10.sz.
Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
szeptember 19-én 13.30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Farkas László képviselő
Györei József képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla képviselő
Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Takácsné Lengyel Valéria és Tüskés Balázs képviselőket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot.
77/2006. (IX.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete a 2006. szeptember 19-i
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1./ A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2./ Az I. félév i költségvetési beszámoló.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3./ Az Általános Iskolai Társulási Megállapodás
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1.) Napirend tárgyalása
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
-

-

Önhibás pályázaton 52. millió Ft-ot nyertünk, melyet havonta átutalással kapunk.
Somogyi Egyetemistákért Alapítványra benyújtott pályázatot elfogadták,
Utánanéztem, s azt tapasztaltam, hogy az Alapítvány az önkormányzat által adott
összeghez semmit nem tett hozzá, hanem azt differenciálta. Ezt a jövőben át kell
gondolni.
Augusztus 1-31-ig szabadságon voltam, de majdnem mindig bent volt a hivatalban.
Augusztus 20-át színvonalas műsorral megünnepeltük.
Augusztus 21-én a horgászcentrum létesítésével kapcsolatosan beérkezett
árajánlatokat nyitottuk fel.
Augusztus 31-én aláírtuk a horgászcentrum létesítésével kapcsolatos kiviteli
szerződést.
Szeptember 1-én részt vettem a tanévnyitón.
Szeptember 2-4-ig a Kis-Balaton Táncegyüttessel Lengyelországban voltam.
Szeptember 18-án a szociális bizottság ülésén vettem részt A bizottság átvállalta az
étkezési térítési díjak ÁFA emelés miatt keletkezett 60.000 Ft plusz költségét.

Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

78/2006. (IX.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Az I. félévi költségvetési beszámoló
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

A napirend tárgyalása közben az ülésre megérkezett Farkas László Nándor
képviselő. A képviselő-testület létszáma 9 főre kiegészült, az ülés folyatódik
tovább.
Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos:
Néhány szóval ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat
Nagy Lajos polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. Elnöke:
Délelőtt ülésezett a Pénzügyi Bizottság. Az I. félévi költségvetési beszámolót elfogadta, a
képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.
Kérdések, hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
5. sz. mellékletben KTV –infóház 370.000 Ft, Teleház 1. millió Ft. – mit takar?
Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos:
KTV-infóház
Teleháznál: karbantartás, dologi kiadások: az ott dolgozó vállalkozó bére, internet vonal.
Farkas László képviselő:
Idősek klubjánál előirányzat 259.000 Ft, tényleges 6.000 Ft..Miért?

Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos:
Az idősek klubja 2005. június hónaptól az Alapszolgáltatási Központhoz tartozik. Volt
tervezve fenntartási költség, ami nem valósult meg.
Farkas László képviselő:
Ügyeleti ellátást hova fizetjük?
6. sz. mellékletben az eredeti előirányzat megduplázódott, mi történt?
Mi az oka annak, hogy az intézményeknél 90 %-os túlteljesítés van?
Nagy Lajos polgármester:
A Társulási Tanács megtárgyalta az iskola beszámolóját, melyet elfogadott
A túlteljesítés az óvodánál betegségből adódik, mivel sok volt a helyettesítés.
Vass Béla iskola igazgató:
Az iskola költségvetésének elfogadásakor 3,5 millió Ft lett lehúzva a túlóra költségről az
elmúlt évekhez képpest. Szűkítettük heti két órával a pedagógusok túlóra számát, a
szakköröket folytattuk május végéig, június elejéig. Előre nem látható feladatok jöttek. Három
fő tanul: 2 fő fejlesztési pedagógiára jár, ami jó befektetés. Így a túlórába a helyettesítés is
bent van. Az angol tanár távozásával akkor nem számoltunk. Jelenleg 2 főt kell fizetni, mivel
az eltávozónak fizetjük a felmentési időt, az új tanárt pedig szintén fizetni kell .Az átlag
életkor 47 év, sok a megbetegedés. 15 munkanapot, tehát 3 munkahetet a munkahely fizet, így
ezekben az esetekben szintén dupla bért kell fizetnünk. Szeptember 1-től 2 órát elrendeltünk,
így csökken a túlóradíj.
Farkas László képviselő:
Ne menjen az oktatás rovására a megszorítás. Túlórák és szakkörök a pedagógia része kellene,
hogy legyen.
Nyugdíjas pedagógus alkalmazására szükség van-e?
Györei József képviselő:
5. sz. melléklet Csillagvár-Tájház 740.000 Ft, mit takar?
Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos:
A Csillagvár bérbe van adva, de mi is fizetünk bérleti díjat. A Tájháznak vannak működési
kiadásai, azt az önkormányzat fizeti.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Jó lenne egy csokorba rakni az Infoház, teleház, könyvtár dolgait. Októbertől működik az
iskolai könyvtár is, meg kell vizsgálni, szükséges-e a két könyvtár. Szükséges-e nyugdíjas
könyvtáros alkalmazásakor, amikor az önkormányzat költségvetésében nadrágszíjhúzás van,
ne legyenek felesleges kiadások.

Nagy Lajos polgármester:
Meg kell vizsgálni, hogy mit lehetne összevonni. A könyvtár helyzetét fel kell mérni. Mivel
eddig nem volt iskolai könyvtár, ez a jövő évi költségvetés tervezésénél kerül eldöntésre. Aki
egyetért az I. félévi költségvetési beszámolóval, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
79/2006. (IX.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. I.
féléves
gazdálkodásáról
szóló
jelentést
a)
372.412 e Ft eredet, 373.525 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 186.652 e Ft
teljesítéssel,
b) 372.412 e Ft eredet, 373.525 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 190.274 e Ft
teljesítéssel,
b)

a 2006. június 30-i állapotnak megfelelően 2983 e Ft pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3.) Napirend tárgyalása
Általános Iskolai Társulási Megállapodás
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselőtestület vita és ellenszavazat nélkül, 9 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a
következő határozatot:
80/2006. (IX.19.) kt. határozat:
a.)
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási
megállapodást a közoktatási intézmény (Általános Iskola Balatonszentgyörgy, Csillagvár
u.9.sz.) közös fenntartására (Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs
Községek Önkormányzatai képviselő-testületei által fenntartott iskola) megismerte,
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. A társulási megállapodás aláírásának napján lép
hatályba.
b.)
BalatonszentgyörgyKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az évenként
megállapított és felülvizsgált költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését.
c.)
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az új társulási
megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a 23/1998./III.24./sz. határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4.) Napirend tárgyalása
Egyebek
4/a. 20/2006. (II.21.) kt. határozat kiegészítése.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
/ Szóbeli előterjesztés. /
A Képviselő-testület február 21-i ülésén 1 fő létszám leépítésről döntött az általános iskolánál.
A
létszámcsökkentéssel
kapcsolatos
költségekre
pályázatot
nyújt
be
a
Belügyminisztériumhoz. A pályázat benyújtásához szükséges a létszám csökkentéssel
kapcsolatos határozatának kiegészítésére. Kérem, aki egyetért a határozat kiegészítésével,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület vita és ellenszavazat nélkül, 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
81/2006. (IX.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2006.(II.21.) kt.
határozatát az alábbi 6.)ponttal egészíti ki:
„6.) Balatonszentgyörgy Község önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat
költségvetési szervénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívül munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli –foglalkoztatására nincs lehetőség.”
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4./b Létszámcsökkentési döntés Balatonszentgyörgy község Önkormányzatánál a Város
és községgazdálkodás szakfeladaton
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy Lajos:
A Képviselő-testület a költségvetés készítés időszakában döntött már arról, hogy egy fővel
csökkenti a Város és községgazdálkodás szakfeladaton dolgozó közalkalmazottak létszámát.
A létszámcsökkentés 2006. május 31.napjával megtörtént. Javasolom pályázat benyújtását a
megszüntetéssel kapcsolatos költségek csökkentésére.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
82/2006.(IX.19.)kt.határozat:
1.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzatnál foglalkoztatott létszámot 23 főről 22-re csökkenti 2006.május
31.napjától.

2.) A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat
intézményeinél nincs lehetőség.
3.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatánál a feladatellátás a létszámcsökkentés
után is a jelenlegi színvonalon megoldott.
4.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
létszámcsökkentéssel
kapcsolatos
költségekre
pályázatot
nyújt
be
a
Belügyminisztériumhoz.
5.) A leépítésre került álláshelyet 5 éven belül nem tölti be.
6.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
költségvetési szervénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kivüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Megköszöni a képviselőtestületnek az elmúlt 4 évben végzett munkájukat.
Mivel egyéb bejelentés nem volt, az ülést 15.30-kor bezárta.
Kmft.

Nagy Lajos
polgármester

Takácsné Lengyel Valéria
jegyzőkönyvhitelesítő

Török Csilla
körjegyző

Tüskés Balázs
jegyzőkönyvhitelesítő

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI
10. számú
JEGYZŐKÖNYV

77/2006. (IX.19.) kt. határozat:
Napirend elfogadása
78/2006. (IX.19.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb
szóló beszámoló elfogadása.

eseményekről,

intézkedésekről

79/2006. (IX.19.) kt. határozat:
Az I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása.
80/2006. (IX.19.) kt. határozat:
Az Általános Iskolai Társulási Megállapodás
81/2006. (IX.19.) kt. határozat:
20/2006. (II.21.) kt. határozat kiegészítése
82/2006.(IX.19.)kt. határozat:
Létszámcsökkentési költségek csökkentésére pályázat benyújtása

