikor szállítja az ebédet.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Valóban ha az életkort vizsgáljuk, nem sok embert érint. A falugondnoki szolgálattal is 

megoldható lenne a bevásárlás.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Én is megértem a problémát, de sajnos a piaci viszonyok, változások ezt hozzák. 

Lehetségesnek tartom, hogy ez egy egészséges tisztulási folyamat, a veszteséges üzletet 

bezárják.  Fél év múlva egy magánvállalkozó nyit egy új üzletet, amiben a napi forgalmi 

cikkeket fogja árusítani. Ebbe semmiképp nem szabad belefolynunk. Az elveket tartsuk 

tiszteletben. Ezeket a változásokat el kell fogadnunk. Nem javaslom, hogy ebbe 

belemenjünk. Példaként említem, hogy más településen, ahol egy bolt van, ott sem 

haltak éhen az emberek. Megoldották bevásárlásaikat. 

 

 

Vass Béla képviselő: 

 

A falugondnoki szolgálatot ebbe bele lehetne vonni. Fel kellene mérni, hogy  a 

Csillagvár utcában hány idős embert érintene. Nem igazán lennék mellette, hogy egy 

veszteséges vállalkozást támogassunk.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogassa a Csillagvár utcai bolt 

dolgozójának munkabérét, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület az elhangzottak figyelembe vételével 5 ellenszavazattal, 3 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 

 

57/2005. (V.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aranyhíd Coop 

Rt. (Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.) által működtetett Balatonszentgyörgy, 

Csillagvár u.-i élelmiszerbolt bezárásával, működésének megszüntetésével kapcsolatos 

tájékoztatását megismerte, megtárgyalta, az ÁFÉSZ szóbeli kérelmét, - miszerint az 

önkormányzat az élelmiszerbolt további működetéséhez 300.000.- Ft/év pénzbeni 
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hozzájárulását kérelmezte – költségvetési fedezet hiányában elutasítja. Az Aranyhíd 

Coop Rt – az önkormányzat nemleges döntése esetén – az üzlet bezárásáról szóló 

tájékoztatását tudomásul veszi. Az üzlet bezárásával a községben a lakosság ellátása 

zavartalan marad. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Aranyhíd Coop Rt.-t tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Javasolom a testületnek, hogy a falubejárást mához egy hétre fél 10-kor tartsa meg.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester a nyilvános 

ülést bezárta, a kitüntetési javaslatok tárgyalása zárt ülésen folytatódik. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                    Török Csilla                                                     Nagy Lajos 

                      körjegyző                                                     polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                    Györei József                                             Besenczki Józsefné 

                       képviselő                                                       képviselő  

 

 


