1. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
január 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
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Török Csilla körjegyző
Üst Gyula művészeti vezető
Fehér Katalin Műv. Ház vezető
Tóth Pálné könyvtár vezető
Szaka Zsolt divízióigazgató
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Béla és Farkas László képviselőket kéri fel a testület
egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a Zöldfok Rt. ajánlatát első napirendként tárgyalja a testület.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
1/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. január 31-i
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
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1) Zöldfok Rt. ajánlata a 2006. évi hulladék szállítás díjára.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) A Kis-Balaton Táncegyüttes működéséről beszámoló.
Előadó: Üst Gyula művészeti vezető
3) A Művelődési Ház munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Katalin Müv. Ház vezető
4) A Községi Könyvtár munkájáról beszámoló
Előadó: Tóth Pálné könyvtár vezető
5) Beszámoló a Kulturális-és Sport Bizottság munkájáról.
Előadó: Vass Béla bizottság elnöke
6) Balatonberény Község Önkormányzatának az általános iskolai feladat-ellátási
megállapodásra tett módosító javaslata.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
7) Általános Iskola világítás korszerűsítése.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
8) Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A napirend tárgya:
1) Zöldfok Rt. ajánlata a 2006. évi hulladék szállítás díjára.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Ismeretes, hogy a Zöldfok Rt. javaslatát a 2006. évi hulladék szállítás díjára testületünk
a legutolsó ülésén elutasította. Erről írásban értesítettem a balatonboglári igazgató urat.
Január elején személyesen felkeresett Szaka Zsolt úr, akivel az ajánlatról tárgyaltunk. A
módosított változatot írásban megküldte, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai
kézhez kapták.
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Szaka Zsolt divízióigazgató:
Díjemelési ajánlatunkat december 31-ig el kellett volna fogadni a testületeknek. Az
egyik jelentős tétel ami miatt nem fogadta el a testület ajánlatunkat, az üzemanyag árak
emelkedése. A másik pedig a dolgozók béremelése, amit a Kormány határozott meg. A
többi költséget az infláció emelkedésének figyelembe vételével határoztuk meg. A 8 %
nem a legmagasabb emelkedés mértéke. Hasonló nagyságú települések ezt az emelést
elfogadták. Több lehetőség van. Az újabb ajánlatunkat az tette lehetővé, hogy az elmúlt
évben csökkent az elszállított hulladék mennyisége a településen.
Nagy Lajos polgármester:
Előzetes tárgyalásaink alapján a Zöldfok Rt. elfogadta az 5 %-os emelést.
K é r d é s e k:
Farkas László képviselő:
A korábbi években mennyi volt a ténylegesen beszállított mennyiség? Ha túllépjük ezt a
mennyiséget, akkor csak a többlet mennyiséggel kell megfizetnünk?
Szaka Zsolt divízióigazgató:
A korábbi években 430 t volt, az elmúlt évben csökkent 400 t-ra. Tavaly senkinek nem
volt visszafizetési kötelezettség, de előfordult olyan település is, ahol rá kellett fizetni.
A csökkenés okát nem lehet tudni. Felfelé soha nem szoktak módosítani. A
csökkenéssel kedvezőbb helyzetbe kerül a település, kedvezőbb lesz az elszámoló ár.
Túllépés esetén csak a többletmennyiség gyűjtőárát kell megfizetni.
Farkas László Nándor képviselő:
A falu állandó lakosságának száma nem változott, a hulladék mennyisége csökkent.
Országosan, sőt a világon mindenhol emelkedett a termelt hulladék mennyisége. Nem
inkább abból eredhet az a következtetés, hogy ezek a mérések korábban vagy még most
sem igazán hitelesek? Teljesen ellentétes a tendencia, mint amit a külső folyamatok
alapján elvárhatnánk. Az ajánlott áraknál a szolgáltatás csökkenésre hivatkozik, ezzel
fogadja el az 5 %-os emelkedést. A szolgáltatás mértéke közel 10 %-os mennyiség
csökkenést takar. Az áremelkedés pedig a csökkentett árra képzett 5 %-os emelkedés.
Ennek a különbségét megnézzük, akkor valójában közel 15 %-os áremelkedésről van
szó. Nagyságrendileg 12-13 %-ró van szó.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Jelenleg is, az előző években is hitelesített mérlegen történt a hulladék mérlegelése.
Tényleg meglepő, hogy Balatonszentgyörgyön csökkent a hulladék mennyisége.
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Országosan összességében folyamatosan nő. Ezt a csökkenést nem tudom mi okozta. A
súlycsökkenés egyfajta kockázat, amit
valamivel ellensúlyozni kell.
A
költségnövekedésünket szeretnénk érvényesíteni.
Farkas László Nándor képviselő:
Nem kalkulálnak súlycsökkenéssel, mert ezzel csökkenne a bevételük. Ezzel azt
sugallja, hogy mégsem a mért mennyiség alapján kötnek szerződést, hanem egy
kalkulált mennyiség alapján. Ezt figyelembe véve próbálják jövőbeni terveiket
elkészíteni. Így viszont elfogadhatatlan a 12-13 %-os áremelkedés. A költségelemek
közül csak kettő említett, nem említette az ÁFA csökkenési tételeket, amelyek jelentős
költségcsökkenést fognak Önöknek jelenteni. Úgy érzem a számok nincsenek
egymással szinkronban, amiről beszélünk.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Nekünk mindig a nettó költségeket kell figyelembe venni. Ezzel számolunk. Az ÁFA
változás nem érint bennünket. Amennyiben a település nem tudja elfogadni a 8 %-os
emelést, akkor az egyéb szolgáltatás, pl. a lomtalanítás területén lehetne változtatni.
Farkas László képviselő:
A szolgáltatás minősége nem sérülhet. Az a járható út, meg kell állapodnunk egy olyan
fajlagos költségben, amit mindkét fél elfogad. Az idei árat korrektül úgy lehetne
meghatározni, hogy a tavalyi ártarifát megnöveljük az idei inflációval. Ez maximum 1-2
%-kal tologatható. Az ebből kialakult ár elfogadható.
Vass Béla képviselő:
A tavalyihoz képest valóban 10 % feletti lenne az emelés. Én is az infláció mértékével
javasolom megtoldani.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Más a szolgáltatói infláció és más az általános infláció.
Navrasics Endre képviselő:
Az infláción túli fizetést nekünk azért kell elvetni, mert az idei alkunk egy
elrugaszkodási pont lesz. Egyetértek az előttem szólókkal.

4

Szaka Zsolt divízióigazgató:
Az elmúlt évben 6,9 % volt a szolgáltatói infláció. Ettől mi nem nagyon tértünk el.
Fogadják el az első ajánlatunkat, abban nem volt változás, a 6,9-hez közel van a 8 %.
Farkas László Nándor képviselő:
A 2004. évhez képest 2005-re 9 %-kal nagyobb összeget szavaztunk meg. Most a 2006os várható inflációról beszéljünk. Továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy a ténylegesen
elszállított mennyiség és az ár harmonikusan tükrözze ezt az inflációt. Vagy azt
mondjuk, hogy a 400 t-ra kiszámoljuk a tavalyi kontingens árat és ezt emeljük meg az
infláció mértékével, vagy számoljunk 430 t-val a tavalyi áron és azt szorozzuk meg az
infláció mértékével. Szeretnénk havi rendszerességgel megismerni a beszállított
mennyiséget.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Bármikor bárki ellenőrizheti méréseinket. Havi jelentésnek költségei vannak, ezt
megvizsgáljuk hogyan lehetséges. Negyedévente meg vannak az adataink.
Nagy Lajos polgármester:
Azt el tudnám fogadni, ha a 400 t-ra rátennénk a 6,9-7 %-ot, ami a 400 t fölött lenne,
arra is 7 %-ot tennénk. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
2/2006. (I.31.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldfok
Rt. Siófok Bajcsy Zs. U.220.) 2006.évi hulladék szállítására tett árajánlatát
megismerte, megtárgyalta.
b.) A Zöldfok Rt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását, miszerint a
430 tonna éves mennyiség 400 to/évre módosul, elfogadja.
c.) A 400 to éves hulladékmennyiség 2005.évre megállapított díjának 2006.évre
történő 7 %-kal történő emelését elfogadja.
d.) Felkéri a polgármestert, hogy a Zöldfok Rt. a testület határozatáról értesítse, és
felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására.
e.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005./XI.29./sz. rendelete
a
települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
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megállapításáról 2. sz. mellékletének módosítását terjessze a képviselő-testület
elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Török Csilla körjegyző

2) A Kis-Balaton Táncegyüttes működéséről beszámoló.
Előadó: Üst Gyula művészeti vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Farkas László képviselő:
Gratulálok az eddig végzett munkájához, további jó munkát kívánok, csak így tovább.
Mindenki elégedett lesz.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Szeretném megköszönni azt az élményt, amiben részünk lehetett augusztusban, amikor
itt volt az Ilosvai Selymes Péter Táncegyüttes és novemberben a 40 éves évfordulóra
készített műsoron. Köszönöm azoknak a munkáját akik ezeket a műsorokat létrehozták,
és azoknak, akik ennyi év után volt bátorságuk kiállni. Köszönöm, további jó munkát
kívánok. Kívánom, hogy a Táncegyüttesnek folyamatosan legyen utánpótlása.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-Balaton
Táncegyüttes működéséről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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3) A Művelődési Ház munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Beszámolómat a ma készített melléklettel egészítem ki, melyben kiemeltem 2003-tól
napjainkig a legfontosabb és legsikeresebb rendezvényeket.
K é r d é s e k:
Besenczki Józsefné képviselő:
Konkrét lehetőséget
megvalósítására?

lát-e

a

pályázati

lehetőségen

kívül

az

elképzelések

Farkas László Nándor képviselő:
Ebből a beszámolóból kiolvasható, hogy az emberek egyre közömbösek a társadalmi
események iránt. Mit lehetne tenni, hogy jobban működjön? Valamit ki kellene találni.
Navrasics Endre képviselő:
Nagyon jó érzés kerített hatalmába, amikor összehasonlítottam nagyobb települések
rendezvényeivel. Egy kisvárosnak a becsületére is válhatna az a sok program, amit a
művelődési ház produkál.

Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
A tárolással kapcsolatos a gond. A sok év alatt egyre szaporodtak az eszközök,
berendezések. A mozigépház alatti raktár megnyitására gondoltunk a nagyterem felé. Ez
azon múlik, hogy anyagiakban hogyan tudjuk rendezni és a szakemberen. A felmerülő
kéréseket az önkormányzat mindig támogatja. Olyan program, amibe gazdaságilag
belebuktunk volna, olyan nem volt. Az a legnehezebb dolog, kimozdulni otthonról.
Nehéz az embereket kimozdítani. Tegnap voltam a Magyar Művelődési Intézetben egy
konferencián, ahol a kollégák mondták el tapasztalataikat. Szeretném megerősíteni azt,
hogy a településen folyó kulturális élet szép és értékes.
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Farkas László képviselő:
A Művelődési Házzal kapcsolatban két kötelességünk van. Az egyik az, olyan
megjelenési formát kell biztosítanunk a Művelődési Háznak, mintha a település „tiszta
szobája” lenne. Bármilyen nagyobb rendezvény, esemény történik, ez a Művelődési
Házban történik. Ez sok mindent elárul a faluról. Másik kötelességünk személyes,
rendezvényeken, ünnepségeken, ami a falu életében fontos, részt venni.
Besenczki Józsefné képviselő:
Nagyon becsülöm a munkádat, kitartásodat, megújulni tudásod. Úgy gondolom,
megtalálták a vezetők a megfelelő embert a megfelelő helyre. A rendezvények
színvonala bárhol megállná a helyét. A település kulturális életének te vagy a mozgató
rugója. Csak így tovább. Ne add fel a lelkesedésedet. Köszönjük a munkádat.
Doroszi József alpolgármester:
Joggal mondhatjuk, hogy a Kati munkájáról felső fokon beszélhetünk. Saját munkájával
szemben maximalista. Én a helyében a kudarcokat nem írtam volna le. Továbbra is
ilyen lelkesedéssel végezze munkáját, akkor a jövőben is arról lehet beszámolni, hogy él
a Művelődési Ház és jó kezekben van.
Tüskés Balázs képviselő:
Érdemes lenne megnézni a pályázati lehetőségeket. Ez a Művelődési Ház egy régi
épület, felújításra szorul több helyisége. Hiányolom, hogy a Művelődési Ház tábla
hiányzik az épületről. Javasolom, hogy angolul is írjuk ki.
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Ennyi energiát és időt soha nem költöttünk a reklámra, mint eddig.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A Művelődési Ház szép kívül, belül. Jó a vezető, színvonalasak a rendezvények.
Gratulálni szeretnék és további sok sikert a munkához.
Farkas László Nándor képviselő:
Szándékaim ellenére talán
mondani. A beszámolóból
sikeresek. A beszámolóból
mondatok között néhány

rossz hangsúllyal mondtam el azt, amit szerettem volna
én is úgy tapasztaltam, hogy alapvetően a rendezvények
az ragadott meg leginkább, hogy a pesszimizmus feltűnt a
helyen. Erre próbáltam én reagálni, hogyha feltűnnek
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hiányosságok, akkor tárjuk fel annak okait. Alapvetően nem az egész tevékenységet
akartam fekete színben értékelni.
Nagy Lajos polgármester:
A tábla nem lehet téma, meg kell rendelni. A raktározás okoz gondot, a raktárt meg
lehetne oldani bővítéssel. A többi kis helyiség felújítását egymás után. Általában a
rendezvények sikeresek, látogatottak. Előfordul néha, amelyik nem úgy sikerül, ahogy
szeretnénk. Egyéb elfoglaltságunk miatt nem tudunk rajta részt venni. Azonosulni
tudok Navrasics Endre képviselő társam véleményével, ezt a kulturális életet kisebb
város is megirigyelhetné. Katinál rátermettebb embert nem találhattunk volna. Munkáját
kiemelten szeretném megköszönni. Ő a helyén van, munkáját magas szinten végzi.
Köszönjük munkáját, további sok sikert kívánunk. Kérem, aki a Művelődési Ház
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
4/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház
munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4) A Községi Könyvtár munkájáról beszámoló.
Előadó: Tóth Pálné könyvtár vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Pálné könyvtár vezető:
A 2006. januári adatokat most zártam le. A beiratkozott olvasók száma 152. A
gyerekek 198 könyvet kölcsönöztek, a felnőttek pedig 320-at. Nagyszerű dolog, hogy a
felnőtt olvasók egyre többen jönnek.
Hozzászólások:
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Besenczki Józsefné képviselő:
Piroska néni személyénél jobb embert nem találnának erre a munkára. A falu
maximálisan elégedett munkájával. További jó egészséget és kitartást kívánok
munkájához.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Továbbra is hasonló jó munkát kívánok. Kívánom, hogyha az idegen belép a
Művelődési Házba, továbbra is szép színfoltja legyen a könyvtár. Valóban lesz könyvtár
az általános iskolában?
Vass Béla képviselő, iskolaigazgató:
A 2003. évi felszerelési jegyzék kapcsán a Közoktatási törvény rendelte el, hogy
minden iskolában legyen könyvtár a házon belül. Az iskolai könyvtár 1997-ben került a
községi könyvtárhoz. 1998-ban a normatívát már így kaptuk. Későbbiekben
megszorították azzal, hogy az iskola falai között kell lenni az iskolai könyvtárnak. Így
ismerik el plussz normatíva képzését. A Fonyódi Kistérségi Társulástól a könyvtár
kialakításához 5,5 millió Ft-ot kapunk. A Társuláson keresztül történik a közbeszerzés.
A teljes felszerelés még nem állt össze. A könyvtári berendezés 5 év múlva kerül az
iskola tulajdonába. Az 1966-ban épített konyha helyiségében kerül kialakításra,
valószínűleg szeptemberre összeáll a teljes felszerelés.
Besenczki Józsefné képviselő:
Külön könyvtár fog kialakulni. E miatt létszámot kell bővíteni? Ki fogja ezt
működtetni? A felelősséget valakinek vállalni kell.
Tóth Pálné könyvtár vezető:
Megkapták-e már a feltételeket, az előírásokat, ami alapján az iskolai könyvtár
működhet? A nyitva tartást hogy szabályozzák? A könyvtárt csak könyvtári végzettségű
tanár működtetheti.
Vass Béla képviselő, iskolaigazgató:
A berendezés a Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdona lesz, mi csak használók
leszünk. Arra majd testületi döntés kell, hogy meghagyja-e a községi könyvtáron belül.
A szabályozást természetesen be kell tartanunk. A személyi kérdésekre képviselőtestületi vagy legalább Intézményirányító Társulási döntés kell. A személyi kérdést
nyilván nem külső emberrel fogjuk megoldani. A törvény minőségileg különbséget tesz
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a 3000 alatti és 3000 kötet feletti készletre. Itt a feltöltés indul. Úgy látom, hogy ez
szeptemberre összeállhat.
Nagy Lajos polgármester:
Az iskola a törvény által előírt feltételeket kezdi végrehajtani. A könyvtár jövőbeni
működésére vonatkozóan még senki nem tud választ adni. Ma többségében kulturális
témákat tárgyalunk, bizonyíték arra, hogy településünk mindig is sokat áldozott a
kultúrára. A pályázatokat figyeljük, a számítógép ma már nem kérdés. Piroska
lelkiismereten, szakszerűen végezte munkáját. Áldozatos munkáját ezúton is köszönjük
a képviselő-testület nevében. Kérem, aki elfogadja a községi könyvtár munkájáról szóló
beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
5/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvár
munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) Beszámoló a Kulturális-és Sport Bizottság munkájáról.
Előadó: Vass Béla bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vass Béla bizottság elnöke:
A beszámolóm első része hiányos, döntéshozó szervezet, számít az egyesületekre,
egyesület vezetőkre, intézményvezetőkre és mindenkire, akik valamilyen módon
hozzájárultak egy-egy falusi rendezvényhez. Ketté választottam a szórakoztató és
ünnepi rendezvényeket. A mi munkánk nem operatív. Rengeteg átfedés van. Ahogy
elődeink csinálták, példamutató. Nagyon sok helyütt a kulturális élet helyszíne nincs
kivilágítva. A Kulturális Bizottság egy szerény koordinátora volt a rendezvényeknek. Ez
egy ajánlat a következő testületnek.
Nagy Lajos polgármester:
Az előző napirendi pontoknál alaposan kitárgyaltuk a község kulturális életét. 1994-ig
semmilyen bizottság nem működött. Ezt 1994-ben hozta létre a képviselő-testület. Ez a
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döntése jó volt a testületnek. Szeretném megköszönni azoknak a bizottsági tagoknak és
bizottsági vezetőknek, akik ebben a 11 évben részt vettek a munkában, akár testületi
tagok, akár kívül álló tagok. Legyünk büszkék az eredményeinkre, községünkre, hogy
ilyen kulturális életet tud produkálni. Legyünk büszkék az emberekre, akik ezt
irányítják és ebben részt vesznek. Az elmúlt évi két nagy rendezvény nemcsak a helyi
lakosság, hanem vidéki, mondhatnánk körzeti érdeklődők részvételével történt. Kérem,
aki elfogadja a Kulturális-és Sport Bizottság munkájáról szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
6/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális-, és
Sport bizottság munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6) Balatonberény Község Önkormányzatának az általános iskolai feladat-ellátási
megállapodásra tett módosító javaslata.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Együttes ülésen tárgyaltuk ezt a témát. Döntésünkről írásban értesítettük Balatonberény
Önkormányzatát. Ezt követően a polgármester úr és a jegyző úr felkeresett bennünket,
kérte módosítani az együttműködési megállapodást úgy, hogy csak a felső tagozatos
tanulóira vonatkozzon. Úgy gondolom, hogy ezzel egyetérthet a testület. Alsó tagozatos
gyermekeik oktatását Alapítványi formában oldják meg. Ennek ellenére 7 alsó tagozatos
gyermeket idehoznak a szülők Balatonszentgyörgyre. Utánuk a normatívák mi
megkapjuk, a Balatonberényben tanuló alsó tagozatosok után nem akarnak fizetni. A
másik pedig a 4. pont módosítására vonatkozó kérelmük, mely szerint az iskola
beruházási, felújítási költségeihez külön megállapodás szerint járulna hozzá. Továbbra
is javasolom a testületnek, hogy ebben tartson ki az eredeti álláspontja mellet.
Hozzászólások, kérdés:
Farkas László képviselő:
Balatonberény úgy szeretné megoldatni az oktatást, hogy a lehető legkevesebb
kötelezettségébe, pénzébe kerüljön. Az ő szempontjukból ez a jogos érdek. A mi
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szempontunkból ez teljesen jogtalan és elfogadhatatlan. Balatonberény most szorult
helyzetben van.
Most feltétlen ki kell állni amellett, hogy jogos érdekeinket
megvédjük. Nem kérünk olyat, ami plussz vagy extra. Azokat az alapvető normákat
kérjük, amit alapba teljesítünk. Nem értek egyet a 4. pont módosításával. Balatonberény
azt próbálja megoldani, hogy utófinanszírozásként járuljon hozzá a költségekhez. Ez így
elfogadhatatlan, így nem működik, mindenképpen az előfinanszírozást kell
kikényszerítenünk.
Tüskés Balázs képviselő:
Konkrétan számszakilag ez mit jelent?
Nagy Lajos polgármester:
A hét gyerek után mi megkapjuk a normatívát. Ebben a témában úgy gondolom,
elfogadható a kérésük. A másik témában tartsunk ki a négy község által elfogadott
eredeti megállapodás mellett.
Farkas László Nándor képviselő:
Mivel az ülés előtt kaptuk meg az anyagot, nem tudtam felkészülni.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a megállapodás 1. pontjának módosításával,
szavazzon.

egyetért, kézfelemeléssel

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
7/2006. (I.31.) kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balatonberény
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
az
„együttműködési megállapodás általános iskolai oktatás feladatellátására” (a
továbbiakban: megállapodás) 1.) és 4.) pontja módosítására irányuló kérelmét
megismerte, megtárgyalta.
2.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megállapodás 1.) pontjának módosításához az alábbiak szerint hozzájárul, azt
elfogadja, a megállapodás 1.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„1.) Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: megbízó) megbízza Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs
Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeit, mint a BalatonszentgyörgyHollád-Tikos és Vörs Községek Általános Iskoláját intézményfenntartó
társulásban fenntartó önkormányzatokat (a továbbiakban: megbízott)
a
balatonberényi felsőtagozatos (5.-8.osztály) általános iskolai oktatása, mint
önkormányzati feladat ellátásával. „
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a megállapodás 4. pontját eredeti állapotában, a 2005.
december 20-án elfogadott szövegezésnek megfelelően fenntartsuk, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
8/2006. (I.31.) kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megállapodás 4.) pont módosítására irányuló kérelmet nem támogatja, azt
elutasítja. A 4.) pont szövegezését a 122/2005./XII.20./kt. határozatában
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Balatonberény
Község Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7) Általános Iskola világítás korszerűsítése.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Az ÁNTSZ több alkalommal kifogásolta, hogy az általános iskola világítása nem felel
meg az előírásoknak. Az utolsó vizsgálatkor kaptuk a felszólítást, hogy a világítás
korszerűsítést meg kell oldanunk. Kerestük a megoldást, felvettük a kapcsolatot az
e.missio nevű céggel. Ajánlatot kaptunk, melyet mindenki kézhez kapott. Hogy milyen
konstrukcióról van szó, Zalaszentgróton a Zrínyi iskolában Doroszi József
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alpolgármester úr és Vass Béla igazgató úr megtekintette. Kérem, hogy a tapasztaltakról
tájékoztassák a testületet.
Vass Béla képviselő, iskolaigazgató:
A zalaszentgróti Zrínyi iskolában tavaly októberben készült el a korszerűsítés. Mit
láttunk valóban hangsúlyozta a lényeget. Nagyobb a komfort érzete. A
melléképületekbe kompakt égőket szereltek. Az igazgató jónak, elfogadhatónak tartotta.
Iskolánkban 1983-ban készült a világítás. Ez már nem korszerű. A gyerekek szeméről
van szó. Valóban kevesebb a költség, nagyobb a fényáradat.
Doroszi József alpolgármester:
Az igazgató úr elmondta, hogy neki ez irányú a végzettsége, nyugodtan tudja ajánlani.
Nagy Lajos polgármester:
Az Intézményirányító Társulás már novemberben tárgyalt e témáról. Ott több aggály
merült fel, erre később írásban válaszolt a cég. A Társulási Tanács elfogadta ezt az
ajánlatot, a három település képviselő-testülete is elfogadta. Ma erről nekünk is dönteni
kell.
Kérdések, hozzászólások:
Farkas László képviselő:
Rendkívül örülök annak, hogy van egy alternatív lehetőségünk. Ennek érdekében
mindent meg kell tennünk. Ez az ajánlat ma is érvényes? Valahol ellentmondást látok a
garancia és a javítás között.
Farkas László Nándor képviselő:
A javítás-karbantartásra lenne egy javaslatom. A cég anyaggal, munkadíjjal együtt
vállalja a karbantartást a futamidőre. Hiszen ez egy fajta reklám is. Hiányoltam az
ajánlatból azt, hogy a futamidő lejárta után kinek a tulajdonába kerül a rendszer. Csak
ez az egy ajánlat lett kérve vagy ez már szűrt ajánlat?
Farkas László képviselő:
Felelős döntést hozunk gyerekeinkért. Balatonberény fizet vagy nem fizet?
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Nagy Lajos polgármester:
Ezek a kérdések felmerültek az előzetes tárgyalásokon. Önkormányzatuknak majd
leszámlázzuk. Ajánlatot nem kértünk sehonnan, ők kerestek meg bennünket.
Besenczki Józsefné képviselő:
A karbantartásnál arra is figyelni kell, hogy plussz költségeket ne iktassanak be.
Farkas László képviselő:
Ne húzzuk tovább a döntést, a módosításokkal együtt fogadjuk el.
Navrasics Endre képviselő:
Ha nekünk ez nem lesz a tulajdonunk, kössenek rá biztosítást.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a két kiegészítéssel elfogadja az általános iskola világítás korszerűsítésre tett
ajánlatot, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
9/2006. (I.31.) kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Általános Iskolája belső világítása
korszerűsítésének elvégzéséhez hozzájárul.
2.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollád Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006./I.17./kt. sz. határozatának 2.) pontja. ,
Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2006./I.19./kt. sz.
határozatának 2.) pontja, és Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2006./I.17./kt. határozatának 2.) pontja alapján az e.Missió Fővállalkozó Kft.
Nagykanizsával kötendő szerződés aláírására Nagy Lajos-t az intézményfenntartó
társulás elnökét megbízza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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8) Egyebek.
8/a. Hodics Mérnöki Iroda kérelme sütőüzem létesítésére.
Nagy Lajos polgármester:
A Hodics Mérnöki Iroda megkeresett bennünket, mint a JÖVŐKÉP-BAU Kft.
megbízottja, hogy a Berzsenyi u. 82. szám alatt ( hrsz. 393) sütőüzemet szeretne
létesíteni az új tulajdonos JÖVŐKÉP-BAU Kft. Ehhez kéri az előzetes véleményt. Az
előzetes tárgyalásnál két kikötésünk volt. A gépkocsi forgalom a 76-os út felé történjen,
a szomszéd orvosi rendelő felőli falat erősítsék meg téglafallal. A doktor úrral
beszéltem, nem emel kifogást ellene. A községnek pedig javára válna, ha ebből az
épületből lenne valami.
Hozzászólások:
Besenczki Józsefné képviselő:
Pozitív vélemény fogalmazódott meg bennem. Végre munkahely teremtés történik.
Nevet a szemem, már nagyon régen hallottam ilyet. A falut anyagi megterhelés nem éri,
semmilyen költségünkbe nem kerül. Igyekeznek a feltételeknek megfelelni. Én örülök
neki, hogy ilyen kérés került a testület elé. Én nagyon optimista vagyok. Nagyon
szigorúak a szabályok, bízom benne, hogy betartják.
Farkas László képviselő:
Ennek az üzemnek csak előnyét fogjuk látni. Kiegészítésként tegyük bele, hogy a
próbaüzem alatt zajszint mérést végezzenek. Szeretnénk erről jegyzőkönyvet látni.
Navrasics Endre képviselő:
Én is nagyon örülök neki, de azt azért kérhetnénk, hogy a 14 főt Balatonszentgyörgyről
töltsék fel.
Doroszi József alpolgármester:
A gépkocsi kijárást a szomszéd 394 hrsz-ú telekből egy bejárati rész levételével tudják
megoldani. Bízunk benne, hogy ez sikerül.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Én igazán akkor fogok örülni, ha érzem a kifli és zsemle illatát.
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Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki ezt elvileg elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
10/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hodics Mérnöki
Iroda Építészeti Egyéni Cég (7400 Kaposvár, Xantus J. u. 7.) mint a JÖVŐKÉP-BAU
Kft. Siklós, Szent István tér 8. megbízottja által benyújtott kérelmével – mely, a
JÖVŐKÉP-BAU Kft. által, a Kft. tulajdonát képező (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.
82. (Hrsz. 393) ingatlanon sütőüzem létesítésével – egyetért, azzal, hogy a kérelemben
foglaltak szerint
a.) a sütőüzemből az áru kiszállítása a terület déli részén, közvetlenül a 76-os
főközlekedési út igénybevételével történjen,
b.) az önkormányzat tulajdonát képező, a Berzsenyi u. 82. sz. alatti orvosi rendelő
nyugati oldalán lévő „betonip lemezes” kerítés jelenlegi magasságában és teljes
hosszúságában téglakerítés kerüljön megépítésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

8/b. 2006. július 31-es megüresedő igazgatói álláshely meghirdetése.
Nagy Lajos polgármester:
Az előterjesztést mindenki kézhez kapta, a határozati javaslatot módosítani javasolom, a
második bekezdésben a 8 évet 5 évre, a megszűnés napját pedig 2011. július 31. napra
javasolom módosítani.
Kérem, aki a módosítás figyelembe vételével elfogadja az iskolaigazgatói álláshely
meghirdetésére vonatkozó határozati javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
11/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Hollád-Tikos és
Vörs Községek Önkormányzataival mint az intézményfenntartói társulás tagjaival
egyetértésben) pályázatot hirdet a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek
Általános Iskolája (8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.) iskolaigazgatói álláshely
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betöltésére, az iskolaigazgató magasabb vezetői megbízásának 2006. évi július 31.
napján történő lejárta miatt.
A vezetői megbízás időtartama 5 év, kezdő napja: 2006. év augusztus 1.,
megszűnésének napja 2011. év július hó 31. nap.
A munkakör betöltéséhez felsőfokú iskolai végzettség szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga,
valamint legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat szükséges.
Illetmény, és vezetői pótlék és egyéb juttatás az 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot és vezetési programot.
A pályázathoz az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát és 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtől számított 30 napon belül
írásban lehet benyújtani Balatonszentgyörgy Község Polgármesterénél, mint az
Intézményirányító Társulási Tanács elnökénél (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.
91.)
Felvilágosítást telefonon vagy személyesen Balatonszentgyörgy Község Polgármestere
ad.
Telefonszám: 85/377-460.
A pályázat elbírálása együttes testületi ülésen történik, a benyújtástól számított 15
napon belül.
Határidő: 2006. március 15.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
8/c. Közalkalmazotti létszámcsökkentés.
Nagy Lajos polgármester:
A fotbalpályán dolgozó pályagondnok közalkalmazotti jogviszonyát kívánjuk
megszüntetni, mivel ezt közcélú munkással is meg lehet oldani. A közcélú munkás az
önkormányzatnak nem kerülne semmibe, nem terheli a közalkalmazotti státuszunkat. A
közalkalmazott létszámcsökkentésével járó anyagi kiadásainkra pályázatot szeretnénk
benyújtani, szeretnénk visszaigényelni. Amennyiben a testület ezt elfogadja, a dolgozó
négy havi végkielégítést fog kapni. A dolgozóval megbeszéltem, elfogadja.
Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
a következő határozatot:
12/2006. (I.31.) kt. határozat:
1.

2.

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
községgazdálkodás szakfeladaton az önkormányzat foglalkoztatásában lévő
közalkalmazotti létszámot 5 főről 4 főre csökkenti 2006. január 31. napjától.
A létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló továbbfoglalkoztatására az
önkormányzat intézményeiben – munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.
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3.

4.

5.

Az önkormányzatnál a feladatellátás a létszámcsökkentés után is a jelenlegi
színvonalon – közhasznú ill. közcélú foglalkoztatottak bevonásával
megoldott.
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségekre pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy a leépítésre került 1 fő közalkalmazotti álláshelyet 5 éven
belül nem állítja vissza.

Határidő: 2006. január 31.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
8/d. Iskolai és óvodai rendezvények támogatása.
Nagy Lajos polgármester:
Az elmúlt évihez hasonlóan javasolom, hogy támogassa a testület a rendezvényeket.
Kicsivel emeljük a támogatás összegét, javasolom, hogy az iskola Szülői
Munkaközösségének rendezvényét 40 e Ft-tal, az óvodai alapítványi rendezvényt 20 e
Ft-tal támogassa a testület. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2006. (I.31.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Általános Iskola Szülői Munkaközözössége részére 40.000.- Ft pénzbeni
támogatást állapít meg a 2006.évi költségvetési kiadásai terhére.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvodai
Alapítvány részére 20.000.- Ft pénzbeni támogatást álalpít meg a 2006.évi
költségvetési kiadásai terhére.
c.) A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított
támogatások kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
8/d. Közösségi ház felújítására pályázat benyújtás.
Nagy Lajos polgármester:
Lehetőség nyílt a Kistérségi Társulás keretein belül TEKI támogatás igénylésére.
Pénteken volt a társulási ülés. Településünk 1,8 millió Ft támogatást igényelhet, melyet
három évre elosztva kapna meg. Javasolom, hogy a közösségi ház felújítására nyújtson

20

be pályázatot. Egy jól kihasznált épületről van szó. A szükséges önerő 1,2 millió Ft,
melyet a 2006. évi költségvetésben biztosítani kell. Kérem, aki a pályázat benyújtásával
egyetért, szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
14/2006. (I.31.)kt. határozat:
1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be a Somogy Megyei Területfejlesztés Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló
beruházások támogatásának elnyerésére.
2.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) az önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi Ház (8710. Balatonszentgyörgy,
Berzsenyi u.86.)felújítását határozza el, melynek teljes bekerülési költsége 3.000.000.Ft.
b.) A TEKI pályázat keretében igényelt támogatás 1.800.000.- (60,0 %), a pályázat
benyújtásához szükséges önerőt 1.200.000.- (40,0 %) a 2006.-2007.-2008. évi
költségvetésében biztosítja.
c.) A beruházás tervezett kezdése: 2006.év 4 hó
teljes befejezése: 2008.04 hó
A beruházás teljes kapacitású működése: 2008.05 hó
d.) A fejlesztés pénzigényének pénzügyi forrásai:
Megnevezés
A fejlesztés
forrásai
Saját forrás:

2006.

Éves ütemezés
2007.

533.333.-

Hitel:
Területi kiegyenlítő
keretből igényelt 800.000.támogatás:
Egyéb forrás:
Összesen:
1.333.333.-

2008.

Összesen:

266.667.400.000.-

1.200.000.146.799.-

600.000.1.000.000.-

1.800.000.-

209.713.-

3.000.000.-

e.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben
nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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8/e. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Nagy Lajos polgármester:
- Január 9-én Szaka Zsolt úrral tárgyaltam a hulladék szállítás díjának módosításáról.
- 10-én Varga Árpád őrsparancsnok úrral tárgyaltunk a körzeti megbízott
elhelyezéséről. Felszabadult egy önkormányzati bérlakás, felújítása folyamatban van.
Ezzel összefüggésben a körzeti megbízotti irodát is fel kell újítanunk. Március 1-től
idehelyezik a körzeti megbízottat.
-27-én kistérségi ülésen vettünk részt.
- 28-án a Polgárőr Egyesület közgyűlésén vettünk részt az alpolgármester úrral. Részt
vett az ülésen az Országos Polgárőr Egyesület alelnöke és a Megyei elnök úr is.
Elismerően szóltak az egyesület munkájáról. Györei József az egyesület elnöke
bejelentette, hogy a megyei Rendőrkapitányságtól kaptak egy személygépkocsit
munkájukhoz.
- 26-án Doroszi József alpolgármester úr vett részt a Megyeházán tartott tájékoztatón,
melyen a kisebbségi önkormányzati választások várható változásáról volt szó. Kérem,
hogy az elhangzottakról tájékoztassa a testületet.
Doroszi József alpolgármester:
Nem sok változás érint bennünket. Továbbra is az lesz a feladatunk, mint ami eddig
volt. A szavazás módjában lesz változás. Külön névjegyzékre kell felvenni azokat –
legalább 30 főt -, akik az adott kisebbséghez tartozónak vallják magukat és magyar
állampolgárok. Csak ők szavazhatnak a kisebbségi jelöltekre. Három szintű vezetés
lesz, helyi, területi és országos. Ha a választott tagok közül valaki kiesik, pótolni nem
lehet. Ha három alá csökken a létszám, a kisebbségi önkormányzat automatikusan
megszűnik.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Nincs leszabályozva, hogy az önkormányzati lakásokban a bérlőn kívül kik
tartózkodhatnak?
Török Csilla körjegyző:
A képviselő-testület által alkotott a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet
rendelkezéseit a felmerült kérdéssel kapcsolatosan a következő ülésen ismerteti.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16,50 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Vass Béla
képviselő

Farkas László
képviselő
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI
1. számú
JEGYZŐKÖNYV

1/2006. (I.31.) kt. határozat:
Napirendi pont elfogadása.
2/2006. (I.31.) kt. határozat:
Hulladék szállítás 2006. évi díjának elfogadása.
3/2006. (I.31.) kt. határozat:
Kis-Balaton Táncegyüttes működéséről szóló beszámoló elfogadása.
4/2006. (I.31.) kt. határozat:
Művelődési Ház munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
5/2006. (I.31.) kt. határozat:
Községi Könyvtár munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
6/2006. (I.31.) kt. határozat:
Kulturális-és Sport Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
7/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonberény Község Önkormányzatával kötendő az általános
iskolai feladat-ellátási megállapodás 1. pontjának módosítása.
8/2006. (I.31.) kt. határozat:
Balatonberény Község Önkormányzatával kötendő az általános
iskolai feladat-ellátási megállapodás 4. pontjának eredeti állapotában fenntartása.
9/2006. (I.31.) kt. határozat:
Általános iskola világítás korszerűsítése.
10/2006. (I.31.) kt. határozat:
Sütőüzem (Berzsenyi u. 82. hrsz. 393) létesítéséhez hozzájárulás.
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11/2006. (I.31.) kt. határozat:
Általános iskola igazgatói állásának meghirdetése.
12/2006. (I.31.) kt. határozat:
Önkormányzati létszámcsökkentés.
13/2006. (I.31.) kt. határozat:
Iskolai és óvodai rendezvény támogatása.
14/2006. (I.31.) kt. határozat:
Közösségi ház felújítására pályázat benyújtása.
15/2006. (I.31.) kt. határozat:
Két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
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