7. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI
59/2007. (V.17.) kt. határozat:
A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.
60/2007. (V.17.) kt. határozat:
Napirend elıtti beszámoló elfogadása.
61/2007. (V.17.) kt. határozat:
A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadÁ sa.
62/2007. (V.17.) kt. határozat:
A Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és
családsegítı tevékenységérıl Balatonszentgyörgy községben
beszámoló elfogadása.
63/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ a községben végzett
mőködésérıl, tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása.
64/2007. (V.17.) kt. határozat:
Ügyiratkezelési Szabályzat elfogadása.
65/2007. (V.17.) kt. határozat:
Temetı rendeletben megállapított díjak felülvizsgálata.
66/2007. (V.17.) kt. határozat:
Általános Iskola névváltoztatása.
67/2007. (V.17.) kt. határozat:
Általános Iskola névváltoztatás átvezetése.
68/2007. (V.17.) kt. határozat:
Nemleges közbeszerzési terv elfogadása.
69/2007. (V.17.) kt. határozat:
Általános Iskola Pedagógiai Programjának és SZMSZ-ének
módosítása.
70/2007. (V.17.) kt. határozat:
Könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
71/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonberényi strandhasználat.

72/2007. (V.17.) kt. határozat:
Somogyi Almanach.
73/2007. (V.17.) kt. határozat:
Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata.

RENDELETE
11/2007. (V.17.) sz. rendelet:
A települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása.

7. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
május 17-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
ülésérıl.

Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselı
Farkas László Nándor képviselı
Hetényi Tamás Péter képviselı
Takácsné Lengyel Valéria képviselı
Tüskés Balázs képviselı
Vass Béla Gyula képviselı

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Török Csilla körjegyzı
Deákné Béres Erika családgondozó
Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselı
Navrasics Endre képviselı

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Farkas László Nándor és Tüskés Balázs képviselıket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a könyvvizsgálói jelentést az egyéb napirendi pont elıtt tárgyalja a
testület, a továbbiakban maradjon változatlanul a napirendi pontok sorrendje.
A képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

59/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. május 17-i
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
1) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
2) Beszámoló a Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és
családsegítı tevékenységérıl Balatonszentgyörgy községben.
Elıadó: Deákné Béres Erika családgondozó
3) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett
mőködésérıl, tevékenységérıl.
Elıadó: Alapszolgáltatási Központ vezetı
4) Ügyiratkezelési Szabályzat elfogadása.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
5) Temetı rendeletben megállapított díjak felülvizsgálata.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
6) Általános Iskola névváltoztatása, a névváltoztatás átvezetése.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
7) Nemleges közbeszerzési terv elfogadása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
8) Az Általános Iskola Pedagógiai Programjának és SZMSZ-ének módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
9) Könyvvizsgálói jelentés.
Elıadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
10) Egyebek.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:

- Április 20-án Erdélyi Ernı helyi születéső festımővész kiállításának megnyitóján
vettem részt. A lakosság is szép számban képviselte településünket.
- 27-én Balatonlellén a Kistérségi Társulás ülésén vettem részt. Bejelentették, hogy a
Kormány elfogadta a négy település átcsatlakozási kérelmét a Marcali Kistérségbe. Az
Országgyőlésnek is el kell fogadni. Ha ez megtörténik, akkor július 1-vel tudunk
csatlakozni Marcalihoz.
- 30-án a balatonkeresztúri sportcsarnok névadóján vettem részt. Az önkormányzat
Bene Ferencrıl nevezte el a sportcsarnokot. A rendezvényen országos hírő sportolók is
részt vettek, valamint a környezı települések képviselıi és a helyi lakosság is.
- Május 2-án a siófoki közmunkaprogram aláírására került sor. Sajnos ebben az évben
csak 5 fı közmunkást tudunk foglalkoztatni. Erre kaptunk keretet. Ezen kívül még 6 fı
közhasznú és közcélú munkást foglalkoztatunk.
- Május 3-án falunapi megbeszélés volt. Az egyebek között erre még visszatérünk.
Ugyan ezen a napon a Vöröskereszt közgyőlésén vettem részt. Az elmúlt évi munkáról
és az idei feladatokról volt szó.
- 8-án az iskolát fenntartó önkormányzatok polgármestereivel valamint sávolyi
körjegyzıséghez tartozó önkormányzatok polgármestereivel, Vass Béla igazgató úrral
egy közös megbeszélésen vettünk részt, ahol az iskolai társulás esetleges bıvítése volt a
téma. Sávoly és a Sávoly környéki települések ide csatlakoznának az általános
iskolához. Gondolkodási idıt 2-3 hónapot kértek, mivel Sávolyon egy nagy beruházás
indul. Ettıl teszik függıvé csatlakozásukat. Minden áron megpróbálják fenntartani
intézményüket.
- 10-én falubejárás volt.
- 12-én Balatonberényben a körzeti tőzoltó versenyen vettem részt. A nıi csapat elsı
helyezést ért el. A férfi csapat második helyezést ért el a 12-bıl.
- Tájékoztatom a testületet, hogy Farkas László alpolgármester úr vezetésével Navrasics
Endre és Tüskés Balázs képviselı urak április 26-31-e között Sepsiszentgyörgyön
partner településünkön vettek részt a Szent György Napi ünnepségeken. Felkérem az
alpolgármester urat, hogy az ott történtekrıl tájékoztassa a testületet.

Farkas László alpolgármester:
Köszönjük a lehetıséget, a megbízást, hogy ott lehettünk. Nagyon nagyszabású, több
napos rendezvény sorozat volt. Kedves fogadtatásban részesültünk.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
A falubejáráshoz szeretnék egy dolgot elmondani. Nem jártunk végig minden utcát. A
Bodon utcában az Erdért felıli oldalon nem szántanak végig a kertek végében, mert
néhány helyen szeméttel van tele egy 4-5 méteres sáv.

Hetényi Tamás Péter képviselı:

Az Egry utcában Holecz Károly kertje tele van gazzal, parlagfővel. A másik probléma,
hogy szombat és vasárnap délután lövöldöznek onnan az udvarból. Hogyan lehetne ezt
orvosolni? Én beszéljek vele elıször vagy hivatalosan is fel lehetne szólítani?
A Kisbalaton utcában a környékünkön méhek vannak. Udvarunkban van egy kis
halastó. Nem merünk kimenni az udvarra, mert a méhek a halastavon letelepednek, ott
isznak. Mit lehet tenni?

Nagy Lajos polgármester:
A jegyzı asszony hatáskörébe tartoznak ezek az ügyek. A megfelelı intézkedést
megteszi.
Kérem, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
60/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyzı:
Beszámolóm szorosan kapcsolódik a következı két napirendhez. A kérdésekre
válaszolok.

K é r d é s:
Hetényi Tamás Péter képviselı:
Az iskolában a gyerekek hétfın, kedden elmesélik, hogy mi történt a hétvégén, mi
történt a családban. Tragikusnak látom a helyzetet. Mit tudnánk jobban tenni, hogy a
gyerekeket összefogjuk, lefoglaljuk ıket, programokat szervezzünk nekik? Mit lehet
tenni a drog az alkohol ellen? Balatonszentgyörgyrıl is van egy-két család, ahol gond
van.

Török Csilla körjegyzı:
Konkrét problémákkal a gyermekjóléti szolgálathoz kell fordulni, majd a védelembe
vételrıl gondoskodni. Ilyen jellegő szabálysértés nem volt, nincs róla tudomásom.
Nyilván a drogozáshoz pénz kell. A szülınek is tudnia kell, hogy hol van három napig a
gyerek. De önnek, mint képviselınek is joga van jelezni.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
Bárki lehet jelzı tag. Aki ilyet észlel a környezetében, akkor vállalni kell a jelzést, meg
kell keresni a családgondozót.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
61/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést megtárgyalta, azt elfogadja.
Felkéri a körjegyzıt, hogy az értékelést a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalához határidıben terjessze fel.
Határidı: 2007. május 31.
Felelıs: Török Csilla körjegyzı

2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és
családsegítı tevékenységérıl Balatonszentgyörgy községben.
Elıadó: Deákné Béres Erika családgondozó
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Deákné Béres Erika családgondozó:
Jelzés alapján dolgozunk. Jelezhet bárki. Van kötelezettsége az orvosnak, iskolának, de
az állampolgárnak is ha ilyet észlelnek. Ha a jelzést vállalják, akkor mehetünk a
hatóság, a gyámhatóság elé. A törvény nagyon nehezen enged kiemelni a családból.

Tartunk mi szülıi fórumokat is, kevés sikerrel. A legutolsó fórumon összesen hatan
voltunk, ebbıl 3 fı az alapszolgáltatási központ dolgozója volt.

Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
A gyermek kiemelése a családból csak akkor történhet meg, ha már a testi épsége vagy
élete van veszélyeztetve. Minden más esetben rosszabb helyzetbe kerül, minthogy ha a
családon belül akár milyen körülmény között fejlıdik.

Deákné Béres Erika családgondozó:
Az érzelmi kötelékeket nagyon fontosnak tartjuk, de van egy pont a fizikai bántalmazás
mellett is, amit súlyosnak tartunk. Olyanról tudunk, akit otthon nem ütnek meg, de a
lelkét ronccsá teszik. Itt a környéken ilyen nem fordult elı. Egy esetrıl tudunk, ahol az
életvitellel van gond, a gyermek személyiségi fejlıdése miatt szeretnénk a családból
kiemeltetni.

Nagy Lajos polgármester:
Milyen kirívó esetek vannak Balatonszentgyörgyön?

Deákné Béres Erika családgondozó:
Hivatalos jelzésünk nincs róla. Rendırségtıl nem kaptunk jelzést. Egy fiatalkorú
szabálysértési esetünk volt. Gondoztuk, rendszeresen látogattuk a családot. A
legfontosabb problémák az anyagi és életviteli problémák. Kevésbé a drog.

Vass Béla Gyula képviselı:
Tavaly ugyan így megfogalmaztam véleményemet. A Balatonkeresztúri
Alapszolgáltatási Központban szakmailag felkészült szakemberek dolgoznak. A törvény
semmilyen hatósági eszközt nem ad a kezükbe. Keményen korlátozva van a kezük.
Nyilván hatósági eszközt és pénzügyi keretet is kellene biztosítani nekik.

Besenczki Józsefné képviselı:
A mai helyzetben nemcsak a gyerekek szorulnának segítségre, hanem a szülık is.
Elıször ıket kellene segíteni, úgy lelkileg, mint anyagilag. Úgy gondolom, hogy a
legtöbb szülı nem rossz. Amit tud, mindent megpróbál megadni gyerekének. Olyan

lehetetlenné válik sok családnak a helyzete, hogy a szülı van a tönk szélén.
Kétségbeesésében kerül olyan helyzetbe, hogy emiatt a gyerekek is sérülnek.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
Bennünket, a falut is érinti a drog viszály. Minden szülı reméli, hogy az ı gyereke nem
esi bele ebbe a csapdába. Amikor egy gyerek még is bele esik, talán a szülı sem tudja
mit is csináljon, hogyan viselkedjen. Tudni kellene, hogy ilyen helyzetben hogyan
kellene a gyerekkel beszélni, dorgálni vagy tiltani. Hogyan lehetne ettıl a szenvedélytıl
megszabadítani? Sajnálom, hogy ebben a helyzetben a rendırség nem jelez a
családgondozónak. Tudjuk, hogy kik kerültek ilyen helyzetbe. Ha a rendırség jelezte
volna, az Erika elbeszélgetett volna ezekkel a fiatalokkal. Deákné Béres Erika munkája
nagyon nehéz feladat. Itt kimondottan azokról a családokról, gyerekekrıl van szó,
akiknek lelki, anyagi támasz kell. A drog fogyasztással kapcsolatban én elıadást nem
fogok tartani, mivel én nem ismerem a drogokat. Azt tudom, hogy milyen károsító
hatása van. A rendırségen erre vannak speciális szakemberek, akik ilyen elıadást a
gyerekek korosztályának, érési szintjének megfelelıen tudnak tartani. Ami biztos, hogy
a gyereknek jó. Tudomásom szerint Balatonkeresztúron most szerveznek ilyen drog
preventív elıadást. Ötletként merült fel, hogy az iskolai évnyitón több szülı megjelenik,
ott tartani a szülıknek egy ilyen fórumot.

Farkas László Nándor képviselı:
Ezek a problémák, amirıl most beszélünk a társadalomnak az álarcáról és valódi arcáról
a hamis álarca mögé rejtésérıl beszélünk. Amíg a törvényhozás, a nagypolitika nem
próbál ennek megálljt parancsolni, akkor mirıl beszélünk? Ne akarjuk önmagunkat
becsapni. Az egyik oldalon megpróbálunk keserves munkával felépíteni valamit, addig
a másik oldal 100 másik dolog áll, ami ezt egy nap alatt le tudja bontani. Olyan
példaképet állít gyerekeink elé, ami vonzó, de egy álarc. Mert tudjuk, hogy mit hoz
magával, mik a következmények. 10-12 éves korban nem biztos, hogy a gyerek tudja,
hogy milyen következményekkel jár az ı cselekedete. A hatékonyságot ebben látnám,
ne akarjuk önmagunkat becsapni. Mert önmagunk becsapása az, hogy valamiért
küzdünk, valami megfoghatatlanért, ideális állapothoz közelítsük a társadalom
lecsúszott rétegeit. Ugyanakkor meg a társadalom egy másik rétege jó bizniszt csinál
ebbıl. Azok az emberek, akik ebbe bevonhatók, azok kiszolgáltatottak, mások pedig jól
megélnek ebbıl. A törvény majdhogy nem keresi azokat kiskapukat, ahol meg lehet
támogatni ezeket az irányzatokat.

Hetényi Tamás Péter képviselı:
Szerintem az általános iskola 7-8. osztályban osztályfınöki órán kellene ezzel elıször
foglalkozni. Valahogy a pedagógusoknak kellene errıl elıször beszélni.

Farkas László alpolgármester:
A pedagógus a szülı nélkül semmit nem tud tenni, de a szülı a pedagógus nélkül
semmit nem tud tenni. A társadalmi motiváció, a családi motiváció, a kilátástalanság, a
negatív érzések, hozzá az emberi gyengeség, szinte elkerülhetetlen ez a probléma.

Vass Béla Gyula képviselı:
Ha osztályfınöki órán ezt a problémát megoldhatnánk, akkor ez már meg lenne oldva.
A gyerekek tudomására van hozva ismeretterjesztı elıadásokkal. Még az 5-6.
osztályosok tudomására is. Nem mindenható a pedagógia.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
A tavalyi rendırségi beszámolóban hangzott el, hogy van a rendırségen belül olyan
program, hogy a fiataloknak korosztályokra bontva elıadásokat tartanak a káros
szenvedélyek megelızésére.

Deákné Béres Erika családgondozó:
Azok az ügyek ne maradjanak fedve amirıl tudomásuk van, tegyék meg jelzéseiket,
vállalják a jelzést. Kötelességünk felkeresni a családokat. Próbálunk velük nyíltan
beszélni. Az óvodát felkerestük, a családon belüli bántalmazásról, szexuális zaklatásról
elıadást tartottunk a gyerekeknek, felhívtuk a figyelmüket, hogy merjék elmondani, ha
történik velük valami.

Nagy Lajos polgármester:
Legfontosabb a szülı, az tud hatni, tenni a gyerekért.
A gyermekvédelmi és családsegítı munka szervezetten folyik, munkájának van
eredménye. Köszönjük munkáját.
Kérem, aki elfogadja a gyermekjóléti és családsegítı tevékenységrıl szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
62/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr 2006.évben Balatonszentgyörgy
településen végzett családsegítı és gyermekjóléti tevékenységérıl szóló beszámolót
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Deákné Béres Erika családgondozó
Török Csilla körjegyzı
3) Napirend tárgyalása:
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett
mőködésérıl, tevékenységérıl.
Elıadó: Alapszolgáltatási Központ vezetı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a társulásban
fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ mőködésérıl, tevékenységérıl
szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
4) Ügyiratkezelési Szabályzat elfogadása.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyzı:
Törvény írja elı, hogy iratkezelési szabályzatot kell készíteni. Ahhoz, hogy a képviselıtestület elé terjeszthessük a Levéltárnak és a Közigazgatási Hivatalnak meg kellett
küldeni. A szabályzatot jóváhagyták, a körjegyzıségi hivatal ügyiratkezelési
szabályzatát tartalmazza.

Hozzászólás:
Farkas László Nándor képviselı:
Ebbıl tanultam. Ember legyen a talpán, aki ezt tudja kezelni.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az ügyiratkezelési szabályzatot, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
64/2007. (V.17.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatai egyedi iratkezelési
szabályzatát megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

5) Napirend tárgyalása:
Temetı rendeletben megállapított díjak felülvizsgálata.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyzı:
Törvényi kötelezettség írja elı a díjak felülvizsgálatát. A képviselı-testület utoljára
2005-ben módosított rendeletét az akkori elıírások alapján. Amennyiben a testület úgy
dönt, hogy nem változtatja a díjak mértékét, akkor a rendeletet felülvizsgálja
határozattal, de ha emelni akarja a díjakat, akkor a rendeletet módosítani kell.

Hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselı:
A vállalkozások díjfizetésével kapcsolatos rendelkezést át kellene gondolni. A
síremlékek építésének piacán elég komoly verseny van. Amit a megrendelıkre
áthárítanának a vállalkozók, az nem ellensúlyozná-e a piaci versenyt? Ez jelképes lenne,
az önkormányzatnak nem lenne ebbıl óriási bevétele. Én azt mondom ne menjünk
ennek szabályozásába bele.

Hetényi Tamás Péter képviselı:
Ezeket a díjakat nagyon kevésnek tartom ahhoz képest, hogy Keszthelyen mennyit kell
fizetni ugyan ezért.

Farkas László alpolgármester:

Meggyızıdésem,
hogy
Keszthellyel
nem
szabad
összehasonlítani
Balatonszentgyörgyöt. Keszthely egy lelketlen lakóhely, Balatonszentgyörgy pedig
lakóközösség. Akik a temetıbe kerülnek, különbözı helyrıl kerülnek oda.
Keszthelynek új temetkezési helyeket kell kialakítani, nekünk van temetkezési helyünk.
Akkor kellene ezt megoldani, amikor elfogy a temetkezési hely. Addig nem szabad ezt
bántani.

Nagy Lajos polgármester:
Ami jól megy, azt ne rontsuk el. Ebbıl ne csináljunk üzletet. Még vannak sírhelyek, de
minimális összegért vásároltunk egy darab földet.

Farkas László Nándor képviselı:
A temetı kataszternek mennyi az éves költsége? Ha nincs költsége, akkor ez csak egy
jelképes összeg. Nem lenne értelme ehhez hozzányúlni.

Török Csilla körjegyzı:
A temetı kataszternek egyszeri költsége volt. Azóta a temetı gondnok vezeti, rendezi.
Plussz költsége nincs. Nem javasolnám a díj emelését. Településünket nem lehet
összehasonlítani a nagyvárosokkal. Ne sújtsuk még ezzel is a hozzátartozókat, az amúgy
is magas temetési költség mellett.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
65/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1999. évi XLIII.
Tv. 40. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve 12/2005. (X.11.) sz. rendelettel
módosított és egységes szerkezetbe foglalt a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
20/2004. (XI.30.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt díjak mértékét:
a) a sírhely megváltás és újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetıben vállalkozásszerően munkát
végzık által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetıi létesítmények, ill. az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak fizetendı díjat

felülvizsgálta, azok mértékét változatlanul hagyja, nem változtatja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6) Napirend tárgyalása:
Általános Iskola névváltoztatása, a névváltoztatás átvezetése.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Vass Béla Gyula iskolaigazgatót, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Vass Béla Gyula iskolaigazgató:
Hogy mi motiválta a névváltoztatást? Az év elején jogszabály jelent meg, hogy június
30-ig felül kell vizsgálni az intézmények nevét. Közben Balatonberény társult a
fenntartó önkormányzatokhoz. Ezzel az ország leghosszabb nevő iskolája lettünk.
Harmadik motiváció a névadás. Az országban egyre több helyen változtatják meg az
intézmény nevét. A településre jellemzı, vagy a település szülöttjének, híres
személynek a nevét választják. Röviden, egyszerően. Hét évvel ez elıtt merült fel
elıször a névadás. Akkor nem volt egyetértés, a névadás elmaradt. Miért Dobó István?
Különbözı nevek merült fel. Így pl. földrajzi névként a Kis-balaton, továbbá Egry
József a Balaton festıje, Bors Darázs József aki nem került fel a listára. Móra Ferenc és
Dobó István. A helytörténeti kutatásból kiderült, hogy Balatonszentgyörgynek volt egy
palánkvára, végvára, melynek Dobó István volt a tulajdonosa és várkapitánya. Ez a vár
a temetıtıl északra helyezkedett el, ott végezték az ásatásokat. Felmerült még Balassi
Bálint neve is. Korábban is szerveztünk iskola napokat. Nyilván az iskola nevével
összefüggésben állítottuk össze a feladatokat. Ennek kapcsán értelmes, érdemes névadói
napot tudunk szervezni minden évben.

Kérdés, hozzászólás:
Hetényi Tamás Péter képviselı:
A Csillagvár és a Festetics név nem merült fel? Mivel a Csillagvár a Festetics család
építtette.

Vass Béla Gyula iskolaigazgató:
A Csillagvár név felmerült, de a Festetics név nem.

Török Csilla körjegyzı:
Az elıterjesztésben több határozati javaslat van. Amennyiben a testület elfogadja a
névváltoztatást, úgy az iskola alapító okiratát és társulási megállapodást is módosítani
kell, külön határozatban.

Nagy Lajos polgármester:
Mikortól lép hatályba? Amikor ez megtörténik, akkor errıl egy tájékoztatót, ismertetıt
kellene leadni a kábeltévén és a társult önkormányzatok hirdetıtábláin.
Kérem, aki elfogadja az iskola névváltoztatását, valamint egyetért a névváltoztatás
átvezetésével az alapító okiraton és a mőködési szabályzaton, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
66/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által társulási
megállapodás alapján fenntartott Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és
Vörs Község Általános Iskolája nevének: „Dobó István „ Általános Iskola-ra történı
megváltoztatását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2007. (V.17.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a társulásban
fenntartott Általános Iskola (8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.) Alapító
Okiratának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézmény neve: „Dobó István” Általános Iskola
OM azonosító: 034065
A Képviselı-testület az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Társulási
Megállapodás Közoktatási Intézmény Közös fenntartására 2.) pontját módosítja.

„A közösen fenntartott intézmény megnevezése:
„Dobó István” Általános Iskola
A Képviselı-testület a Társulási Megállapodás Közoktatási Intézmény fenntartására
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
c) A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a módosításokat a KIR rendszeren
vezettesse át, a Magyar Államkincstár felé jelezze.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Török Csilla körjegyzı

7) Napirend tárgyalása:
Nemleges közbeszerzési terv elfogadása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyzı:
Ebben az évben a testület a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházást,
felújítást nem tervezett, javasolom, hogy nemleges közbeszerzési tervet fogadjon el.

A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
68/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kbt. 5. §-ában
foglaltaknak eleget tesz, az Önkormányzat 2007. évi NEMLEGES közbeszerzési tervét
elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

8) Napirend tárgyalása:
Az Általános Iskola Pedagógiai Programjának és SZMSZ-ének módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester felkéri Vass Béla Gyula iskolaigazgatót, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Vass Béla Gyula iskolaigazgató:
A költségvetési törvényben módosította az oktatási törvényt, ebben írja le, hogy meg
kell említeni a Pedagógiai Programban a nem szakos oktatás bevezetését. Az SZMSZ
változik az iskola elnevezésével. Valamint az iskola szervezeti rendszer IV. fejezet is
változik. Ez egy visszamenıleges változás, jogszabály írja elı.

Kérdés, hozzászólás:
Farkas László Nándor képviselı:
Az oktatási tevékenység hatékonyságát szolgálja-e ez az intézkedés?

Vass Béla Gyula iskolaigazgató:
Hatékonyságát növelheti.

Besenczki Józsefné képviselı:
Eszembe jutottak a boldog diákévek, amikor Vörsön két osztály volt együtt. Valahogy
erre felé látom vezetni az utat. Szépen megkezdıdik. Én attól nem félek, hogy a
gyerekek érzelmi fejlıdése nem lesz biztosítva 5-6. osztályban. Ez az egy biztató, hogy
a gyerekek érzelmileg biztos kezekben lesznek.

Nagy Lajos polgármester:
Az oktatásban komoly átalakulás lesz. Az tény, hogy a gyereklétszám drasztikusan
csökken. A városi iskolák lesznek megerısítve, esetleg mellette még egy-kettı. Elıbbutóbb bele leszünk kényszerítve valamibe. Jelenleg mi vagyunk a legjobb pozícióban, itt
van a legtöbb gyereklétszám. Az is elképzelhetı, hogy az egész kistérségben egy közös
fenntartású iskola lesz.
Kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
69/2007. (V.17.) kt. határozat:
a.)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Társulásban fenntartott Általános Iskola 73/2004./VI.29./kt.határozatával

elfogadott, és jelenleg is hatályos Pedagógiai Programját az alábbiakkal
kiegészíti:
„ B.) HELYI TANTERV 2.) pont az alábbi bekezdéssel kiegészül:
- Az 5-6. osztályokban a lehetıségeinkhez mérten és a szükségleteinknek
megfelelıen vezetjük be a nem szakos oktatást. Kivétel az idegen nyelv”
b.)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a
Társulásban fenntartott
Általános Iskola Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának alábbiakkal történı kiegészítését az alábbiak szerint fogadja
el:
1.) A II. 1.) pont alatttA Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és
Vörs Önkormányzatok Általános Iskolája elnevezés az alábbik
szerint változik:
„ II. 1.) „Dobó István” Általános Iskola
2.) IV. Az iskola szervezeti rendszere, irányítás 1/3. Az Iskola
dolgozói az alábbi bekezdése változik:
„Az iskola dolgozói munkáját munkaköri leírásuk alapján végzik, 2007.
szeptember 1-tıl a pedagógusok kéthavi többletmunkájának
elszámolásával történik.”

Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
9) Napirend tárgyalása:
Könyvvizsgálói jelentés.
Elıadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló röviden ismerteti az elıterjesztést.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelızıen tartotta ülését, egyhangúlag javasolja
a jelentést elfogadásra.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
70/2007. (V.17.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2006. évi önkormányzati költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló
beszámoló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

10) Napirend tárgyalása:
Egyebek: 10/a. Szelektív hulladékgyőjtı edények kihelyezése.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A Zöldfok Zrt. tájékoztatott bennünket, hogy a szelektív hulladékgyőjtı edények
megérkeztek, kihelyezésük megtörténhet ideiglenes jelleggel, mivel a győjtıedények alá
az alap elkészítése építési engedélyezései eljárással kerül elkészítésre. Korábban hét
győjtısziget került kijelölésre. Most indulásképpen 3-4-et kellene kihelyezni.
Szigetenként 200 e Ft-ot jelentene mőködtetése. Ez egy egyszeri költség, a második
félévre. Ebben az évben ez nincs betervezve a költségvetésbe. Amint már beszéltünk
róla, ha elkezdıdik komolyan a szelektív hulladékgyőjtés, nyilván az már többe fog
kerülni. Valószínőleg a kommunális adó mértékét meg kell emelni.

Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
Ha nálunk kint lesznek ezek a győjtıedények és innen beszállítják, ott összeömlesztik,
akkor mi csináltunk valamit, ha ık nem tudják kezelni? Mi kifizetünk érte 200 e Ft-ot.
Úgy gondolom, hogy országos szinten meg kell oldani mindenhol a szelektív
hulladékgyőjtést, melynek költségét az önkormányzatokra hárítják. Nem tudom, hogy
ennek van-e eleje és vége? Én azt hiszem, hogy ennek a háttere még nincs biztosítva.
Tudomásom szerint még nincs kezelı berendezésük. Azt is jó lenne megtudni, hogy
hova szállítják el.

Farkas László Nándor képviselı:
Ezzel párhuzamosan nyilván lesz kommunális hulladék. A háztartások feladata lesz,
hogy az újra hasznosítható hulladékot a győjtıszigethez eljuttassák. Jó lenne
megtudakolni, hogy a háttéri feldolgozás biztosítva lesz-e. Felesleges lenne beletennünk
1 millió Ft-ot, ha a háttérben nem történik semmi.

Tüskés Balázs képviselı:

Én olvastam és hallottam arról, hogy a háttérben trógerség van. Emberek tanúi voltak,
amikor összekeverték a hulladékot és úgy továbbították. Magyarországon nincs meg a
feldolgozásnak a háttere. Nem itt történt az eset.

Nagy Lajos polgármester:
Ha ez így lenne, akkor az szélhámosság. Én abból indultam ki, hogy minden háttér
biztosítva van.

Tüskés Balázs képviselı:
Nekem lenne egy javaslatom ami két részbıl állna. Az egyik az, hogy az érdeklıdı
telefont egy már mőködı településsel kellene lefolytatni, nekik mi a tapasztalatuk.
Másrészt a cégtıl meg kellene kérdezni, hogy van-e erre referencia filmjük, amit a helyi
kábeltelevízión be kellene mutatni.

Nagy Lajos polgármester:
Az lenne a legfontosabb, hogy kérjünk elızetes reklámot. Másrészt pedig tudakoljuk
meg, hogy mi történik, hova szállítják a hulladékot, hogyan dolgozzák fel.

Farkas László Nándor képviselı:
Egy mondattal elintézték a számítások magyarázatát. A számításokról egy részletes
kimutatást, magyarázatot kellene kérni.

Besenczki Józsefné képviselı:
Szerintem megfordították a feladatok sorrendjét. Elıször el kellene készíteni az alapot,
ahova kihelyezik ezeket a győjtıedényeket. Az elıkészítı munka lenne a fontos.

Nagy Lajos polgármester:
Az elhangzottak alapján javasolom, hogy vegyük le napirendrıl ezt a témát, egy hónap
múlva vissza térünk rá.
A képviselı-testület jóváhagyólag egyetért a javaslattal.
10/b. Balatonberényi strandhasználat.
Nagy Lajos polgármester:

A nyári szezon közeledtével ismét felvetıdött a kérdés, hogy az önkormányzat
biztosítja-e Balatonszentgyörgy lakossága részére, hogy ingyenesen használhatják a
balatonberényi strandot? Balatonberény polgármesterével ez ügyben már tárgyaltunk,
tájékoztatása szerint a tavalyi évhez hasonlóan, a tavalyi hozzájárulás mértékén
biztosítják a balatonszentgyörgyi lakosság részére a strand ingyenes használatát.

Hozzászólás:
Farkas László alpolgármester:
Igen, biztosítsuk.

Tüskés Balázs képviselı:
Amellett, hogy egyetértek vele, mibe kerül ez nekünk?

Nagy Lajos polgármester:
Pontosan nem tudom megmondani, de kb. 200-300 e Ft közötti hozzájárulás kell
fizetnünk a balatonberényi önkormányzatnak. Költségvetésünkbe be van tervezve.
Kérem, aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfelemeléssel.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
71/2007. (V.17.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
balatonszentgyörgyi állandó lakóhellyel rendelkezı állampolgárok Balatonberényi
Önkormányzat által üzemeltett „fizetı strandon” ingyenes belépésének biztosítására, a
balatonberényi önkormányzat által a strand használatáért kért 300.000.- Ft + ÁFA
összeget a 2007.évi költségvetési kiadásai terhére átvállalja. Felkéri a pénzügyi elıadót,
hogy a megállapított összeget a meghatározott ütemezésnek megfelelıen utalja át.
7. szeptember 30.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

10/c. Somogyi Almanach.
Nagy Lajos polgármester:
A Somogyi Hírlap ajánlatot küldött településünkrıl megjelentethetı ismertetı,
beszámoló áraira vonatkozóan. Az almanach sorozatot szeretnék ezzel felújítani, a

településen történt fontosabb eseményekrıl, rendezvényekrıl írnának. Ez az ajánlati díj
fele a korábban tett ajánlatnak.

Kérdés:
Farkas László Nándor képviselı:
Az anyagot ık állítanák össze vagy mi mondhatjuk meg, hogy mi jelenjen meg?

Nagy Lajos polgármester:
Mi mondhatjuk meg, hogy mikor jelenjen meg és mi szerepeljen benne. Ez
tulajdonképpen reklám, a falu népszerősítését szolgálná.

Farkas László Nándor képviselı:
Ez egy elég tekervényes ajánlat.

Nagy Lajos polgármester:
A legolcsóbb tarifával is sokba kerülne, köszönjük meg ajánlatukat, de nem kívánunk
vele élni.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
72/2007. (V.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Axel SpringerMagyarország Kft. Somogy Megyei Irodája (7400. Kaposvár, Kontrássy u.2/a.) az
Almanach sorozat keretében Balatonszentgyörgy településrıl történı cikk
megjelentetéssel kapcsolatos ajánlatát megismerte, megtárgyalta, azt elutasítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
10/d. Települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása.
Török Csilla körjegyzı:
A rendeletet korábban módosította a testület. Akkor a szabályozásba a nettó összegek
kerültek, ugyanakkor a bruttó összeget kell megállapítani a testületnek. Tehát a

tiszteletdíj és a költségtérítés összege nem változik, csak a bruttó összeget kell
szerepeltetni a rendeletben.

A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következı rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2007. (V.17.) sz. rendelet a
1/2007. (III.1.) sz. rendelete
a települési képviselık tiszteletdíjáról módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 17. § (1) bekezdésére az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) Jelen rendelet hatálya a települési képviselıkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira
terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tisztségviselıkre (polgármester, alpolgármester),
akiknek járandóságairól a képviselı-testület külön rendelkezik.
2. §
(1) a.) A képviselı-testület tagja és a bizottság elnöke munkájáért negyedévente bruttó
54.400,- Ft tiszteletdíjra,
b.) A képviselı-testület tagja negyedévente 34.184,- Ft, a bizottsági elnöke
negyedévente 61.184,- Ft költségtérítésre jogosult.
(2) A képviselıket és a nem képviselı bizottsági tagokat eseti megbízás alapján végzett
tevékenységükért eseti megbízás alapján végzett tevékenységükért költségtérítés illeti
meg. A ténylegesen felmerült és számlával igazolt költségek megtérítését – a megbízás
végrehajtásáról történt beszámolást követıen – a polgármester engedélyezi.

3. §
(1) A képviselı-testület tagját – távollét idejére – nem illeti meg a tiszteletdíj, ha
feladata ellátásában 3 hónapon túl akadályoztatva van.

(2) A képviselı-testület a kötelezettségeit megszegı képviselı tiszteletdíját legfeljebb
25 %-kal, maximum 12 havi idıtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés
esetén a csökkentés újra megállapítható.
(3) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
terjeszti döntésre a képviselı-testület elé.
(4) A tiszteletdíjat a körjegyzıség számolja és gondoskodik annak kifizetésérıl az
esedékességet követı hó 10. napjáig.
4. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban a 2. § (1) bekezdésre vonatkozó
rendelkezéseit azonban 2007. év január hó 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet 2. §
(1) b.) pontja e rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 3/2005. (III.1.) sz.
rendelettel, az 1/2002. (I.23.) sz. rendelettel, az 1/2001. (II.7.) sz. rendelettel módosított
3/2000. (III.1.) sz. rendelet.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

10/e. Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi Program felülvizsgálata.
Török Csilla körjegyzı:
A testület korábban elfogadta környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási tervét. A
2000.ébi XLIII.tv. 37.§.(1)-(3) bekezdései elıírják, hogy a elıírja, hogy a 6 évre
elkészített, hulladékgazdálkodási terveket a kidolgozói 6 évre készítik el, és 2 évente
beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A felülvizsgálati határidı
2006.december 31-én lejárt. A község a Környezetvédelmi Programját is 2004.évben
fogadta el, az 1995.évi LIII.tv. a környezetvédelmének általános szabályairól 47.§.(2)
bekezdése elıírja, hogy a környezetvédelmi programot legalább kétévente felül kell
vizsgálni. Javasolom, a testületnek, vizsgáltassa felül a hulladékgazdálkodási tervet és
a környezetvédelmi programot, bízza meg a polgármestert, hogy ennek érdekében
járjon el a tervet, és a programot készítınél..

A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
73/2007. (V.17.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000.évi
XLIII.tv. 37.§.(1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak eleget téve a település
Hulladékgazdálkodási tervét annak kidolgozóival felülvizsgáltatja.

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1995.évi
LIII.tv. 47.§.(2)bekezdésében foglaltaknak eleget téve a település
környezetvédelmi programját felülvizsgáltatja.
c.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az a.)-b.) pontban
meghatározott felülvizsgálat eredményérıl a képviselı-testületet tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
10/f. Egyéb.
Nagy Lajos polgármester:
A rendezvénynaptár szerint június 2-án lesz a falunap. A délelıtti programok a
szokásosak. Délután gyermek programok, családok részére vetélkedık lesznek. Majd a
Barátok közt másfél órás mősora, vacsora és bál lesz.

Farkas László Nándor képviselı:
Délutánra javasolnék olyan programot, ami nézıként odacsalogatná az embereket.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16,55 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Farkas László Nándor
képviselı

Tüskés Balázs
képviselı

