12. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005.
szeptember 13-án, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Farkas László 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
Beősze Tamásné vezető óvónő
Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Tüskés Balázs képviselőket kéri fel a
testület egyetértése alapján.
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Napirend előtt jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) A pénzügyi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámoló.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
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2) Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos Községek Intézményfenntartói Társulási
megállapodása óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására és a BalatonszentgyörgyHollád és Tikos Községek Önkormányzatai Napközi Otthonos Óvodájának Alapító
Okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Beszámoló az Általános Iskola tevékenységéről.
Előadó: Vass Béla iskolaigazgató
5) Beszámoló a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről.
Előadó: Beősze Tamásné vezető óvónő
6) Egyéb ügyek.

Napirend előtt jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester az írásos előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki:
- Június 28-án kistérségi ülésen vettem részt Balatonlellén, ahol sikerült megválasztani a
munkaszervezet vezetőjét Jáger János személyében. Testületi ülés valamelyikére
szeretném meghívni és bemutatni.
- Július 1-jén a Köztisztviselők Napján köztisztviselőinket vittük el egy napos
kirándulásra, Székesfehérvár, Pákozd és Tác nevezetességeit néztük meg.
- Július 15,16,17-én a Kis-Balaton Táncegyüttessel Nagyidán vettünk részt a két
település és együttes 25 éves jubileumi évfordulójára szervezett első rendezvényen.
- Augusztus 1-től szeptember 2-ig szabadságon voltam, de ez idő alatt is
tevékenykedtem. Augusztus 3-5-ig községünk vendége volt Torockószentgyörgy
polgármestere és kísérete. Korábban kezdeményezték a kapcsolatfelvételt
Balatonszentgyörggyel. Ez az első lépés volt, várjuk a viszont meghívást. Utána
tárgyalunk a kapcsolatfelvételről.
- Augusztus 11-14-ig Nagyida testvér településünk 78 fős küldöttségével vett részt
községünkben a 25 éves évfordulón, ahol különböző programokon vettünk részt. Itt
került átadásra a testület által korábban hozott kitüntetési határozat alapján az Ilosvai
Selymes Péter Néptáncegyüttes részére a Balatonszentgyörgyért Kitüntető Díj.
- Augusztus 20-án Szent István napi ünnepségen vettünk részt a templom kertben.
- 28-29-én a Kis-Balaton Táncegyüttessel szintén Csehországban vettünk részt egy
nemzetközi néptánc fesztiválon. Ez egy viszonzás volt a három évvel ez előtti
balatonszentgyörgyi nemzetközi néptánc fesztiválon szereplő Cseh együttes részéről.
Együttesünkön kívül számos külföldi együttes is vendége volt a rendezvénynek.
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- Tegnap, szeptember 12-én több társulási ülés volt. Megtárgyaltuk az intézmények I.
félévi költségvetési beszámolóját.
- Július 29-30-án Doroszi József alpolgármester úr látta vendégül a Fonyódi Kistérségi
Társuláshoz látogató lengyel küldöttséget. A Csillagvárat mutatta be a vendégeknek.
- Szeptember 1-jén megtörtént az Általános Iskolában az évnyitó, ahol szintén Doroszi
József alpolgármester úr vett részt.
Kérem, aki az írásos előterjesztést és a szóbeli kiegészítést elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
84/2005. (IX.13.) kt. határozat:
1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés
közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A napirend tárgya:
1) A pénzügyi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámoló.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság teljes létszámmal ülésezett, a napirendi pontot elfogadta. A képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
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Nagy Lajos polgármester:
Ezeket a témákat a testületi üléseken tárgyaltuk, sok újat nem hallottunk. Kérem, aki az
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
85/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. I. félévi költségvetési
beszámolót a mellékelt 1-4. sz. táblázatok alapján az alábbiak szerint tudomásul veszi:
1.) 374.007 e Ft eredeti, 374.513 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 212.664 e Ft
teljesítéssel.
A bevételek részletezését az 1, 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
2.) 374.007 E Ft eredeti, 374.513 E Ft módosított kiadási előirányzattal, 211.819 e Ft
teljesítéssel.
A kiadások részletezését az 1, 2, 3, 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
3.) A 2005. június 30-i állapotnak megfelelően 8.067.923.- Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

2) Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ez egy adminisztratív jellegű
módosítás, érdemben majd a III. negyedévi beszámolókor tudja módosítani a testület
költségvetését. Felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta, elfogadásra javasolja a testületnek.
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Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki az előterjesztést, a költségvetés módosítását az elhangzottak szerint
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag megalkotta
következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2005. (IX.13.) sz. rendelete
az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005. (III.1.) sz. rendelet
módosításáról
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Államháztartásról szóló – többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. §-a alapján –
figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló
– módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2005. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetése
1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
főösszegét 374.513.000,- Ft-ban
ezen belül
felhalmozási bevételt
ebből: intézményi bevétel
sajátos működési bevétel
költségvetési támogatások
felhalmozási bevétel
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
felhalmozási kiadást
ebből: az önkormányzati beruházások összege
intézményi felhalmozás összesen
működési bevételt
ebből: intézményi bevétel
sajátos működési célú bevétel

27.980.000,- Ft-ban
1.915.000,- Ft
3.160.000,- Ft
5.747.000,- Ft
8.770.000,- Ft
8.388.000,- Ft
24.695.000,- Ft-ban
18.575.000,- Ft
6.120.000,- Ft
346.533.000,- Ft-ban
32.724.000,- Ft
104.398.000,- Ft
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költségvetési támogatás
működési célú pénzeszköz átvétel
működési célú hitel

143.450.000,- Ft
36.366.000,- Ft
29.595.000,- Ft

működési kiadást
ebből: személyi jellegű kiadásokat
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások
működési célú pénzeszköz átadás
szociálpolitikai juttatások
2004. évi CXXXV. tv. 51. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti tartalék

349.818.000,- Ft-ban
160.306.000,- Ft
51.187.000,- Ft
102.480.000,- Ft
16.187.000,- Ft
17.940.000,- Ft

költségvetési létszámkeretet
meg.

81

1.718.000,- Ft
főben

állapítja

Záró rendelkezések
2. §
(1)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. I. félévi
beszámolóban kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott
módon.

3) Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos Községek Intézményfenntartói Társulási
megállapodása óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására és a
Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos Községek Önkormányzatai Napközi Otthonos
Óvodájának Alapító Okirata 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.
Török Csilla körjegyző:
Balatonszentgyörgy Képviselő-testülete július 26-án tárgyalta Hollád község
önkormányzatának azon kérelmét, hogy szeretne csatlakozni a balatonszentgyörgyi
óvodai társuláshoz. Hollád község önkormányzata 2005. augusztus 31-el megszüntette a
holládi óvoda működését. Tikos község önkormányzata is tárgyalta a témát, ő is
jóváhagyta a csatlakozási kérelmet. Azt a feladatot kaptam, hogy dolgozzam át a
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megállapodást és az alapító okiratot. Annyi változás történt a megállapodásban, hogy
bekerült Hollád község, a hozzájárulást pedig időarányosan fizeti szeptember 1-től
december 31-ig. A jövő évtől pedig ugyan úgy, mint Tikos község. Az alapító okirat
módosítása ehhez hozzáigazítva történt.
K é r d é s:
Farkas László képviselő:
Mit értünk tényleges bekerülési költségen? Intézmény finanszírozási költséget vagy
értéknövelő költséget gyermek részarányban?
Török Csilla körjegyző:
A költségek viselését a megállapodás 9/2. pontja tartalmazza. A vagyon
Balatonszentgyörgy önkormányzatának tulajdonát képezi. A bekerülési költség csak a
működési költséget jelenti. A testület tavasszal tárgyalta a társulási megállapodást,
akkor sem érintette a tulajdon viszonyt.
Nagy Lajos polgármester:
Ez nem működő dolog. A körjegyzőségi megállapodás sem érinti a
tulajdonviszonyokat. A megállapodásban rögzítve van, hogy a fenntartási költségeket
közösen viselik az önkormányzatok, de azzal a kikötéssel, hogy előre a testületek különkülön megtárgyalják ezeket a munkálatokat.
Farkas László képviselő:
A megállapodás határozatlan időre köttetik. Köztudott, hogy az óvoda milyen
állapotban van. Nem biztos, hogy jó az, a megállapodásban nincs lerögzítve az
értéknövelő felújítás. A települések között működik a koordináció, de ezt célszerű lenne
a megállapodásban is rögzíteni. Két lehetőségünk lesz, ha olyan állapotba kerül az
óvoda. Vagy vállaljuk az összes költséget, vagy meg tudunk egyezni a társközségekkel
vagy nem tudunk fejleszteni. Javasolom, hogy erről külön határozzunk.
Török Csilla körjegyző:
Ez külön megállapodást kell, hogy képezzen, amit elő kell készíteni.
Vass Béla képviselő:
Támogatom ezt a gondolatot, hasonlít az iskolához. Az iskola esetében is el tudnék
képzelni egy ilyen megállapodást.
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Farkas László Nándor képviselő:
Itt felújításról beszélünk, de az esetleges beruházásokról sem lehet elfeledkezni.
Török Csilla körjegyző:
Nyilvánvaló, hogy a felújításokat és a beruházásokat is érintően kell a tárgyalásokat
megkezdeni a másik két önkormányzattal, és annak megfelelően kialakítani egy
álláspontot, hogy a megállapodás tervezetet el lehessen készíteni, vagy a jelenlegi
társulási megállapodást lehessen módosítani.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag meghozta a
következő határozatot:
86/2005. (IX.13.) kt. határozat:
1)
Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos Községek Intézmény-fenntartói Társulási
megállapodását óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására megismerte és
megtárgyalta, azt elfogadja.
A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
2)
Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos Községek Önkormányzatai Napközi Otthonos
Óvodájának Alapító Okirata módosítását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért Farkas László képviselő úr által előterjesztett javaslattal, szavazzon.
A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
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87/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos Községek Intézményfenntartói Társulása gesztor
települése kezdeményezi a tárgyalásokat a másik két társult önkormányzattal a közös
fenntartásu „Margaréta”Napközi Otthonos Óvodán végzendő esetleges felújítási és
beruházási munkálatok költségmegosztása, részarányos átvállalása tárgyában - a
tulajdonviszonyok változatlanul hagyása mellett – ezzel egyidejűleg e célra új
megállapodás megkötését, vagy a meglévő társulási megállapodás módosítását.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalásokat kezdje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4) Beszámoló az Általános Iskola tevékenységéről.
Előadó: Vass Béla iskolaigazgató
Vass Béla iskolaigazgató:
Tisztelt Képviselő-testület! Az írásos anyagban a lényeges elemeket leírtam.
Tükröződnek a kistérségi normatívák, a személyi feltételek 100 %-ban le vannak fedve.
A fő profilról betekintést jelent a működésbe. Két alkalommal említettem a tárgyi
feltételeknél a festést, meszelést. Először a szorgalmi időben, majd a tanév
befejezésénél. Lényeges elemként írtam a tanulmányi-és sportversenyekről, valamint az
intézmény felújításáról. Pál Béla államtitkár úr szerint az iskolák felújítási pályázataihoz
2-szeres, 3-szoros banki biztosítékot kérnek, amit az önkormányzatok nem tudnak
biztosítani. Így az iskolák felújítását nem tudják elvégezni.

K é r d é s:
Farkas László Nándor képviselő:
A diákok értékelésénél a statisztikai értékek mutatnak egyfajta tendenciát. Készülnek-e
olyan statisztikák, amelyek összehasonlítják a diákokat más iskola tanulóival? Van-e
arról kimutatás, hogy mely iskolákban tanulnak tovább és ott milyen eredménnyel,
milyen szinten maradnak?
Nagy Lajos polgármester:
Arra van-e visszajelzés, hogy a középiskolákból melyik felsőfokú intézménybe mennek
tovább a diákok?
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Vass Béla iskolaigazgató:
A mérés igyekszik objektív lenni. Igen vannak országos összehasonlítások. Az OKÉV
irányítja ezeket a méréseket. Visszajött az országos összehasonlítás. Külön veszi a
városi és falusi iskolákat. Mi átlagosak vagyunk, egy-két ponttal magasabb a mi
átlagunk. A tovább tanuló diákok I. félévi visszajelzései alapján összességében
Balatonszentgyörgy mindig jó tanulókat ad. Az év végi visszajelzések sokkal jobbak.
Elsősorban a gimnáziumba jelentkezők aránya növekszik, csökken a szakiskolai
jelentkezés. Úgy gondolom, hogy Balatonszentgyörgy megelőzi az országos átlagot,
nagyon sokan tanultak tovább felső fokon.
Hozzászólás:
Navrasics Endre képviselő:
A szülők sok esetben nem nézik a gyerek képességeit és olyan iskolába kényszerítik,
ami meghaladja a gyerek teljesítő képességét. Ilyen biztosan a mi iskolánkban is
előfordult, amiért nem lehet az általános iskolát hibáztatni. A gyerek számára ez
biztosan nem jó. Mi akkor vagyunk a legboldogabbat, ha a volt tanítványaink
visszajönnek, és beszámolnak felsőfokú végzettségükről.
Vass Béla képviselő:
Kemény vitákat váltott ki szülők és nagyszülők között is az értékelés. A szülők
elolvassák a három oldalas értékelést, de utána felteszik a kérdést, hogyha ezt jegyekre
váltanánk, akkor hányast kapna a gyerek? Ez az egész világon bevált, nem volt rossz ez
az osztályozási értékelés. A szakmában is vita tárgyát képezte, hogy alsó tagozatban
szabad-e buktatni? Megnyugtató válasz erre nem adódott. Akár tud a gyerek, akár nem,
át kell engedni.
Farkas László képviselő:
Ez egy különleges élmény, a gyerekek tudják, hogy nem lehet őket megbuktatni.
Navrasics Endre képviselő:
Meggyőződésem, hogy ez az oktatási rendszer nem engedi az iskolákban a
szocializációt.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
88/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos
és
Vörs
Községek
Általános
Iskolája
2004/2005.tanévi munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) Beszámoló a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről.
Előadó: Beősze Tamásné vezető óvónő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Beősze Tamásné vezető óvónő az írásos előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki:
A beszámoló elkészítése óta a kiscsoport létszámában változás történt, eggyel több lett,
a nagycsoport létszáma pedig eggyel csökkent. Itt szeretném megköszönni a képviselőtestület előtt, hogy az önkormányzat biztosította az óvoda tetőszerkezetének felújítását
és a rezsis brigádnak azt, hogy az udvart rövid idő alatt rendbe tette, balesetmentesítette. Bízom be, hogy az önkormányzat a jövőben is támogatja az intézmény
fejlesztését.
Nagy Lajos polgármester:
A tendencia, amit előre ki tudtunk számítani, sajnos bekövetkezett. A gyereklétszám
csökkenése az iskolára is ki fog hatni, az iskolát is el fogja érni. A képviselő-testületnek
sem volt nagy öröm, hogy az óvodában létszámleépítést kellett végrehajtani. Egy fő
óvónő közös megegyezéssel nyugdíjba ment, a két fő konyhai dolgozó pedig az iskola
konyháján tudott elhelyezkedni. Kérem, aki az óvoda tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag meghozta a
következő határozatot:
89/2005. (IX.13.) kt. határozat:
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Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta”
Napközit Otthonos Óvoda (8710.Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.) 2004/2005.
tanévi munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6) Egyéb ügyek.
6/a. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelet módosítása.
Török Csilla körjegyző:
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendeletben szabálysértési
rendelkezések is szerepeltek. A Somogy M. Közigazgatási Hivatal szakmai
iránymutatása szerint ezeket ki kell venni a rendeletből, mivel megszűnt a hatósági
jellege a közterület foglalási engedélyeknek. Ez most a közterületek rendeltetéstől eltérő
használata, amihez tulajdonosi hozzájárulás szükséges, díjat kell fizetni érte, polgári
jogviszony.
K é r d é s:
Farkas László képviselő:
A közterület felbontás is ebbe a körbe tartozik, vagy az más jellegű?
Török Csilla körjegyző:
Közterületek felbontásához - közművek építése, ezzel kapcsolatos munkálatok
végzéséhez – nem kell engedélyt, díjat fizetni, de az eredeti állapotot helyre kell állítani.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a rendelet előterjesztés szerinti módosításával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület az előterjesztés figyelembe vételével egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:
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Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2005. (IX.13.) sz. rendelete a
18/2004. (X.26.) számú
rendelete
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról
módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére – a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 22. §-a (Szabálysértési rendelkezések) 2005. év szeptember hó 13.napjától
hatálytalan.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés
napjától indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott
módon.

6/b. Zöldfok Rt. hulladékgazdálkodási közterület-felügyelő alkalmazása.
Nagy Lajos polgármester:
A Zöldfok Rt. közterület-felügyelőt szeretne foglalkoztatni a Fonyódi Kistérségi
Társulás területén. Ehhez kéri a testület határozatát. Balatonlelle önkormányzat
létszámában szerepelne a felügyelő, teljes költségét a Zöldfok Rt. fizetné. Nekünk ehhez
hozzájárulni nem kell, pénzbe nem kerül. Ezen a területen ilyen foglalkozású személy
még nem dolgozott, ez mindenképpen előre lépést jelent.
Hozzászólások:
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Török Csilla körjegyző:
A Fonyódi Kistérségi Társulás ülésein ez már elhangzott. Ennek a közterületfelügyelőnek megfelelő végzettséggel kell rendelkezni, köztisztviselő lesz.
Alkalmazását a hatósági-igazgatási társulás keretében kell megoldani. Mindent a
Zöldfok Rt. fog fizetni.
Tüskés Balázs képviselő:
Nem igazán derül ki, hogy ez a közterület-felügyelő mit fog végezni.
Török Csilla körjegyző:
A felügyelő a hulladékgazdálkodási hatósági jogkört látná el, a hulladékgazdálkodási
rendeletben foglaltak betartatása és az ezzel kapcsolatos intézkedések lenne a feladata.
A területen vannak olyan vállalkozók, akik még nem kötöttek hulladékszállítási
szerződést. Ezek felkeresése, szerződéskötés, a közterületek tisztántartásával, a
bejelentett problémák megoldásával kapcsolatos intézkedések lenne a feladata.
Nagy Lajos polgármester:
Valamennyi településen ellenőrzi a rendet. Saját munkatervük és bejelentések alapján
dolgozna.
Navrasics Endre képviselő:
Ha valakit tetten ér, akkor bírságolhat? Az a pénz hova folyik be?
Török Csilla körjegyző:
Ennek utána kell járni, ez a kérdés tisztázandó.
Farkas László Nándor képviselő:
Meggyőződésem, hogy evvel az egy fővel nem tudnak komoly, érdemi munkát végezni.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a közterület-felügyelő alkalmazásával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület az elhangzottak figyelembe vételével 8 igen szavazattal, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
90/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldfok Rt.
(8601. Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u.220.) kezdeményezését közterület-felügyelő
kistérségi társulás keretében történő alkalmazása (anyagi fedezetet Zöldfok Rt.
biztosítja) tekintetében megismerte, megtárgyalta. A Képviselő-testület a Fonyódi
Kistérség többcélú társulási megállapodása módosítását e tárgykörben támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/c. Barkas gépkocsi állapotfelmérése.
Nagy Lajos polgármester:
A Suzuki Autójavító Szövetkezettel átvizsgáltattuk a Barkas gépkocsit. Megállapította,
hogy a gépkocsi javítása nem gazdaságos, jelenlegi állapotában közlekedésre
alkalmatlan. Az lenne a cél, hogy ebben az állapotában értékesítsük, akár egyben, akár
darabokban, magánszemély vagy kereskedő részére. Szabaduljunk meg tőle akármilyen
áron. A forgalomból való kivonás is sokba kerülne. Kérem a testület véleményét.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
91/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában álló CWZ-018 forgalmi rendszámú gépjárművet – mivel a javíttatása
gazdaságtalan – értékesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/d. Rigó Piroska Ilona bérlakás kiutalás iránti kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Rigó Piroska Ilona Virág u. 6. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy részére utaljon ki bérlakást. Jelenleg az önkormányzatnak nincs
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üres bérlakása, a körzeti megbízottat sem tudjuk elhelyezni. Javasolom, hogy ha
megüresedik bérlakás, térjünk vissza kérelmére, akkor tárgyalja újra a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
92/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rigó Piroska Ilona
Balatonszentgyörgy, Virág u.6.sz. alatti lakos önkormányzati bérlakás kiutalása iránti
kérelmét megismerte, megtárgyalta. Jelenleg az önkormányzatnak nincs üres, kiutalható
bérlakás a tulajdonában, így amennyiben üresedik bérlakás, a kérelem tárgyalását újra
napirendre tűzi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6/e. Töreky Szilárd kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Töreky Szilárd négy éve vásárolt a Bodon utcában egy telket, mint balatonszentgyörgyi
állandó lakos. Építési engedéllyel rendelkezik, de szeretné a telket értékesíteni, amihez
kéri az önkormányzatot, hogy az elidegenítési és terhelési tilalmat oldja fel. Hajlandó
lenne a vásárláskor kapott kedvezményt kifizetni. A telek jelenlegi értéke 2.600 e Ft.
Kérem a testület véleményét.
Hozzászólások:
Farkas László képviselő:
Annak idején azért született ilyen döntés, hogy a telek-spekulációt megelőzzük.
Építkezzenek.
Farkas László Nándor képviselő:
Amennyiben hajlandó visszafizetni a 20 % kedvezményt, lehet, hogy az önkormányzat
jobban jár vele.
Navrasics Endre képviselő:
Olyan személyt támogatnánk, akinek eszében sincs ideköltözni.
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Doroszi József alpolgármester:
Sajnos meg van kötve a kezünk. Az én véleményem az, hogy két ajánlatot kell adnunk
neki. Vagy visszafizeti a jelenlegi érték 20 %-át, vagy visszavásároljuk az eredeti áron.
Farkas László Nándor képviselő:
Nekem lenne egy köztes javaslatom. A jelenlegi nettó piaci ár és a vásárláskori ár
különbözetét fizesse meg.
Nagy Lajos polgármester:
Ha alternatívát adunk, akkor három alternatívát adjunk. Az 1. a jelenlegi nettó piaci ár
és a vásárláskori ár különbözetét fizesse meg. 2. A jelenlegi érték 20 %-át fizeti vissza.
3. Nem járulunk hozzá. Kérem, aki a hármas alternatívát elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe véve egyhangúlag meghozta az
alábbi határozatot:
93/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Töreky Szilárd
diósdi lakos kérelmét – az önkormányzattól korábban megvásárolt Balatonszentgyörgy,
Bodon u.61. sz. telekről az elidegenítési tilalom, és jelzálog bejegyzés törlése tárgyában
– megismerte megtárgyalta.
A képviselő-testület a fenti ingatlanról elidegenítési tilalom és jelzálogbejegyzés
ingatlannyilvántartásból való törléséhez abban az esetben járul hozzá, ha a kérelmező a
telek jelenlegi piaci nettó ára és a kedvezményes vásárláskori vételár különbözetét az
önkormányzat részére megfizeti.
Amennyiben kérelmező a képviselő-testület döntését ilyen formában nem fogadja el, a
képviselő-testület a törléshez nem járul hozzá.
6/f. Falugondnokok Somogy M. Egyesülete támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Önkormányzatunk minden évben támogatta az Egyesületet. Most megemelte a
támogatás összegét 5 e Ft-tal, így 30 e Ft lenne. Javasolom, hogy ne támogassa a
testület a kérelmet.
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A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
94/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnokok
Somogy Megyei Egyesülete pénzbeni támogatás iránti kérelmét költségvetési fedezet
hiányában nem támogatja, azt elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/g. Árvízkárosultak megsegítése.
Nagy Lajos polgármester:
Somogy Megye Közgyűlésének elnöke is küldött e témában egy megkeresést. Mivel
Farkas László Nándor az ülés elején kérte napirendre tűzni az árvízkárosultak
megsegítését, kérem terjessze elő.
Farkas László Nándor képviselő:
Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy az elmúlt időszak időjárási viszontagságai
következtében az erdélyi területeken komoly árvízkárok keletkeztek, nemcsak anyagi
javakban, de ember életben is komoly veszteségeket szenvedtek. Arra kérem a
képviselő-testületet, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, a képviselőtestületi tagok egyéni anyagi lehetőségeihez mérten, a lakossághoz fordulva, egyes
emberek anyagi lehetőségeihez mérten szervezzünk egy olyan közös segítő akciót,
amellyel megmutathatjuk, nemcsak magunkra figyelünk, hanem másokra is. Gyenesei
úr két számlaszámot közölt, tudomásom szerint az egyház is nyitott egy számlát e célra,
ahova befizethetnénk nevesítve Balatonszentgyörgy segítségét. Javasolom, hogy egy
közös szervezésben – bármelyik számlára befizetve - tegyük meg a megfelelő
lépéseket, hogy ezt a segítséget eljuttassuk a megfelelő helyre.
Nagy Lajos polgármester:
Ha egy nagyobb összeget tudnánk összegyűjteni, akkor érdemes lenne település szinten
átadni. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat részéről 100 e Ft-tal járuljunk hozzá.
Magam részéről korábban a Vöröskereszt számlájára fizettem be csekken. Ez a
szervezet és a többi hasonló jobban tudja, hogy hova kell a segítség. Mivel nekünk
nincs testvér településünk Erdélyben, javasolom, hogy a felhívást tegyük közzé a
kábeltelevízión és a Vöröskereszt számlájára csekken fizessük be a pénzt, a csekkeket
addig beszerezzük.
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Farkas László Nándor képviselő:
Ez nem hiszem, hogy így elérné a célját. Sokkal hatékonyabb lenne, ha az
önkormányzat szórólapot juttatna el mindenkihez. Ez alapján egyszer mindenki
hozzájárulhatna, közös pénzgyűjtési akció lezárásaként küldhetné ezt az önkormányzat
egy számlaszámra. A képviselő-testület tagjai ebben személyesen részt tudnának venni.
Mert így megjelenne a pénz, de ha csak csekket osztunk szét, a pénz nem fog
megjelenni.
Farkas László képviselő:
Az emberek többsége azért nem ad, vagy kérkedve ad, mivel ezek a számlaszámok nem
mindig törvényesek. A szórólapok mellé csatolhatnánk Gyenesei úr levelét is, ebből
láthatnák, hogy legitim számlaszámokról van szó.
Tüskés Balázs képviselő:
Ha a testület 100 e Ft-ot átutal, úgy gondolom ez elég referencia lesz ahhoz, hogy az
emberek megbízzanak abban a számlaszámban. A hirdetést így tegyük közzé.
Török Csilla körjegyző:
Van az önkormányzatnak egy úgynevezett idegen helyről beszedett számlája, amire be
lehetne fizetni a felajánlásokat. Ez itt jelenne meg az önkormányzatnál, innen tovább
lehetne utalni.
Vass Béla képviselő:
Szerintem a Vöröskereszt számlájára fizessük be. Ők jobban tudják, hogy hol van rá
szükség. Nem egy szűkebb közösséget kell támogatnunk, hanem eszmeileg is egész
Erdélyt, Romániát. A Vöröskeresztnek van egy olyan alszámlája, amelyre külön a
romániai árvízkárosultak segítésére adományozott összegeket lehet befizetni.
Nagy Lajos polgármester:
Az önkormányzat egy külön számlát hoz erre létre, amelyet különböző helyeken lehet
kérni. Propagandáját a helyi kábeltelevízión keresztül hirdetjük. A szórólapokat két
dolgozó eljuttatja a lakossághoz. A befizetett összeget a Vöröskereszt romániai
árvízkárosultak számlájára utalja át az önkormányzat a testület által megszavazott 100 e
Ft-os támogatással együtt. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület az elhangzottak figyelembe vételével egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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95/2005. (IX.13.) kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hargita
megyei (Románia) árvízkárosultak megsegítésére 100.000.- Ft pénzbeni
támogatást állapít meg a 2005.évi költségvetési kiadásai terhére – olyan
formában, hogy a megállapított összeg a Vöröskereszt számlájára kerüljön
átutalásra.
2.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
balatonszentgyörgyi lakosság körében gyűjtést hirdet meg a Hargita megyei
(Románia) árvízkárosultak megsegítésére olyan formában, hogy a lakosság a
támogatási összegeket az önkormányzat Marcali OTP-nél vezetett
idegenbevételek számlájára fizetheti be. A befizetésekből összegyűlt összeget
az önkormányzat egyösszegben a Vöröskereszt számlájára utalja át.
Felkéri a polgármestert, hogy az adományok befizetésére való felhívást,
valamint a befizetési utalványok átvételének helyét a kábeltévében tegye
közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/h. Sportegyesület támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Sportegyesület levelében két kérelmet is megfogalmazott. Kutat fúratott a magas
vízdíj mérséklése érdekében. Ennek költségét 300 e Ft-ot kér a sportkör
költségvetéséhez. Valamint kéri a kút használatához a hozzájárulást.
Farkas László képviselő:
Itt többszörös jogsértés történt. Először is tervdokumentációt kell készíteni – amit
térítésmentesen elkészítek -, a jegyző asszonyhoz kell benyújtani engedélyeztetés
végett.
Farkas László Nándor képviselő:
Milyen költségmegtakarítást fog jelenteni, ha ez üzemelni fog?
Nagy Lajos polgármester:
Eddig a pálya öntözését a regionális vezetékről – tűzcsapról – oldották meg, ami nem
szabályos. Vízórát kell felszerelni. A víz után díjat nem kell fizetni, de az órán átmenő
vízmennyiség után csatornahasználati díjat kell fizetni.
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Toronyi Árpád a Sportegyesület részéről:
Heti három edzéssel 30-30 fő fürdik, ehhez hozzájön még a hétvégi meccsekkel a
vendégcsapat is. Véleményünk szerint három év alatt megtérül.
Farkas László képviselő:
Tilos a két rendszert összekötni. Szigorúan csak pázsitlocsolásra és zuhanyozásra
alkalmasak ezek a rétegvizek. A zuhanyozással is vigyázni kell, tilos mosogatni vele.
Folyamatosan fertőtleníteni kell.
Navrasics Endre képviselő:
Utólag kéri a támogatást. Én úgy gondolom, hogy előre kellett volna erről szólni.
Elfogadtuk költségvetésünket. Ha most megfinanszírozzuk, akkor illegálisan csináltunk
egy kutat. Ez nem biztos, hogy egy rentábilis dolog lesz.
Farkas László Nándor képviselő:
Ha már előre nem történt kalkuláció, így utólag számba kellene venni a költségeket,
csak utána tudnánk rámondani az igent, ha látnánk, hogy ez a később nem lesz nyűg a
nyakunkon úgy anyagilag, mint jogilag.
Nagy Lajos polgármester:
Úgy látom senki nincs döntési helyzetben. Javasolom, hogy készítsünk konkrét
számításokat, amikor az elkészült, akkor tűzzük ismét napirendre a kérelmet. Kérem,
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembe vételével egyhangúlag meghozta
az alábbi határozatot:
96/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
balatonszentgyörgyi Sportegyesület pénzbeni támogatás ( kútfurrás költségeinek
kifizetésére ) iránti kérelmének tárgyalását a költségek pontos ismeretének birtokában
egy későbbi ülésén tűzi ismételten napirendre.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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6/i. Kábeltelevízió műsoridejének módosítása.
Tüskés Balázs képviselő:
Korábban már többször felvetődött, és most kérem a képviselő-testület hozzájárulását
ahhoz, hogy megkezdhessem a 24 órás képújság előkészítését. Az ehhez szükséges
műszaki feltételek (számítógép beszerzését) biztosítását vállalom, terveim szerint sokkal
több információval szeretném feltölteni. Olyan információs csatorna jönne létre, amely
a nap bármelyik szakában elérhető lenne. Amennyiben a testület ehhez hozzájárul, a
HIR-SAT Kft-vel egyeztetni kell, hogyan tud ehhez megfelelő csatornát biztosítani.
Vagy a már meglévő csatornát tudná adni, vagy egy új csatornát adna, ami kb. 120 e Ftba kerülne. Ebben kellene dönteni, hogy melyik variációt választja a testület.
Kérdés, hozzászólás:
Nagy Lajos polgármester:
Melyik csatornát szüntessük meg? Erre most pénzt áldozni nem tudunk.
Farkas László képviselő:
Színvonalban sokkal jobb lenne. Az lenne a cél, hogy minél szélesebb körben jusson el
a lakossághoz az információ.
Tüskés Balázs képviselő:
A csillag pontos rendszer indulásakor a HIR-SAT Kft. olyan csatornára tette a helyi
adást, amit nagyon sokan nem tudtak fogni a régi készülékeken. Ezt jeleztük a
szolgáltató felé, utána került a jelenlegi csatornára, amit már jóval többen tudnak nézni,
de még mindig van egy-két egyedi eset. Igazából sok mindent nem tudok tenni.
Farkas László Nándor képviselő:
Ehhez kapcsolódó lakossági észrevétel történt. A hosszabb szövegű hirdetéseknél túl
gyorsan váltanak a diák, nem lehet elolvasni rendesen. Az lenne a kérés, hogy hosszabb
intervallumban váltsanak az oldalak.
Nagy Lajos polgármester:
Úgy látom, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi lehetősége plusz csatornára.
Amennyiben a képviselő úr fel tudná mérni, hogy melyik az a csatorna, amelyet
kevésbé néznek, amit nélkülözni tud a lakosság, akkor a testület hozzá tud járulni a 24
órás képújság bevezetéséhez. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
97/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Tüskés Balázs képviselőt, hogy mérje fel a lakosság körében, hogy melyik
kábeltelevíziós csatornának legalacsonyabb a nézettsége.
Amennyiben szabadul fel a jelenlegi csatornák közül 1, akkor a testület hozzájárul a 24
órás képújság bevezetéséhez. Új, plusz csatorna megrendelésére a képviselő-testület
anyagi forrást nem tud biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/j. Ételszállító gépkocsi beszerzésével kapcsolatos felvetés.
Farkas László Nándor képviselő:
A gépkocsi beszerzési pályázat sikeresen lezajlott. A típus kiválasztása is megtörtént.
Ismertük az előzményeket. Megkaptuk a 4,5 millió Ft támogatást, közbejött a
közbeszerzési eljárás. Úgy gondoltam, hogy a későbbiekben majd bővebb tájékoztatást
kapunk az eljárásról. A megfelelő tájékoztatás elmaradt. Augusztus 17-én felhívott az
alpolgármester úr és közölte, hogy eldőlt a közbeszerzési eljárás, a boglári Peugeot
márkakereskedés nyert a versenyeztetés során. Én akkor elmondtam az alpolgármester
úrnak, hogy ezt mégis csak testületi ülésen kellene megtárgyalni, mivel egy 7,2 millió
Ft-os beszerzésnél bizonyos érveket, ellenérveket kellene ütköztetni egymással. Az
alpolgármester úr biztosított arról, hogy az összes iratba betekinthetek, mindent
megismerhetek. A következő napon az alpolgármester úr ismét felhívott és tájékoztatott,
hogy a képviselő-testület meghozta döntését, a döntés megszületett. Ez nekem nagyon
sértette képviselői önérzetemet és magánemberi önérzetemet is. Szerettem volna
bizonyos dolgokat megismerni, szerettem volna bizonyos dolgokat érvként hallani
illetve érvként elmondani. Nekem erre nem nyílt lehetőségem és utólag szeretnék erre a
kérdésre választ kapni. Miért volt ez a gépkocsi beszerzés ilyen sürgős?
Török Csilla körjegyző:
Én a képviselő urat tájékoztattam a lefolytatott közbeszerzési eljárás részleteiről.
Nagy Lajos polgármester:
A közbeszerzési törvény szerint jártunk el. A Bíráló Bizottság tagja volt Doroszi József
alpolgármester úr, Török Csilla körjegyző asszony, Tolnai Anna pénzügyes és Cziráki
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Zoltán műszaki előadó. Az ajánlattételi felhívásban a bírálati szempont a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt A hiánypótlás után 1 érvényes pályázat
maradt, ennek elfogadására tett javaslatot a bíráló bizottság. A boglári Peugeot nyerte el
a szerződéskötés jogát, nagyon kedvező ajánlatot tett a másik érvénytelen ajánlat jóval
magasabb összegről szólt. Én a testület határozatának megfelelően jártam el. Hogy
miért nem kértünk több ajánlatot? Úgy gondolom, hogy egy bizonyos szint alá nem
szabad mennünk.
Farkas László képviselő:
A közbeszerzési eljárás nem írja elő, hogy a legolcsóbb ajánlatot kell elfogadni.
Nagy Lajos polgármester:
Az ajánlattételi felhívásban bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás lett megjelölve, a közbeszerzési tv. által biztosított alternatívák közül.
Farkas László Nándor képviselő:
A jegyző asszony tájékoztatását most is megköszönöm. A kifogásaim ott merültek fel,
hogy a kiírás feltételeiről a képviselő-testület nem lett megkérdezve. Ezeket a
szempontokat nem a testület határozta meg, de nem is a Bizottság. A Bizottság nem
rendelkezett a testület felhatalmazásával az ajánlattételi felhívás tartalmának a
kibocsátására. Az ad-hoc bizottság létrehozásáról a képviselő-testület dönt. Ilyen a
tudomásom szerint nem volt, az alpolgármester úr nem is vehetett volna részt benne.
Török Csilla körjegyző:
Jelen esetben nem a testület ad-hoc bizottságáról van szó. A testület által elfogadott
közbeszerzési szabályzat rendelkezik a bizottság felállításának szabályairól. A
szabályzat nem tiltja, hogy az alpolgármester nem lehet tagja. A személyekre a
polgármester tesz javaslatot.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő az ülésről eltávozott.
Nagy Lajos polgármester:
Ebben az eljárásban semmiféle rossz szándék nem volt. Múlt év végén volt egy hasonló
közbeszerzési eljárás, ugyan így lett lebonyolítva. Teljesen törvényesen zajlott le az
eljárás.
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Farkas László Nándor képviselő:
Lehet, hogy nem került volna erre a kérdésre sor, ha az alpolgármester úrnál nem
tapasztaltam volna a merev elutasítást.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16,45 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Navrasics Endre
képviselő

Tüskés Balázs
képviselő
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
12. számú
JEGYZŐKÖNYV
84/2005. (IX.13.) kt. határozat:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a
két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadása.
85/2005. (IX.13.) kt. határozat:
A pénzügyi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
9/2005. (IX.13.) sz. rendelet:
Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása.
86/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos Községek Intézményfenntartói
Társulási megállapodása óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására és a Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos Községek ÖnKormányzatai Napközi Otthonos Óvodájának Alapító Okirata
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
87/2005. (IX.13.) kt. határozat:
„Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Balatonszentgyörgy
88/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Az Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
89/2005. (IX.13.) kt. határozat:
A „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása.
10/2005. (IX.13.) sz. rendelet:
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 18/2004.
(X.26.) sz. rendelet módosításáról.
90/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Hulladékgazdálkodási közterület-felügyelő alkalmazásához hozzájárulás.
91/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Barkas gépkocsi állapotfelmérése, érétkesítése.
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92/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Rigó Piroska Ilona Virág u. 6. sz. lakos kérelme.
93/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Töreky Szilárd telek ügye.
94/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Falugondnokok Somogy M. Egyesülete kérelme.
95/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Árvízkárosultak megsegítése.
96/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Sportegyesület kérelmére döntés elnapolása.
97/2005. (IX.13.) kt. határozat:
Kábeltelevízió képújság műsoridejének módosítása.
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