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3. számú 
 
 

Jegyzıkönyv 
 
 
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2008. 
február 28-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 
ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 
  Farkas László alpolgármester 
  Farkas László képviselı 
  Hetényi Tamás Péter képviselı 
  Navrasics Endre képviselı 
  Takácsné Lengyel Valéria képviselı 
  Tüskés Balázs képviselı 
  Vass Béla Gyula képviselı 
 
Igazoltan távol van: Besenczki Józsefné képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
  Török Csilla körjegyzı 
 
 
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-
testület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Takácsné Lengyel Valéria képviselıket 
kéri fel a testület egyetértése alapján.  
 
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2008. (II.28.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. február 28-
ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése. (rendelet-alkotás) 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 



 
2) Egyéb ügyek. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Köszöntöm Tóth Róbert r. ırnagy urat, a Marcali Rendırkapitányság részérıl kinevezett 
új balatonkeresztúri ırsparancsnok urat.  
A rendırségnél átszervezés történt, január 1-tıl a Marcali Rendırkapitánysághoz 
kerültünk át, ami személyi változással járt. Varga Árpád korábbi ırsparancsnok úr a 
Fonyódi Rendırkapitányság állományában maradt. Helyette Tóth Róbert ırnagy urat 
nevezték ki. Hartman Csaba körzeti megbízottunk is marad a Fonyódi Kapitányság 
állományában, a közlekedési osztályon fog dolgozni. Jelenleg nincs helyette körzeti 
megbízottunk. Amennyiben lesz, természetesen a lakást át fogja adni. Tóth Róbert 
ırsparancsnok úr lehetıséget kért, hogy bemutatkozhasson a képviselı-testületnek.  
 
 
Tóth Róbert ırsparancsnok: 
 
Köszönöm a lehetıséget. 2001-ben kerültem a balatonkeresztúri ırsre, ahol 2002. május 
1-ig dolgoztam. Ezután a Fonyódi Kapitányságon nyomozóként, majd 
osztályvezetıként dolgoztam 2008. február 15-ig. Az ırs állománya 4 fı + a vezetı. 
Áprilisra ki fog egészülni 2 fı járırrel és 2 fı helyi nyomozóval. Ez örömteli hír. Január 
1-tıl a határırségi létszámmal is bıvült a rendırség. A rendırırs fı feladata a 
közbiztonság, közrend fenntartása mellett a vagyon feletti védelem is. Megpróbáljuk a 
helyi bőnözıknek a mőködését ellehetetleníteni. A Zala megyébıl érkezı bőnözıket 
kiszőrni és a területrıl kiszorítani. A Zala hídnál erısebb jelenlét lesz, ez egy nagyon jó 
szőrıpont. Fontos még a közlekedési morál betartása és betartatása, az ittas 
jármővezetés kiszőrése.  A 76-os út bejövı szakaszán, az üzletsor körüli rend  
fenntartása. Elıtérbe fog helyezıdni az iskolában történı erıszak elfojtása, a családon 
belüli erıszak visszaszorítása. A kis létszámú 9-10 fıs ırs meg fog felelni az 
elvárásoknak. Fontos szerepet kap még a szemetelés megszüntetése, az illegális 
szemétlerakó helyek felszámolása.  
 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı az ülésre megérkezett, a képviselı-testület létszáma 
9 fıre kiegészült, a testület ülése folytatódik.   
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Külön örülök annak, hogy Tóth Róbert ırnagy úr visszakerült ide. Nagy szerepe volt az 
ırnagy úrnak  korábban, amikor a bőnözık ellepték a települést, partizán akciók voltak. 
 



 
Hozzászólások: 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Egy kérésem lenne. A vasútállomás biztonságára is nagy figyelmet kellene fordítani. 
Egy rendıri jelenléttel talán megelızhetnénk a balesetet. A vasútállomás rakodó tere 
nyitott a falu felé. Az utasok tömegesen járnak át a vágányokon. A baleset megelızése 
érdekében mit tudna tenni a rendırség? Azt kérném, hogy a vasút területére kicsit 
figyeljenek oda.  
 
 
Tóth Róbert ırsparancsnok: 
 
A körzeti megbízottak a reggeli iskolai átkelésekhez vannak kivezényelve. 
Megpróbálunk odafigyelni rá. Heti egy nap biztosan ki tudnak menni a kollégák. 
Egyeztetni kellene a vonatpárokat, amelyek veszélyeztetve vannak. Most egy köztes 
állapot van, amint meg tudjuk hirdetni a körzeti megbízotti állást, és betöltik, ez a 
probléma meg fog oldódni. Az ırsöt szinte kiürítették, az embereket áthelyezték a 
Fonyódi Kapitányságra. Fel kell töltenünk az állományt.  
 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Megértem a jelenlegi személyzeti problémákat. Azért kértem Önt, mivel Önöknek 
lehetıségük van szankcionálni. Egy-két intı példát statuálva talán sikerül 
visszaszorítani az átjárást.  
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
A körbe a kerékpárosok is beletartoznak. Szürkületkor nagyon sok lámpa nélküli 
biciklissel találkozok. Kérem, hogy rájuk is figyeljenek oda.  
 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
Személyzeti téren mit örököltek meg? 
 
 
Tóth Róbert ırsparancsnok: 
 
Minimális létszámot, a nagy részét átmentették Fonyódra. A tárgyi feltételek maradtak, 
ezek átkerültek a Marcali Kapitánysághoz, de az ırs használatában maradtak.  
 
 
Vass Béla Gyula képviselı: 
 



İszinte örömömet fejezem ki, hogy újra együtt dolgozunk. Bízom benne, hogy 
együttmőködésünk olyan lesz, mint korábban 2002-ig volt. Jó erıt, egészséget kívánok 
hozzá.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Hartman Csaba azonnal ki fog költözni, amint szükség lesz a lakásra. De március 
végéig mindenképpen elköltözik. 
Köszönöm Tóth Róbert ırnagy úrnak, hogy eljött hozzánk és tájékoztatta a testületet. Jó 
munkát kívánok. 
 
 
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
- Február 1-én a Marcali Rendırkapitányság Közrend-, Közbiztonsági Osztály vezetıje 
látogatott el hozzánk és megbeszéltük a legnagyobb problémákat. A kıszállító 
kamionok, a Berzsenyi utca sebesség korlátozása ügyét. Felvállaltam azt, hogy a 
Marcali Kistérségi Társulás ülésén fel fogom vetni egy új trafipax berendezés 
beszerzését a Marcali Kapitányság részére.    
- 2-án volt a Kis-Balaton Táncegyüttes évzáró mősora. 
- 5-én Buzsákban voltunk a Leader Csoport közgyőlésén. Megalakult a zártkörő 
részvénytársaság. A csoportnak 197 tagja van, 26 e Ft értékben kellene részvényt 
vásárolni. Erre az egyebek között visszatérünk.  
- 11-én a balatonberényi képviselı-testület ülésén vettem részt. Két témában döntött a 
testület,  az iskola felújítási pályázata, valamint a konzorciumi megállapodás ügyében.  
- 12-én a Marcali Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, mint teljes jogú tag. A 
költségvetés, munkaterv, a költségvetés végrehajtása, orvosi ügyelet és egyéb ügyekrıl 
volt szó. Kibıvült az elnökség a négy település csatlakozásával. Az elnökségbe engem 
választottak be. 
- 15-én benyújtottuk az iskolai és óvodai felújítási pályázatot. Jelen pillanatban még 
nem kaptunk visszajelzést, hogy befogadták-e vagy nem. Ötszörös a túljelentkezés. Ha 
az idén nem nyerne a pályázat, jövıre is be lehet adni.  
- Szintén 15-én a Parlamentben a civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatáról 
tartottak egy konferenciát, ezen vettem részt.  
- 20-án a Munkaügyi Minisztérium közmunka program felelıse volt nálunk abból az 
apropóból, hogy a kistérségi váltással Balatonszentgyörgy kimaradt a téli közmunka 
programból. Olyan ígéretet kaptunk, hogy a nyári közmunka programban 10 fıt kapunk 
azzal a kikötéssel, hogy nemcsak a Keszthely-Balatonszentgyörgy közötti vasúti pálya 
melletti területet kell lekaszálni, hanem a Balatonszentgyörgy-Marcali közötti szakaszt 
is.  
- 22-én a jegyzıasszonnyal voltunk Jután falugondnoki összejövetelen. Új falugondnoki 
szolgálatok létrehozásáról és a régi szolgálatok gépkocsi cseréjérıl volt szó. Pályázni 
lehet, ezt mi szeretnénk kihasználni, a régi gépkocsit szeretnénk kicserélni.  
- 26-án az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban voltam a miniszter úr 
által tartott elıadáson. Nemcsak az iskolai felújítási pályázatokról, hanem egyéb más 
pályázati lehetıségekrıl tartott elıadást.  



Az alpolgármester úr két rendezvényen vett részt, kérem tájékoztassa a testületet. 
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A polgármester úr megbízásából két rendezvényen képviseltem Balatonszentgyörgy 
önkormányzatát. Február 12-én Marcaliban volt a fonyódi és marcali kistérségek részére 
egy három órás bemutatkozó jellegő elıadás. Az elıadás sorozatot egy cégcsoport 
végzi, amely az önkormányzatok kiszolgálására jött létre. Különbözı cégcsoportok 
mutatkoztak be. Játszótereinket meg kell újítani, nem felelnek meg az UNIÓ-s 
elıírásoknak. Ezeket tudjuk a cégcsoportok által kínált feltételekkel finanszírozni. 
Másik téma az energia fogyasztás. Mindenki hallott az elektromos energia 
rivalizációjáról. Minden nagyobb fogyasztónak az elektromos áram kereskedıtıl kell 
beszerezni, szerzıdést kell kötni, szabad piacon kell beszerezni az elektromos energiát a 
közületeinknek. Azt a javaslatot kaptuk, hogy kistérségi szinten közbeszerzési 
pályázattal oldjuk meg ezt a problémát.  
Február 26-án a Zöldfok Rt. ülésén vettem részt. Az igazgató tanács megválasztása 
megtörtént, 3 évre kapták meg a mandátumot. Az alapszabály módosítása megtörtént. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A játszótér kivitelezésére árajánlatot kértünk a cég vezetıjétıl. Következı testületi 
ülésre elkészül. Kistérségi ülésen már jeleztük, hogy intézményeink részére mi is részt 
vennénk az energia vásárlási pályázatban. A mai napon írtuk alá a szerzıdést a 
gyalogátkelıhely áthelyezésére. Nyáron már üzemelni fog. Navrasics Endre képviselı 
úr vett részt a Polgárır Egyesület közgyőlésén. Kérem tájékoztassa a testületet.  
 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
A Polgárır Egyesület közgyőlésén vettem részt. A beszámolóból és a megyei vezetés 
véleményébıl is kiderült, hogy amióta Györei József vezeti, azóta dinamikusan fejlıdik, 
pénzügyileg rendben van, sok pályázati kiíráson vesznek részt, eredményesen. Ebbıl a 
megfontolásból okleveleket, tárgyjutalmakat adtam át. Felkérés érkezett a megyei 
vezetık részérıl, hogy egy vízi polgárırséget szeretnének létrehozni. Június végén 
megyei polgárır nap lesz, melyet a Csillagvárnál tartanak.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki az elhangzott beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 

15/2008. (II.28.) 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: 
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése. (rendelet-alkotás) 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Írásos elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Tolnai Anna gazdálkodásvezetı röviden ismerteti az elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2008. (II.28.) kt. határozat: 
 
1) Balatonszentgyörgy Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. január 1-tıl a 
költségvetési rendelet-tervezet Képviselı-testület elı terjesztéséig beszedett bevételeket 
31.576 e Ft-ban, a teljesített kiadásokat 26.899 e Ft-ban hagyja jóvá. 
 
2) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2008. évi költségvetési rendelet-
tervezetbe beépítésre kerülnek.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetését, 
egyhangúlag elfogadta, a képviselı-testületnek javasolja elfogadásra. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ez a költségvetés akkor érvényes, ha az önhibás és 6/3-as pályázatunkat elnyerjük. Ezt a 
költségvetést befolyásolja, ha iskolai és óvodai pályázatunkat elfogadják vagy nem 
fogadják el. Az intézményvezetık és magunk felé is az a kérésem, hogy amíg önhibás 
pályázatunkat nem nyerjük el, a gazdálkodás takarékos legyen.  



Kérem, aki az önkormányzat 2008. évi költségvetését elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta következı rendeletét: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának 
2/2008. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl 

 
 
Balatonszentgyörgy Község Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok, 
részönkormányzat testülete, képviselı-testület hivatala) és az Önkormányzat 
intézményeire terjed ki. 
 

2. § 
 

(1) Az Áht.  67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselı-testület a címrendet a (2)-(3) 
bekezdés szerint állapítja meg.  

 
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı 

intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

 
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı- nem intézményi kiadások e rendelet 5. 

számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.  
 
 

I. 
 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 
fı összege, a hiány mértéke 

 
 

3. § 
 

A Képviselı-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi 
költségvetését  
 

342.353.000.-Ft bevétellel 
389.844.000.-Ft kiadással 
  47.491.000.-Ft hitellel 



 
 

állapítja meg. 
 
Ezen belül: 

• a mőködési célú bevételt      379.594 e Ft-ban 
• a mőködési célú kiadásokat      379.594 e Ft-ban 

ebbıl: 
- a személyi juttatások kiadásait      180.398 e Ft-ban  
- a munkaadókat terhelı járulékokat        53.635 e Ft-ban 
- a dologi kiadásokat      106.581 e Ft-ban 
- szociális segélyek        23.167 e Ft-ban 
- a speciális célú támogatásokat        15.813 e Ft-ban 

• a felhalmozási célú bevételt        10.250 e Ft-ban 
• a felhalmozási célú kiadást        10.250 e Ft-ban 

ebbıl: 
- a beruházások összegét          8.200 e Ft-ban 
- a felújítások összegét             200 e Ft-ban 
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét  

- beruházás                                                               1.650 e Ft-ban 
- felújítás                                                                     200 e Ft-ban 

állapítja meg. 
 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

4. § 
 

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2/a 
és 2/b. számú mellékletek tartalmazza. 

 
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb 

bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza. 

 
(3) A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási elıirányzatait e rendelet 4. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
(4) A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő 

feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. 
 
(5) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként e rendelet 6. számú 

melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül 
az elfogadott rangsornak megfelelıen valósíthatók meg. 

 
(6) A Képviselı-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint 

állapítja meg. 



 
(7) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint 

önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként  e rendelet 8. 
számú melléklete szerint állapítja meg. 

 
(8) A Képviselı-testület a 4. §-ban  megállapított bevételek közül a helyi 

adóbevételekbıl 
       - 4.500 e Ft-ot magánszemélyek kommunális adóját felhalmozásra, 
       - 500 e Ft-ot magánszemélyek építményadójának 20%-át felhalmozásra, 
       - 71.387 e Ft-ot mőködésre fordítja. 
(9) A Képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 2008. január 1-tıl 38.650 Ft-

ban állapítja meg. 
       A felsıfokú végzettségő köztisztviselık 2008. évben az illetmény 10%-ának 

megfelelı illetmény-kiegészítésben részesülnek. 
       A középfokú végzettségő köztisztviselık 2008. évben az illetmény 10%-ának 

megfelelı illetmény-kiegészítésben részesülnek. 
       A köztisztviselık megállapítható üdülési hozzájárulás mértéke 2008. évben az 

illetményalap 75%-a. 
 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges 
intézkedések, a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 
5. §. 

 
(1) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése 

érdekében 47.491 e Ft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a  
legfeljebb 1 éves idıtartamra felvehetı folyószámla hitel összege  47.491 e Ft.  

 
(2)  A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezetı bankkal a 

folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerzıdésben rögzített 2008. 
évi kondíciókkal történı aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet 
indokolja a számlavezetı banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. 

 
 

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 
 

6. § 
 

A Képviselı-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 9. 
számú melléklete szerint állapítja meg. 
 

Elıirányzat-felhasználási ütemterv 
 

7. §. 
 
A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét 
havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 



 
Gördülı tervezés 

 
8. §. 

 
A Képviselı-testület a tárgyévet követı három évben várható bevételeket és kiadásokat 
a 11.  számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

II.  
 

A 2008.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

9. §. 
 
(1)  A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatban átruházott 

hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai elıirányzatok közötti és a átcsoportosítás 
jogát az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át az alábbiak 
szerint: 

   
        a) A Képviselı-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási 

elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft értékhatárig a 
polgármesterre rázza át. 

  
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években - a Képviselı-testület 

által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 
 
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a 

negyedévet követı elsı Képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A 
költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg javaslatot 
tesz. 

 
(4)  A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen 

alapuló elıirányzatokról, elıirányzat módosításokról az intézmények intézményi 
kiadási és bevételei fıcsoportokra szóló kiértesítését a Körjegyzıség végzi. 

 
10. § 

 
(1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a 

gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek 
növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetıje a felelıs. 

 
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított 

önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy 
abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezıen ellátandó feladatait 
maradéktalanul teljesíteni tudja.  

 
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga 

után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok – amennyiben 
a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetık. 



 
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő 

támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. 
 
(5) Az intézmények kizárólag a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak 

be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat 
ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 

 
11. §. 

 
(1)  Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról - ha az érdemi 

döntést igényel - a testület dönt a polgármester elıterjesztésére a költségvetési 
rendelet egyidejő módosításával. 

 
(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok felosztásáról és az 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett 
rendelet módosításáról a képviselı testület a 10. §. (3) bekezdésben foglalt módon 
dönt. 

 
Az intézményi elıirányzat módosítás szabályai 

 
12. §. 

 
(1) Az intézmény saját elıirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási 

elıirányzatának fı összegét, ezen belül a kiemelt elıirányzatokat és ezekhez 
kapcsolódóan a részelıirányzatokat felemelheti: 
 
Az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi elıirányzatot 
meghaladó többletbevételbıl. 
 

(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési 
évet meghaladó idıtartamú kötelezettséget nem vállalhat. 

 
(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak 

szerint módosíthatja: 
 

a.) Dologi, mőködési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási 
fıcsoportjai között elıirányzat változtatásokat hajthat végre. 

b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között 
elıirányzatot módosíthat. 

c.)   Mőködési költségvetés és felhalmozási jellegő kiadások közötti elıirányzat 
módosítás, illetve a mőködési és felhalmozási célú támogatások 
megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselı-testületi rendelet 
jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a mőködési hiányt 
hátrányosan nem befolyásolhatja, ebbıl eredıen a gazdálkodásban zavart nem 
okozhat. 

d.)   Kiadási fıcsoportjain belül az egyes részelıirányzatok között az 
elıirányzatokat megváltoztathatja. 



e.)   Bevételi elıirányzatán belül az egyes részelıirányzatait (az önkormányzati 
támogatás és ezen belül a mőködési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az 
élelmezéssel összefüggı bevételek kivételével) megváltoztathatja. 

f.)   Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási elıirányzatát, valamint az ezekhez 
kapcsolódó bevételi elıirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja. 

g.)   Az intézmény személyi juttatás és járulékai elıirányzata intézményi 
hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi elıírások 
figyelembevételével módosítható. 

 
(4) Az intézmény a saját hatáskörő elıirányzat módosításokról a felügyeleti szervét 

negyedévenként tájékoztatja. 
 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos elıírások 
 

13. §. 
 
(1) Az intézmény vezetıje önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az 

intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges 
foglalkoztatás során köteles betartani. 

 
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidıs, részmunkaidıs, valamint a 

megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az 
elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) elıirányzatot nem 
lépheti túl. 

 
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási 

pótelıirányzat kérelemmel, ha elıirányzata, illetve maradványa nem biztosítja 
törvényben elıírt kötelezettségei teljesítését. 

 
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a 

többletbevételbıl történı kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. 

 
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány 

alkalmazásával nem kerülhet sor. 
 

14. §. 
 
A képviselı testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e 
rendeletben szereplı beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 200 ezer Ft 
értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény  vezetıje 30 nappal a munkálatok 
megkezdése elıtt köteles a jegyzınek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása 
azonban sem a tárgyévben, sem a késıbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem 
mőködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 
 

15. §. 
 



Az 200 ezer Ft-ot meghaladó összegő támogatások átadása elıtt a támogatás 
címzettjével megállapodást kell kötni. 
 

16. §. 
 
Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselı-
testület jóváhagyásával vállalhatnak. 
 

17. §. 
 
Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselı-testület az 
intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott 
támogatások a megállapodásoknak megfelelıen, illetve negyedévente egyenlı 
részletekben kerüljenek kiutalásra. 

18. §. 
 
A Képviselı-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény 
által kötelezıen elıírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve 
kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. 
 

19. §. 
 

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében 
szellemi tevékenység szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében történı 
igénybevételének szabályai: 
 
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat 

keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerzıdéssel, számla 
ellenében külsı személy vagy szervezet az e §.-ban meghatározott feltételekkel 
vehetı igénybe. 

 
(2) A szolgáltatási szerzıdést írásban kell megkötni. 
 
(3) A szerzıdéskötés feltétele, hogy 

 
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelı szakértelemmel 

rendelkezı személyt nem foglalkoztat, vagy 
b.) eseti, nem rendszeres jellegő feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven 

belül a feladat ellátásához megfelelı szakértelemmel rendelkezı személy 
átmenetileg nem áll rendelkezésre. 

 
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában 

meghatározott vezetıi feladat ellátására szolgáltatási szerzıdés nem köthetı. 
 
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható 

feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Mőködési Szabályzatban határozza 
meg. 

 



(6) A szerzıdésnek tartalmaznia kell különösen: 
 
 a.) az ellátandó feladatot, 
 b.) a díjazás mértékét, 

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre 
tekintettel áll fenn, 

d.) a szerzıdés idıtartamát, 
e.) szervezettel kötendı szerzıdés esetén azt, hogy a szervezet részérıl személy 

szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, 
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 

 
Záró és egyéb rendelkezések 

 
20. §. 

 
(1) A Képviselı-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti 

idıszakban tett intézkedéseirıl ( bevételek beszedése, az elızı évi kiadási 
elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. 
Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe 
beépítésre kerültek. 

 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint. 
 
 
2) Napirend tárgyalása: 
Egyéb ügyek: 2/a. Leader Csoport részvény vásárlás. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Leader Csoport megalakult zártkörő részvénytársaság formájában. Ehhez 26 e Ft 
részvényt kell jegyeznünk. Felkérem Farkas László alpolgármester urat, hogy bıvebben 
tájékoztassa a testületet. 
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A következı fordulóhoz érkezett ez a Leader program, mégpedig ahhoz, hogy a tagok 
eldöntötték, nonprofit zártkörő részvénytársaság formában alakul meg. Ehhez az alapító 
tagoknak le kell tenni az alapító tıkét, tagonként 26 e Ft-ot. Így tulajdonrészt szereznek 
a Zrt-ben. A települések nem is maradhatnak ki ebbıl a programból. Ha kötelezıen bent 
kell lennünk, akkor tulajdonosai is legyünk. Ahhoz, hogy Balatonszentgyörgy minél 
nagyobb sújt kapjon ebben a közösségben, a Somogyért Egyesület helyi szervezete is 
részvényt szeretne jegyezni, sıt én mint vállalkozó a harmadik személy nevében 
regisztráltam a részvénytársaságot. Így településünk teljes mértékben képviseli magát a 



társaságban. Ha sikerül egy jó programot összeállítani, akkor komoly összeget tudunk 
szerezni a térségnek.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ebben a programban nemcsak azok vehetnek részt, akik tagok, hanem azok is, akik az 
önkormányzat jogán pályáznak, egyesületek, magánvállalkozók.  
 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
Meg kellene beszélni, hogy mit akarunk. Össze kellene dugni a fejünket, okos dolgokat 
találjunk ki.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki egyetért a 26 e Ft értékő Leader részvény jegyzésével,  valamint 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

17/2008. (II.28.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete,  a “Dél-balatoni 
LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (8693. 
Buzsák, Fı tér 1.) tagja, 26 db 1.000.- Ft névértékő, összesen 26.000.- Ft névértékő 
részvényt jegyez a Zrt-ben a 2008.évi költségvetési kiadásai terhére.  
A képviselı-testület nyilatkozik, hogy a Zrt. Alapszabálytervezetét megismerte, és a 
benne foglaltakat elfogadja. 
Felkéri a pénzügyi elıadót, hogy a 26.000.- Ft-ot a Kutas Ügyvédi Iroda K&H Banknál 
vezetett 10401086-10802353-47360000 sz. letéti számlájára utalja át. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
2/b. Balatoni Futár támogatása. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Balatoni Futár címő újságot minden évben támogatta testületünk. Tavaly 20 e Ft-tal 
járultunk hozzá költségeihez. Javasolom, hogy most is hasonló összeggel támogassa a 
testület.  
Kérem, aki ezzel egyetért szavazzon. 
 



A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

18/2008. (II.28.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatoni Futár 
Szerkesztısége részére a lap megjelentetéséhez 20.000,- Ft pénzbeli támogatást állapít 
meg a 2008. évi költségvetési kiadásai terhére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    Nagy Lajos polgármester 
 
2/c. Március 15-i ünnepség szervezése. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az Elıkészítı Bizottság azzal a javaslattal élt, hogy nemzeti ünnepünket március 14-én 
17 órakor a szokásos programmal ünnepeljük meg. Szentmisével, kultúrháznál ünnepi 
mősorral, fáklyás felvonulással, koszorúzással emlékezzünk. Ez községi ünnepély, 
minden politikától mentes. Az a kérésem, hogy minden helyi civil szervezet, képviselı-
testület tagjai és állampolgárok vegyenek részt az ünnepségen. Itt félre kell tenni a 
pártérdekeket. Egységesen képviseljük községünket.  
 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Pontosan érzem, hogy ez nekem szól. Pontosan érzem, hogy a megjegyzés mögött van 
egy kis pejorativitás. Az ominózus megjegyzésemben nem azt szerettem volna kifejezni, 
hogy bárkit díszmadárnak neveztem. Én és még jó néhányan úgy gondolkodunk a közös 
megemlékezésekrıl, hogy az ne úgy történjen a mi szemszögünkbıl megítélve, hogy mi 
választott képviselık kiválunk a közösségbıl és egy külön blokkot alkotva jelenünk 
meg minden egyes helyszínen. Mi velük együtt akarunk ünnepelni. Szó nincs arról, 
hogy ez egy sértı elképzelés lenne. Én úgy látom, hogy meg vannak a helyek, ahol ezt a 
blokkot alkotni kell, ahol ki kell állni. Megtörtént, az egyik október 23-ai ünnepséget 
megelızıen kaptunk egy olyan fals információt, hogy nem lesz ünnepi beszéd. Mi erre 
kértük, hogy ezt megtehessük. Elutasításra találtunk. Mi akkor onnan kirekesztettünk. 
Ez az esperes úr részérıl is megtörtént. Úgy gondolom, hogy nemcsak az egyik oldal 
felelıseit kell keresni, hanem a másikét is. Senki nem akarta felgyújtani a templomot, 
március 15-én sem fogja, sem a kultúrházat. Ilyen szándékunk nem volt, nem is lesz. 
Tudtunk, jelenleg is tudunk, a jövıben is tudni fogunk együtt ünnepelni. Ennek az az 
alapfeltétele, hogy amikor mondunk valamit, annak a történések során a jövıben is 
legyen tükre. Ha a történések során nem az történik amit mondunk, akkor ellentétek 
születnek. Az egyik március 15-ei ünnepség elıkészítésénél ígéretet kaptunk arra, hogy 
elénekeljük a Székely Himnuszt. Ez nem történt meg. Nemzeti ünnepeink politikáról 
szólnak. Magam részérıl családommal együtt részt veszek a nemzeti ünnepen, nem áll 
szándékomban politikai zavargást kelteni. De életfelfogásom, politikai nézeteim arra 
ösztökélnek, hangot adjak annak, hogy a másképp gondolkodó embereket is meg kell 



hallgatni, véleményét is tiszteletben kell tartani, ne csak a szó szintjén maradjon ez, 
hanem a cselekedetek szintjén is. Én nem éreztem azt, hogy 2007. nyarán politikai 
színteret csináltunk a falu fızınapjából. Nem emlékszem rá, hogy ott bármilyen 
politikai tevékenység, politikai szólam, vagy egyéb dolog elhangzott volna. Arra viszont 
emlékszem, hogy azért amiért mi más irányú fızıcsapatot szerveztünk, amíg a megyei 
közgyőlés elnöke meg nem érkezett, még egy kézfogás erejéig sem üdvözölt bennünket 
a polgármester úr. Mert tiltakozott az ellen, hogy nem az önkormányzat csapatában 
szerepelünk ott. Ha ezt rosszul ítéltem volna meg, elnézést kérek. Nekem is nehezen 
esett. Az Interneten a falu vendégkönyvében különféle megjegyzések jelentek meg. Pro 
és kontra. Én javaslatot tettem, hogy erre hozzunk létre egy Fórumot. Én nem érzem, 
hogy bárkit durván vagy csúnya szavakkal illettem volna, hogy szégyenkeznem kellene. 
Az ellen oldalról viszont senkinek nem láttam ott a nevét, hogy ezt én mondom. Úgy 
lenne egyenes a dolog ha vitát nyitunk, mindenki odaírná a nevét. Nem így került 
megoldásra, hanem nyilván a polgármester úr tudtával megmodernizálódott a honlap. 
Korábbi javaslatnak megfelelıen nem nyitottunk egy fórumot. Ha valaki megfelel az 
elvárásoknak, nem bántóan, sértıen ír, miért kell a véleményét kipöckölni, kisatírozni 
onnan, azért mert van hatalmunk hozzá? Egy választ kaptam, de én továbbra sem értek 
vele egyet. A szabadsághoz, a szabad vélemény-nyilvánításhoz ez is hozzátartozik. Az 
is hozzátartozik, hogy én nem érzem jól magam az ünnepségen az elsı sorban. Nem 
érezzük jól magunkat. Én tartom azt a mondást, hogy aki magát felmagasztalja, az 
késıbb megaláztatik. Én nem akarom magam felmagasztalni.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
- A vendégkönyv ügyhöz nem sok közöm van, csak elolvastam. A durva és otromba 
hozzászólásokat, melyeknek én voltam a célpontja, név nélkül írták be.  
- Az október 23-ai ünnepéllyel kapcsolatban; az ünnepi beszédek megtartására olyan 
fiatal pedagógusokat szoktunk felkérni, akik erre alkalmasak. Ekkor is Fehér Katalin 
volt megbízva az összeállítással. Az ünnep elıtt két nappal felhívott Fehér Katalin, hogy 
Toronyi Árpád kereste telefonon és közölte, hogy a képviselı úr szeretne beszédet 
mondani az ünnepségen. Ennek nem ez az elintézési módja. Fehér Katalin egy 
végrehajtó személy, ı nem dönt. Ennek hatására én azt mondtam, hogy nem engedem 
megváltoztatni azt a forgatókönyvet, amit az ad-hoc bizottság eldöntött. Valószínőleg az 
atya is tartotta magát ehhez a megbeszéléshez. A kirekesztést nem érzem annak. Az 
ünnepség befejeztével amikor mindenki elment már, Ti még mindig ott voltatok. 
Nyilvávaló volt, hogy az ellenem való demonstráció volt. Én tudomásul vettem. 
Elköszöntem, elmentem haza. Azóta nekem ezzel semmi gondom nincs. Egyet 
hibáztunk, hogy ezt azonnal nem beszéltük meg, nem tisztáztuk. Én baloldali érzelmő 
ember vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy  községi szinten túl a községben pártpolitikát 
folytatok. Én nem erre esküdtem fel.  
- A március 15-ei ünnepségen kérték, hogy énekeljük el a Székely Himnuszt. Hogy 
miért nem énekeltük el, ezt nem tudom megmondani. Nem politikai döntés volt, le nem 
tiltottuk. Ezt a Fehér Katitól meg fogom kérdezni.  
- Az ünnepek politikáról szólnak. Akkor nyilván politikáról szóltak, de azt a politikát 
Magyarországon mind a bal oldal, mind a jobb oldal most elfogadja. Most nem szabad 
nekünk a mostani ésszel jobboldali vagy baloldali politikát csinálni abból, amit az 
elıdeink tettek.  



- A fızıversenyen nem mentem oda, nem szándékos volt. Nem szeretem elıtérbe hozni 
magam, volt ahova leültem, volt ahova nem. 12-20 csapat volt, nem szándékos volt. 
Akinek nem inge ne vegye magára. Én nem értek egyet azzal, hogy a fızıversenybıl  
bármikor politikát csináljunk. Háromszor is elıfordult, hogy politika készült oda. A 
fızıversenyen csak fızni, enni, inni, barátkozni, beszélgetni akarunk.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Ha valakit megválasztanak képviselınek, ennek az embernek kötelessége képviselni 
települését. Ezt a képviseletet csak politika mentesen végezheti el. Ha nem így teszi, 
akkor nem azt a feladatot teszi, amire felesküdött. Elhangzott egy olyan mondat, hogy a 
pletykák alapján az ünnepségek elıkészítése nem megfelelıen történt. Ha a képviselı 
észreveszi, hogy valami nem megfelelıen történik, akkor haladéktalanul felkeresi a 
polgármester által megbízott embert és jelzi ezt. Ez tudomásom szerint nem történt meg. 
A politikai nézetek fitoktatásáról volt szó. A vendégkönyvet nem nagyon szoktam 
olvasni. De amikor ezt elıször megtettem, akkor rögtön lemondtam a Ludas Matyit és 
Mórickát. Utána a vendégkönyvet olvastam. Innentıl kezdve két dologért szégyelltem 
magam. Az egyik az, hogy a honlap független lapján ilyeneket lehet olvasni, a másik 
meg az, hogy ehhez egy képviselı a nevét adja. Politikai fórum; az Interneten bárki web 
oldalt üzemeltethet, véleményét szabadon közzé teheti és ebben senki nem 
akadályozhatja meg.  
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Független képviselı vagyok, a munkámban is ezt szeretem hangsúlyozni. A rádió 
vezetése jobboldali érzelmő, mégis jól tudunk együtt dolgozni. Annyira nem viszem 
bele a politikát munkámba, hogy a mai napig megbecsült munkatárs vagyok. A 
honlappal kapcsolatban; számítottam arra, hogy a vendégkönyvben megjelentek 
összefüggnek a honlap disain váltással. Igen, részben összefügg. Minden honlapot 
kétévente megújítanak. Én három éve nem nyúltam hozzá. Már egy éve terveztem, hogy 
megváltoztatom. A vendégkönyv adott erre egy lökést. Megváltoztattam a 
vendégkönyvet. Amikor én ezt létrehoztam, azzal a céllal hoztam létre, hogy oda szép 
dolgokat írjanak, úgy mint egy múzeumban vagy kiállításon. Szolid dologra gondoltam. 
Annyiban nem volt igaza képviselıtársamnak, hogy mindenki azt csinál az Interneten, 
amit akar. Ez nem így van. Ez nem ilyen egyszerő dolog. Nem fıállásban csinálom ezt, 
nem tudok ott ülni minden percben, nem tudom moderálni. Abban igaza van, hogy bárki 
fórum oldalt nyithat, több web oldalt is nyithatnak fórum oldallal.  
 
 
Farkas László alpolgármester az ülésrıl eltávozott.    
 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Nagyon sok mindenben egyetértünk, de vannak kérdések amiben nem értünk egyet. Az, 
hogy a honlapot, vendégkönyvet így megújította, szabályozta a képviselı úr, engem 



nem zavar. Sok vélemény viszont visszaköszönt, ahova nem tették oda nevüket. Ezzel 
nem kívánok foglalkozni. Amit a korábbiakkal kapcsolatban elmondtam, azzal 
maximálisan egyetértek. Ha az alpolgármester úr úgy gondolja, hogy a képviselınek 
elıl kell ülni, ez nem probléma. De olyan dolgot, amely tılem testileg távol áll, ne 
akarja senki rám kényszeríteni, mert nem fog mőködni. Én ennyit kérek. Ha én ettıl 
leszek rossz képviselı, akkor én felvállalom, hogy én így nem tudom.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Én végignéztem a fotóalbumot, mindig ott voltál köztünk. Valaminek történni kellett. 
Elkülönültél tılünk. A lakosság szóvá tette. Én úgy érzem, hogy elvárják tılünk ezt. A 
lakosság úgy látja, hogy ti elkülönültök tılünk. Nem akartok velünk egy közösségben 
lenni, bár mi egy közösségben dolgozunk a faluért. Az más kérdés, hogy kinek hova húz 
az érzelme. Mindenkit kérek, hogy vegyen részt az ünnepségen, ünnepeljük meg 
méltóképpen legnagyobb nemzeti ünnepünket.  
 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
A gyógyszertár elıtti parkolást lehet-e változtatni, javítani? Balesetveszélyes helyzetek 
alakulnak ki. A falubejáráskor nézzük át mit lehet tenni.  
 
 
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 
16,00 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
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