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8. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2005. 

május 31-én, 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 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Vass Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló 

  Szaka Zsolt divízióigazgató Zöldfok Rt. B.keresztúr 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Tüskés Balázs képviselő 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, Starkné Rezeli Erzsébet 

könyvvizsgáló asszonyt, Szaka Zsolt divízióigazgató urat. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Doroszi József alpolgármestert és Farkas László 

képviselőt kéri fel a testület egyetértése alapján.  

 

Javasolja, hogy 1. napirendként a könyvvizsgálói jelentést, 2. napirendként a Zöldfok 

Rt. közszolgáltatási szerződést tárgyalja a testület. A továbbiakban változatlan marad a 

napirendi pontok sorrendje.  

 

Javaslatát egyhangúlag elfogadta a testület, a napirendi pontokat az alábbiak szerint 

tárgyalja: 

 

1) Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. 

 Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló 
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2) Zöldfok Rt. közszolgáltatási szerződés megtárgyalása. 

 Előadó: Szaka Zsolt divízióigazgató 

 

3) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

4) Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány beszámolója a gyermekvédelem és 

családgondozói területen végzett munkáról. 

 Előadó: Deákné Béres Erika családgondozó 

 

5) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság tevékenységéről. 

 Előadó: Takácsné Lengyel Valéria a bizottság elnöke 

 

6) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

7) Egyebek. 

 

Farkas László Nándor képviselő az ülésre megérkezett. 

 

A napirend tárgya: 

 

1) Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. 
 

Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló írásos előterjesztését az alábbiakkal egészíti ki: 

 

Az önkormányzat 2004. évi költségvetési beszámolóját felülvizsgáltam. Beszámolómat 

teljes terjedelmében megkapták, mely tartalmazza az önkormányzat teljességi 

nyilatkozatát. A vagyongazdálkodással kapcsolatos megállapítások között – 399 M Ft 

szerepel, amiből úgy tűnik, mintha vagyoncsökkenés lett volna. Ezt az önkormányzat 

helyre tette. A számvitel és a vagyonkataszter egyezőségét is vizsgáltam, eltérés 

mutatkozik, melynek egy része jogos. Tételesen nem tudtam megállapítani, hogy mi az 

eltérés. Összességében lényegesen pozitív a jelentés. A beszámolót a jogszabályoknak 

megfelelően állítottam össze. A pénzmaradvánnyal kapcsolatban felhívom az 

önkormányzat figyelmét, hogy rendkívül takarékos gazdálkodást kell folytatni, hogy a 

pénzügyi egyensúlyt megtartsa. Amennyiben a képviselő-testület beszámolómat 

elfogadja, úgy korlátozás nélküli hitelesítési záradékkal látom el az önkormányzat 2004. 

évi költségvetési beszámolóját.  

 

 

Vass Béla  a Pénzügyi Biz. tagja: 

 

A Pénzügyi Bizottság a könyvvizsgálói beszámolót megtárgyalta, a képviselő-

testületnek elfogadásra ajánlotta egyhangúlag. 
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Nagy Lajos polgármester: 

 

Ezúton szeretném megköszönni munkáját és egyben munkatársainkét is. Kérem, aki 

elfogadja a könyvvizsgálói jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

60/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2004.évi önkormányzati költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló 

beszámoló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Besenczki Józsefné képviselő az ülésre megérkezett. 

 

 

2) Zöldfok Rt. közszolgálati szerződés megtárgyalása. 

 Előadó: Szaka Zsolt divízióigazgató 

 

     (Szerződéstervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm a meghívást. Az ISPA pályázat végre 

megvalósul. A 12 milliárdos pályázatnak a 90 %-át megkapják. Március 10-én aláírásra 

került az üzemeltetési szerződés. A Zöldfok Rt. a térségben jelen lesz. Megvalósul a 

szelektív hulladékgyűjtés. A projekt elindul, ezért június 30-ig alá kell írni a szerződést. 

Fontos, hogy a Zöldfok Rt. nem beruházó, hanem üzemeltető lesz. A projekt minden 

engedéllyel rendelkezik. A Zöldfok Rt-nek változik a tulajdonosi szerkezete, 47,5 %-át 

osztrák tulajdonos szerezte meg. A közszolgálati szerződés kőkeményen a törvényekre 

és jogszabályokra épül. Nagyon sok változtatásra nincs lehetőség a szerződésben. A 

lakossági adatokat 2001-ben állapították meg. Ezután a tényleges adatok alapján fogunk 

dolgozni. A konzorcium kiválasztott egyfajta díjtételt. A települések között a járatok 

száma változik. A szerződés 2006. január 1-vel lép életbe, 10 évre szól. 2006-ban 

megkezdődik a lerakó-átrakó állomások építése, a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló 

edények kihelyezése, az új gépek üzembe lesznek helyezve. Pontos díjakat még nem 

tudjuk, majd november körül fogunk többet tudni. Bármilyen kérdésre szívesen 

válaszolok.  
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K é r d é s e k: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Kistérségen belül egységes ár lesz. Hogyan lesz ez megállapítva? A zöldhulladék 

ártalmatlanításra lesz lerakóhely? 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Nem biztos, hogy jó ez a megállapítás. Az üzemanyag nagyon befolyásolja az árat. 

Balatonkeresztúron átrakó állomás lesz. Nem lesz nagy a távolság. Van akinek előnyös 

lesz, van akinek nem. Úgy gondolom, hogy a kistérségnek velünk kell ebben az ügyben 

egyezkedni. Utána nézek, hogy a zöldhulladék benne van-e a projektben. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az évenkénti díjat mindig meg kell állapítani. Ez egy alapszerződés. 

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

A jövő évben a zsákos, kukás, dobozos kipakolás megszűnik? 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A településen hét helyen lesz kihelyezve hulladékgyűjtő edényzet. Továbbra is 

lehetőség lesz a kukás ürítésre. Mivel az önkormányzat fizet a jövőben is, ezért majd 

úgy kell meghatározni az ürítések számát. 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Gondoltak-e arra, hogyha az önkormányzat már nem tud fizetni, akkor nyilván 

mindenki a saját érdekét nézi és több lesz az illegális kirakás. 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Ahol az önkormányzat fizet, ott az önkormányzat határozza meg, hogy mekkora 

edényzetet lehet kitenni.  Lakossági fizetés esetén nagyon sok a panasz. A tendencia 

egyre inkább az, hogy az önkormányzatok nem tudják vállalni a fizetést.  
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Nagy Lajos polgármester: 

 

Ahhoz, hogy lakossági fizetés legyen, ahhoz szemlélet változás kell. 

 

 

Farkas László képviselő: 

 

A siófoki önkormányzat eladta részvényeit a külföldi tulajdonosnak. Ha megszerzi a 

részvények többségét, a szerződés felbontható. Akkor mi a további teendő? 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Akkor az önkormányzatok megvonják a bizalmat a Zöldfok Rt-től. Erre meg van a jogi 

alapjuk. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Lehetséges, hogy megnő a díj mértéke. Mégis mennyivel? 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Ha a feltételek nem változnak, előfordulhat, hogy 60-70 %-kal, de volt ahol duplájára 

emelkedett. Az UNIO-nak vannak előírásai, a feltételeket be kell tartani.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A lakosság megérti-e, hogy több pénzért viszik el ugyanolyan sűrűséggel a szemetet, 

vagy esetleg kevesebbszer? Arra azért vigyázzunk, hogy legalább a jelenlegi 

színvonalat tartsuk meg.  

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Szemléletváltás kell. Tudatosulni kellene, hogy ezek a berendezések korszerűbbek 

lesznek. A keresztúri állomás rekultivált lesz, átrakó lesz, onnan viszik tovább.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Ez a projekt kiegészül-e hulladék feldolgozással? 
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Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Természetesen, távlati tervben szerepel. A külföldi tulajdonosnak is van kint 

feldolgozója.  

 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

Az egyik részről örülünk, hogy mindez megvalósul, a másik részről pedig ott vannak a 

kétségek. A lakosság hogyan tudja finanszírozni ezeket az emeléseket? Ami esetleg 

növeli az illegális lerakásokat. 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Reméljük, hogy emelkedik az életszínvonal.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Milyen módszert dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleik egzakt módon 

tudomást szerezzenek a szolgáltatás mennyiségéről? Mi mindig utólag kaptuk meg az 

eredményeket, ami nem feltétlen a valós adatokat tartalmazzák.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az utolsó alkalommal a társaság megküldte a mérlegeredményt, melyet az elmúlt 

testületi ülésen meg is tárgyaltunk.  

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A mérés bárkinek ellenőrizhető, az eredményeket rendelkezésre bocsátjuk. Ha a 

jövőben eltérne az edény mérete, akkor az számítana. Egyenlőre az edény számát 

vesszük alapul. Elszámolás mindig történik.  

 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Én ezt elfogadom, hogy így történik, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy 

kontingensen megállapított ár szerepelt a szerződésben, soha nem történt végelszámolás  

sem pozitív sem negatív irányban. Magyarul jól eltaláltuk a dolgokat a 

szerződéskötéskor.  
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Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja az új közszolgáltatási szerződést, megkötésével egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe véve egyhangúlag a következő 

határozatot hozta: 

 

 

61/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Zöldfok 

Településgazdálkodási és Kommunális Rt. (8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.) a 

közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 

kezelésére és ártalmatlanítására közszolgáltatási szerződést köt, jelen szerződés 

megkötésével egyidejűleg a 2002. decemberében megkötött közszolgáltatási szerződés, 

az új szerződés hatálybalépésével egyidejűleg 2006. év január hó 1. napján hatályát 

veszti. A 2006. év január hó 1. napján hatályba lépő közszolgáltatási szerződés az 

ISPA/KA projekt utolsó létesítményének üzembe helyezése napjától számított 10. év 

leteltéig tart. 

 

2) A képviselő-testület a 75/2002. (XI.26.) sz. határozatát, melyben a közszolgáltatási 

szerződés megkötését – települési szilárd hulladékgyűjtésére, szállítására, kezelésére és 

ártalmatlanítására – a Zöldfok Rt-vel mint közszolgáltatóval elhatározta, továbbra is 

hatályban tartja.  

 

3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2005. június 30. 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester  

 

 

 

3) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző a beszámolót az alábbiakkal egészíti ki:  

 

Szanyiné Csuport Szilvia a mai nappal eltávozott a Boglári Alapítvány éléről. A testület 

korábbi döntésének megfelelően a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatot 

július 1-től a Balatonkeresztúri Családgondozói Központon keresztül látja el. 
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Vass Béla képviselő: 

 

Örülök, hogy a gyermekvédelmi és családsegítő feladatok ellátása állami területre 

terelődött. A rendszer felállítását nem láttam hatékonynak. Nem volt mindig jogszabályi 

háttér. A gyermekvédelem területén a jog korlátoz. Remélem, hogy az önkormányzati 

rendszerű ellátásban a jogszabályoknak nagyobb ereje lesz. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Mennyien kapnak gyermekvédelmi támogatást? 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Támogatást 106 gyermek kap, ez nem azt jelenti, hogy ennyi család kap. A cél az, hogy 

a konfliktust családon belül kezeljék.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

átfogó értékelést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

 

62/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelést megtárgyalta, azt elfogadja. 

Felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Megyei Gyámhivatalhoz terjessze 

fel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Török Csilla körjegyző 

 

 

 

4) Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány beszámolója a 

gyermekvédelem és családgondozói területen végzett munkáról. 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület a beszámolót megismerte, egyhangúlag a következő határozatot 

hozta: 
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63/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti 

szolgálat - Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány látja el a község 

közigazgatási területén a feladatot – 2004. évben végzett munkájáról szóló beszámolót 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

5) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság tevékenységéről. 

 Előadó: Takácsné Lengyel Valéria a bizottság elnöke 

 

      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takácsné Lengyel Valéria bizottság elnöke az előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki: 

 

A Szociális Bizottság havonkénti rendszerességgel ül össze. Az elbírálás kérelmekre 

történik. (Részletesen ismerteti az előterjesztést.) 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Bizottság megalapozott döntéseket hoz. Településünkön megnőtt a munkanélküliek 

száma. Holnaptól 20 embert tudunk foglalkoztatni. A jövőben is megpróbáljuk ezeket a 

lehetőségeket kihasználni, a közterületek rendben tartása lesz a feladatuk.  

Kérem, aki elfogadja a Szociális Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

64/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Lengyel Valéria Szoc.biz. elnöke 
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6) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Az óvodánál a kapott tájékoztatással ellentétben a konyhai megtakarítás 2 millió Ft, 

ezen kívül az óvónő és a takarítónő személyi megtakarítása is hozzájön, így összesen 

6,1 millió Ft. 

- A falubejárás alkalmával még olyan elhatározás is született, hogy Battyánban is 

tartsunk falunapot. Marton Tibort bíztuk meg a felméréssel. Olyan visszajelzést 

kaptunk, hogy ők nem szeretnék, ők balatonszentgyörgyiek, az itteni rendezvényen 

akarnak jelen lenni.  

- 20-án az iskolai dolgozók kiránduláson vettek részt.  

- Frank Melinda pályázatát nem fogadta el a Társulási Tanács, újra lesznek tárgyalva a 

benyújtott pályázatok 

- Vasárnap bérmálás volt a községben, az eseményen részt vettem.  

 

 

Doroszi József alpolgármester: 

 

A megyei Honismereti Kör több pályázatot írt ki. László István fődíjat kapott a 

Balatonszentgyörgy a II. világháború alatt című munkájáért. Oklevelet és anyagi 

elismerést vehetett át Kaposváron.  

Somogyváron tűzoltóversenyt rendeztek az önkéntes tűzoltó egyesületeknek. 

Balatonszentgyörgy lánycsapata I., fiú csapata II. helyezést ért el.  

 

 

Vass Béla Kult. Biz. elnöke: 

 

Tegnap tartottuk a Kulturális Bizottság ülését. A falunap forgatókönyve került 

pontosításra. E szerint: 6 órakor horgászverseny, 10 h-kor gyermekprogramok és 

asztalitenisz verseny, 13 órakor kispályás foci, tekebajnokság, 14 órakor sakkverseny, 

gyermekprogramok, 16 órakor játékos és ügyességi versenyek, 18 órakor kulturális 

program, majd este eredményhirdetés és bál lesz. A rendre a polgárőrség ügyel, 

vacsorajegyeket csak a balatonszentgyörgyiek kapnak. Szép számmal lesznek vendégek.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Reméljük az idő jó lesz, de esőnap esetén másik nap lesz megjelölve. Kérem, aki 

elfogadja a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

beszámolókat, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület az elhangzottak figyelembe vételével egyhangúlag a következő 

határozatot hozta: 
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65/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolót a két 

ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

7) Egyéb ügyek. 

7/a. Somogyért kitüntető díjakra javaslattétel. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Somogy Megye Közgyűlésének elnöke tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a 

Somogyért kitüntető díjakra érkező javaslatokat várhatóan szeptemberi ülésén tárgyalja 

a Közgyűlés. Kéri, amennyiben képviselő-testületünk javaslati lehetőségével élni kíván, 

a javaslatot augusztus 1-éig küldjük meg a Megyei Önkormányzati Hivatalnak. Kérem, 

aki tud környezetében a kitüntetésre érdemes személyt, az javaslatát július 15-ig juttassa 

el hozzám vagy a körjegyző asszonyhoz, hogy a képviselő-testület időben tudjon 

dönteni.  

 

 

7/b. Margaréta Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme.  
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Margaréta Nyugdíjas Egyesület alakult április 12-én 36 alapító taggal. Az Egyesület 

most támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Erkölcsi és a 

lehetőségekhez mérten anyagi támogatást kér. Javaslatom, hogy indulásként 200 e Ft-tal 

támogassa a testület az új egyesületet.  

 

 

A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével hozzászólás nélkül egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

 

66/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi „Margaréta Nyugdíjas Egyesület” részére a 2005.évi költségvetése 

terhére 200.000.- Ft támogatást állapít meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy az egyesület cégbírósági bejegyzése után a támogatás 

átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2005.december 31. 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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7/c. Óvodai takarítási szünet.  
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az óvoda vezetője tájékoztatja a testületet, hogy az intézmény nyári nagytakarítási, 

festési ill. tető felújítási munkálatait 2005. augusztus 8-a és 26-a közötti időpontban 

szeretné elvégeztetni. A tervezett zárva tartásról a szülőkkel egyeztet, a zárva tartás 

időpontját kihirdeti. Mint ismeretes önkormányzatunk az óvoda tető felújítási munkáira 

pályázati támogatást nyert, tehát a felújítási munkák elvégzése is célszerű lenne ezen 

idő alatt. Kérem, aki egyetért az óvoda nyári nagytakarítási zárva tartásával, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével hozzászólás nélkül 

egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

67/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta” 

Napközi Otthonos Óvod (8710.Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.) takarítási szünet 

időpontjával kapcsolatos bejelentését tudomásul veszi, annak időpontjával egyetért. 

 

Határidő: 2005.augusztus 31. 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

7/d. Balatoni Halászati Rt. részvények vásárlási lehetősége. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Balatoni Halászati Rt. ajánlatot tett részvényeinek megvásárlására. Érdeklődtem a 

környező településeken, ők sem élnek a vásárlási lehetőséggel. Másfelől pedig 

önkormányzatunk nincs olyan anyagi helyzetben, hogy részvények vásárlására adhatna 

pénzt. Javasolom, hogy ne vásároljon részvényt a testület. 

 

A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével egyhangúlag a következő 

határozatot hozta: 

 

68/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni 

Halászati Rt. (8600. Siófok, Horgony u.1.) részvényvásárlásra vonatkozó ajánlatát 

megismerte, megtárgyalta, az önkormányzat nem kíván részvényeket vásárolni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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7/e. Balatonberényi strandhasználat. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Közeledik a nyár. Felvetődött a balatonberényi strandhasználat témája. Balatonberény 

önkormányzata részéről olyan tájékoztatást kaptunk, hogy a tavalyi összegnek 

megfelelően biztosítják Balatonszentgyörgynek az ingyenes használatot. Javasolom, 

hogy vállalja a testület az összeg kifizetését. Ez kb. 300 e Ft az Áfa-val együtt. 

Tájékoztatás szerint sok szentgyörgyi lakos igénybe veszi a strandot, főleg gyerekek.  

 

 

A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

69/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

balatonszentgyörgyi állandó lakosok részére a 2005. évi  nyári hónapokra a 

balatonberényi strandon az ingyenes strandhasználatot biztosítja személyi igazolvány 

felmutatása mellett. 

A Balatonberényi Községi Önkormányzat részére a strandbelépő ellenértékeként 240 e 

Ft + ÁFA összeget a  2005.évi költségvetése terhére biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester  

 

 

 

7/f. László István könyvének megjelentetése. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

László István honismereti pályázattal fődíjat nyert. Ha szeretnénk könyvét kiadni, akkor 

az önkormányzatnak kell ezt finanszírozni, mert a megyei szervezet csak erkölcsileg 

támogatja a kiadványt. Jelenleg pénzügyi keret nincs rá, kb. 800 e Ft-ba kerülne. Mi a 

vélemény? 

 

 

Hozzászólások: 

 

Doroszi József alpolgármester: 

 

Balatonberényben Kovács Ilona írja az egyház történetét. Az önkormányzat részéről 

nem érdeklődtek utána. Valószínűleg ez után sem érdeklődnének.  
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Vass Béla képviselő: 

 

Kérdés, hogy a lektorálást ki készíti? A könyv rendkívül olvasmányos. Két nyomda 

adott ajánlatot, nagyon kedvezőek. Javasolom, hogy vállalja be az önkormányzat.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ötletként merült fel, hogy hozzunk létre egy alapítványt, annak keretében oldjuk meg a 

kiadást.  

 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

Kezdésként felajánlhatnánk egy havi tiszteletdíjunkat. Valamilyen módon el kell 

kezdeni.  

 

 

Doroszi József alpolgármester: 

 

Arról volt szó, hogy 500 példányban kell megjelentetni. Ennek anyagi fedezetét az 

önkormányzat nem tudja teljes egészében vállalni. Egy kötet ára 1500-2000 Ft lenne, 

amit így nagyon nehéz lenne eladni.  

 

 

Vass Béla képviselő: 

 

Amennyiben létrejön egy csoport, amely ezt rendezi, meg tudja határozni a költségeket. 

Szponzorokat keres, csökken a költség. A végső elszámolásnál tudja csak meghatározni 

a pontos összeget.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önkormányzati hozzájáruláshoz módosítani kell a költségvetést. Az elhangzott 

hozzászólásokat figyelembe véve javasolom, hogy a testület döntsön a könyv 

megjelentetéséről, bízza meg a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok 

lebonyolításával és hozzon létre szervező bizottságot. Kérem, aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot: 
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70/2005. (V.31.) kt. határozat: 

 

1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja szándéknyilatkozatát  László István balatonszentgyörgyi 

helytörténet kutató Balatonszentgyörgy a II. világháborúban – honismereti 

pályázaton fődíjat nyert könyvének kiadásával kapcsolatban. 

2.) A Képviselő-testület a könyvkiadáshoz az önkormányzat általi pénzbeni 

hozzájárulás mértékéről az I. féléves költségvetési pénzügyi helyzet 

ismeretében egy későbbi időpontban hoz döntést. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kiadással kapcsolatos 

költségek részbeni fedezetének biztosítására (esetleges egyéni, illetve 

szervezeti pénzbeni támogatások gyűjtésére) a szervező bizottságot hozza létre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 

16,30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                     Török Csilla                                                        Nagy Lajos 

                       körjegyző                                                        polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                     Doroszi József                                                    Farkas László  

                     alpolgármester                                                       képviselő  
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁROZATAI 

 

8. számú 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

60/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   Könyvvizsgálói beszámoló elfogadása. 

 

61/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   Közszolgáltatási szerződés megkötése Zöldfok Rt-val a telepü- 

   lési szilárd hulladék elszállítására. 

 

62/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfog- 

   adása. 

 

63/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   A Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány beszámo- 

   lójának elfogadása a gyermekvédelem és családgondozói terü- 

   leten végzett munkáról. 

 

64/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   A Szociális és Egészségügyi Bizottság tevékenységéről szóló be- 

   számoló elfogadása. 

 

65/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámolók elfogadása. 

 

66/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   Margaréta Nyugdíjas Egyesület támogatása. 

 

67/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   Óvodában  nyári nagytakarítási szünet tartása. 

 

68/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   Balatoni Halászati Rt. részvényvásárlási lehetőség tárgyalása. 

 

69/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   Balatonberényi strandhasználat. 

 

70/2005. (V.31.) kt. határozat: 

   László István könyvének megjelentetése. 
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