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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

35/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   A 2010. április 29-ei ülés napirendjének elfogadása 

 

36/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

 

37/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló be- 

   számoló elfogadása 

 

38/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ a községben végzett 

   gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység 

   végzéséről szóló beszámoló elfogadása 

 

39/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2009. évi munkájáról szóló 

   beszámoló elfogadása 

 

40/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

41/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési 

   Terve 

 

42/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   Balatonberényi Óvoda és Iskola Társulásba fogadása, Balatonberényi 

   Óvoda tagintézménnyé válási ügye 

 

43/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   Hitel felvétel saját erő biztosításához iskola, óvoda felújításhoz 

 

44/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

   Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormány- 

   zatok 2010. évi kiegészítő állami támogatás terhére történő igényelt 

   előlegről lemondás 
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6. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. április 

29-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Petkess Kornélné Alapsz. Központ vezető 

  Deákné Béres Erika családgondozó 

  Beck Péter mb. őrsparancsnok 

  Vizvári Krisztián körzeti megbízott 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

 

 

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 Vass Béla Gyula képviselőket kéri 

fel a testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület úgy, hogy a két ülés közötti 

beszámolót a rendőrségi beszámoló után tárgyalja.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

35/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-i 

ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
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1) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

  Előadó: Beck Péter r. százados őrsparancsnok 

 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett 

gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység végzéséről. 

  Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 

 

3) Térítési díj rendelet módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2009. évi munkájáról. 

  Előadó: Deákné Béres Erika családgondozó 

 

5) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

6) Szociális rendelet módosítása. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

7) Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Terve. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

8) Balatonberényi Óvoda és Iskola Társulásba fogadása, Balatonberényi Óvoda 

tagintézménnyé válási ügye. 

 

9) Egyéb ügyek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

  Előadó: Beck Péter r.szds. mb. őrsparancsnok 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Beck Péter r.szds. őrsparancsnok: 

 

Tisztelettel köszöntöm a polgármester urat, jegyző asszonyt és a képviselőket. Beszámolóm 

kiegészítéseként annyit szeretnék elmondani, hogy 2009. évben vettem át a balatonkeresztúri 

rendőrőrs vezetését. A 2010-es évben is sok feladat vár ránk. 2009-ben a bűncselekmények 

száma alapvetően stagnált a 2008-as évhez képest, ugyan annyit követtek el. 2010-es évben 

elsődleges célunk ezek számának visszaszorítása, a nem kívánatos személyeket a területtől 
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távol tartani. A közbiztonság alapvetően jónak mondható a település területén. A közösséget 

kiemelkedően fenyegető bűncselekmény nem történt. A battyáni söröző tekintetében mindent 

megteszünk, hogy ezt a problémát megoldjuk. A kapitányságon rendelkezésre áll egy új 

lézeres sebesség mérő készülék, amit minden nap használni kell. Remélhetőleg a keresztúri 

őrs területén is gyakran előfordul a készülék, amit a lehetőségekhez mérten használni fogunk. 

A 2009-es évben a polgármester úr és a képviselő-testület lehetőséget biztosítottak ill. 

segítséget nyújtottak abban,  hogy a nyárra érkező rendőri megerősítő erőket jó körülmények 

között legyenek elszállásolva. Szeretném megköszönni a testület, a polgármester úr és a 

jegyzőasszony segítségét. A kapitány úr kérte ill. magam nevében is kérem a képviselő-

testületet, polgármester urat és a jegyzőasszonyt, hogy ez évben is segítsenek nekünk ebben. 

Köszönjük a tavalyi évre nyújtott üzemanyag támogatást is. Lehetőségükhöz képest ez évben 

is segítsenek. A külföldi állampolgárok biztonságáért is mindent meg fogunk tenni. A 

kapitány úr és a megyei vezetés biztosított arról, hogy a nagyatádi és a barcsi kapitányságtól 

kapunk megerősítő erőket, 2 fő rendőrnyomozó, 10 fő járőr érkezik. Továbbá 14 fő rendőr 

szakközépiskolás hallgató. Ígéretet kaptunk arra, hogy panaszfelvevő lesz az őrsön ill. 2-3 

tolmács rendelkezésünkre fog állni. A rendőrőrs létszáma 7 fő volt, amit sikerült felfejleszteni 

11 főre. A körzeti megbízott személye nem változott.  

 

 

Besenczki Józsefné képviselő megérkezett, a testület létszáma 9 főre emelkedett, 

továbbra is határozatképes, az ülés tovább folytatódik.  

 

 

K é r d é s e k: 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Az új sebesség mérőnek örülünk. A Berzsenyi utcai gyalogátkelőn piros jelzésnél mennek át. 

Ezt milyen módon lehet ellenőrizni? Örüljünk, hogy eddig nem történt baleset.  

 

 

Beck Péter r. szds. őrsparancsnok: 

 

Létszámunktól függően nem mindig tudunk jelen lenni. Annyit tudok ígérni, hogy 

jelenlétünkkor ellenőrizni fogjuk. A nyári időszakban minden területet le fogunk tudni fedni, 

minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez sikerüljön.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Két témáról akartam kérdezni, de már beszélt róla az őrsparancsnok úr. A gyorshajtásról, 

ezzel összefüggésben a sebesség mérésről, valamint a battyáni söröző ügyéről. A nyári 

elhelyezést ez évben is vállalnánk, az üzemanyag támogatásról pedig az egyéb ügyek között 

döntünk. Az utóbbi időben nagyon foglalkoztatta a lakosságot a tyúklopások és húslopások 

esete. Van-e valami eredménye munkájuknak ez ügyben? 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 
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A beszámolóban olvashattuk, hogy Zalából érkeznek a tolvajok. Milyen számban érkeznek, 

hogyan derül ki ez a dolog? Milyen intézkedések vannak ezek megakadályozására? 

 

 

Beck Péter r. szds. őrsparancsnok: 

 

A Zala-hídnál rendszeresen ellenőrző pontokat állítunk fel, nap mint nap belebotlunk ezekbe 

az emberekbe. Nyilván ismerjük őket, nem kis múltjuk van. Lehetőség szerint be sem 

engedjük a területre őket. Drasztikus lépéseket teszünk ellenük. Sajnos nincs mindig ott a 

rendőr, ilyenkor beszivárognak vagy az M7-esen keresztül jönnek. A Csillagvár utcai 

lopásoknál az eljárást lezárták. Azt tudtuk levonni, hogy helyi volt a tippadó és az elkövetők 

átutazók. Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő vonatkozásában nagy sikerünk volt, két hét 

alatt négy betörőt tudtunk elfogni. Drasztikusan fogunk eljárni velük szemben.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Én örülök annak, hogy településünkön nincsenek drasztikus bűnesetek, a vidéki bűnözők 

pedig meg vannak állítva a határnál. Én a kerékpárosokról szeretnék beszélni egy kicsit. Ha 

világos nappal nem működik a lámpa és kisebbségi személy közlekedik vele, nem lehet egy 

kis mérséklést gyakorolni a büntetések nagyságában? Hatalmas büntetéseket rónak ki rájuk, 

amit nem tudnak megfizetni, akik amúgy is megélhetési gondokkal küzdenek.  Ha ki is 

fizetik, utána az önkormányzathoz fordulnak segítségért.  

 

 

Beck Péter r. szds. őrsparancsnok: 

 

Hogy kire, mekkora bírságot szabnak ki, az a helyszínelő rendőrtől függ. Helyszíni birság 

kiszabására van lehetőség, a helyszínelő rendőrnek van lehetősége, hogy ezt mérlegelje. Lehet 

mérsékelni ezeket a büntetéseket. Ha szabálysértési eljárás indul, akkor a szabálysértési 

előadó szabja ki ezeket a büntetéseket.  

 

 

Vízvári Krisztián körzeti megbízott: 

 

A tyúklopások után fokozott ellenőrzést végeztünk a szallerházi úton. A figyelő szolgálat 

sikeres volt, mivel húsvét előtt nem volt ilyen eset. A kerékpárosoknál mindig elmondjuk, 

hogy hogyan kell felszerelni, mivel kell ellátni, hogyan kell közlekedni a kerékpárral. Amikor 

többszöri alkalom után is ugyanúgy közlekedik, akkor ne várják el tőlem, hogy ezt toleráljam. 

Inkább fizessen, dolgozzon vagy ülje le a büntetést, minthogy halálos balesetet okozzon.  

 

 

Beck Péter r.szds. őrsparancsnok: 

 

Ezek az emberek nagy része ittas volt. Itt Balatonszentgyörgyön tavaly nem történt ebből 

adódóan halálos baleset, de más településen igen.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 
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Tény, hogy a kerékpárosokra nagyon oda kell figyelni, a világítást meg kell követelni tőlük.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Mi rendszeresen találkozunk ezekkel a problémákkal. Jönnek be és kérdezik, hogy 

ledolgozhatják-e a büntetést, mert nincs pénzük kifizetni. Így egészen más a helyzet, hogy 

már többször figyelmeztetve lettek.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Szeretnék visszatérni a tyúklopásokra. Számomra nem megnyugtató, hogy úgy zárták le a 

nyomozást, nincsenek meg az elkövetők. Nem tudtak nyomot biztosítani. Ez azt jelenti, hogy 

profikkal állunk szemben? Vagy Önöknek nincs meg a technikai háttér ehhez? 

 

 

Beck Péter r. szds. őrsparancsnok: 

 

Nem profikkal állunk szemben, hanem úgy mondanám, hogy dörzsölt, büntetett személyekkel 

állunk szemben. Nehéz összeszedni megdönthetetlen bizonyítékot.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Jelen pillanatban a büntetőtörvénykönyv és egyéb jogszabályok sem a törvénytisztelő 

állampolgárokat és a rend őreit védi, hanem sajnos a gazembereket védi.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Nem egyszerű védeni ezt a falut. Öt kijárata van. Nincs sok bűncselekmény a faluban, ez az 

egy sorozat volt, ami nagyon felborzolta a kedélyeket. Nem panaszkodhatunk, meg lehetünk 

elégedve a rendőrség munkájával. Ezzel együtt a polgárőrség munkájával is, hiszen nap mint 

nap járőröznek, tevékenykednek. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy nem romlott a 

közbiztonság az elmúlt évben. Hasonló vagy még jobb legyen jövőre. Kérem, aki a 

beszámolót és a szóbeli kiegészítést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

36/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrség közrend és 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Március 25-én volt a szülői értekezlet és az esélyegyenlőségi fórum, ahol szinte minden 

képviselő ott volt. Bobek József Sávoly polgármester kikelt magából, amire aztán 

felvilágosítottuk, hogy Szegerdő község polgármestere keresett meg bennünket, 

informálódott. Nem mi akartunk arra terjeszkedni.  

- Március 29-én volt Marcaliban kistérségi ülés a közmunkaprogrammal kapcsolatban.  

- Április 1-én volt itt Gulyás Alajos úr a festék kereskedés vezetője, aki konkrét dolgot nem 

tudott mondani. Közöltük vele, hogy addig nem tudunk a rendezési terv módosításához 

kezdeni, amíg konkrét dolgot nem tudunk. Azt mondta, hogyha konkrét lesz az ügy, akkor 

jelentkezni fog.  

- Ugyanezen a napon volt egy megbeszélésünk dr. Horváth László ügyvéd úrral peres ügyben. 

Tavaly egy vihar alatt rádőlt a fa egy személygépkocsira. A tulajdonos beperelt bennünket és 

a legelő 96 tulajdonosát, miért nem gondoskodtunk a korhadt fa kivágásáról. Jelen pillanatban 

nem vagyunk tulajdonosok a kerékpárútban. Személyi sérülés nem történt, de komoly kára 

van az autóban. Elég érdekes per lesz, ezért kellet megbíznunk az ügyvédet.  

- Április 2-án egyeztetés volt a 76-os külterületén az útfelújítással kapcsolatban. A felújítás 

még folyamatban van.  

- 14-én és 21-én volt a szokásos egyeztetés az iskola felújítással kapcsolatban.  

- 22-24-éig Erdélyben villámlátogatást tettünk Marosszentgyörgyre. 11 ezer lakója van, a 

településen négy egyház működik, ezek határozzák meg a település kulturális életét. A 

lényeges dolgokról az egyebekben fogom tájékoztatni a testületet. 

- A parókia felújítás befejezése a közeljövőben várható. Már csak a festés van vissza. 

- Az IKSZT-re pályáztunk az Info Ház Egyesület készítésében mivel így nem kell önrészt 

biztosítani. A pályázat nyert 53 millió Ft-ot, a beruházás előkészítése folyamatban van.  

- A falunapi pályázat elbírálását felfüggesztették.  

- Sajnos az önhibás pályázat nem felelt meg a feltételeknek.  

- Az iskolai felszerelések fejlesztésére, digitális táblára benyújtott pályázatunkkal 28 millió 

Ft-ot nyertünk. 

Felkérem Török Csilla jegyzőasszonyt, hogy a peres ügyről tájékoztassa a testületet. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A kerékpárúttal kapcsolatban adatgyűjtést folytattunk. Április 26-án volt tárgyalás, az 

önkormányzat harmadrendű alperes. Az önkormányzatot a kerékpárút miatt fogták perbe, 

amiért nem gondoskodott a fa kivágásáról. Az önkormányzatnak sem tulajdonjoga, sem 

kezelői joga nincs, nem lettek annak idején amikor a kerékpár út épült rendezve a tulajdoni 

viszonyok.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A polgármester úr megbízásából a Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén kellett volna részt 

vennem április 8-án, ami elmaradt. Másik időpontban tartották meg az ülést, amikor nem 

tudtam jelen lenni. Április 16-ára hirdették meg az AVE Zöldfok Zrt. közgyűlését, ami 

szintén elmaradt. Ellenben hosszabb beszélgetést tudtam folytatni a vezérigazgató úrral és a 

gazdasági igazgatóval, ami plusz információhoz juttatott. Ezzel kapcsolatban a következő 
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testületnek komoly dolga lesz. Az én magán véleményem az, hogy nem jó irányba haladnak 

az ügyek az AVE Zöldfok Zrt-nél. Mivel Siófok város önkormányzata kiszállt a többségi 

tulajdonból, így egy külföldi cég, az AVE szerezte meg a többségi tulajdont. A külföldi cég 

célja, hogy profitot termeljen. 2010. július 30-tól kerül kifizetésre az első félév jutaléka, mely 

79 millió Ft. A többségi tulajdonosnak ez kb. 45 millió Ft-ot jelent, melyet azonnal ki fog 

vinni az országból. A Zöldfok Zrt. tevékenysége kibővült. Az ISPA program 2010-ben be kell 

hogy fejeződjön. Ahogy ez a program befejeződött, azonnal el kell kezdeni az amortizáció 

pótlását.  

 

 

 A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

37/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett 

gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység végzéséről. 

  Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

38/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban fenntartott 

balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ 2009.évben munkájáról szóló 

beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Térítési díj rendelet módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Petkess Kornélné intézményvezető: 
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Lényegesen csökkentek a normatívák az elmúlt évhez viszonyítva. A térítési díjakat a törvény 

előírásainak megfelelően számoltuk ki. Kistérségi normatívát is bele lehetett számítani a 

térítési díj számításnál.  

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül  9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2010. (IV.29.) sz. rendelete 

az 5/2008. (IV.29) sz. rendelete 

az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő 

térítési díjakról módosításáról 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 

29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján  -  figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi 

LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

Az 5/2008./IV.29./sz. rendelet 2.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. sz. melléklet 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról 

szóló 5/2008./IV.29./sz. rendeletéhez 
 

 

 

I.  2010. május 1. napjától fizetendő térítési díjakról 

 

NAPPALI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 810 Ft 

 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 550Ft 

 

AZ ÉTKEZTETÉS KISZÁLLÍTÁSA: 80 Ft/nap 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 260 Ft/óra 

 

 

II. 

Nappali ellátás 
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Ft /nap 

Nappali tartózkodás díja 810 

Nappali tartózkodás díja  

(helyi rendelet alapján 0 forint) 
 

0 

 

Étkeztetés 

 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 550 Ft 

 

Az ebéd kiszállítása naponta: *A szociális ellátásokról szóló 7/2009.( III.26.) rendelet 26.§. (7) 

bekezdése alapján Balatonszentgyörgy településen térítésmentes.  

 

 

Nyugdíj 

 

Intézményi térítési díj %-ban 

 

Ft/nap 

Ebéd 

kiszállítása 

Ft/nap
* 

 

0-28 500 

29 160 80 Ft  

 

28 501-42 750 

51 280 80 Ft 

 

 

Nyugdíj 

 

Intézményi térítési díj %-ban 

 

Ft/nap 

Ebéd 

kiszállítása 

Ft/nap
* 

 

42 751-57 000 

60 330 80 Ft 

 

57 001- 85 500 

73 400 80 Ft 

 

 

Nyugdíj 

 

Intézményi térítési díj %-ban 

 

Ft/nap 

Ebéd 

kiszállítása 

Ft/nap
* 

 

85 501-től 

91 

 
500 

 

 

80 Ft 

 

Házi segítségnyújtás 

 

Nyugdíj 

 

Intézményi térítési díj %-ban 

 

Gondozási óradíj 

Ft/óra 

 

0-28 500 

 

0 
 

0 

 

28 501-42 750 

 

50 
 

130 

 

 

Nyugdíj 

 

Intézményi térítési díj %-ban 

 

Gondozási óradíj 

Ft/óra 

 

42 751-től 

 

100 
 

260 
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2.§. 

 

(1) E rendelet 2010. év május hó 1.napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 

szerint. 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2009. évi munkájáról. 

  Előadó: Deákné Béres Erika családgondozó 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Deákné Béres Erika családgondozó: 

 

Köszönöm a segítséget, amit – kérésemre – mindig megkapok. 

 

 

Hozzászólás: 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő: 

 

A beszámolóban olvastam, hogy 232 esetben volt szükség segítségnyújtásra. Ezt soknak 

tartom, idáig jutottunk, hogy ennyi esetben kell? Csak gratulálni tudok munkájához. 

 

 

Deákné Béres Erika családgondozó: 

 

Ez éves adat, emelkedés van, de nem drasztikus. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Köszönjük az Alapszolgáltatási Központ, gyermekjóléti és családsegítő munkáját. További jó 

együttműködést, sok sikert és kevesebb problémát kívánunk. Kérem, aki elfogadja a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

39/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat 

és családsegítés Balatonszentgyörgy községben 2009.évben végzett munkájáról szóló 

beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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5) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Beszámolóm szorosan összefügg a családgondozó beszámolójával. 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Dél-Dunántúli Regionális 

Államigazgatási Hivatalhoz terjessze fel. 

 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős:   Török Csilla körjegyző 

 

 

 

6) Napirend tárgyalása: 

A Szociális rendelet módosítása. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta alábbi rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2010. (IV.29.) sz. rendelete 

a 7/2009. (III.26.) sz. rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról 

 

 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.tv. 44/A §.(2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-

ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 37/D (3) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B § (1) és (3) 
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bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 

50.§-ának (3) bekezdésében, 55/C § (4) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

1.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 1.§. (4)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik.” 

 

2.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz.rendelet 1.§. (5) bekezdése (6) bekezdésre módosul. 

 

3.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 1.§.(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(5)A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 

vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi 

rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 

igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik.” 

 

4.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 2.§.-a az alábbi (4) bekezdéssel kiegészül: 

 

„(4) Elektronikus úton nem intézhető önkormányzati hatósági ügyfajták: 

 

-  lakásfenntartási támogatás 

-  méltányossági ápolási díj 

-  átmeneti segély 

-  gyógyszertámogatás 

-  kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás 

-  temetési segély 

-  felsőoktatási hallgatók támogatása 

-  kelengyetámogatás 

-  méltányossági közgyógyellátás 
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5.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 3.§. (3) bekezdése az alábbi albekezdéssel kiegészül: 

 

„ – a közmunkából, közhasznú munkából, vagy közcélú munkából származó havi 

jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.” 

 

6.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 3.§.-a az alábbi (6)-dik bekezdéssel kiegészül: 

 

„(6) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó, valamint a bizottság hatáskörébe átruházott 

szociális ellátás esetén az eljárás során a végzési döntési formába tartozó hatáskörök 

gyakorlását a polgármesterre ruházza.” 

 

7.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 6.§. (2) bekezdése az alábbiakkal kiegészül: 

 

„A képviselő-testület védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély 

megállapított összegének 20 %-át nyújtja természetben.” 

 

8.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz.rendelet 13.§. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(9) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 

63/2006./III.27./Korm.rendeletben meghatározott nyilatkozatot (a lakásban tartózkodásának a 

jogcíméről, a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, valamint annak a lakásnak a 

nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli; illetve arról, hogy háztartásában 

előrefizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék került felszerelésre), a jövedelmi és 

vagyoni igazolásokat, a lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben 

élő esetén a bérleti szerződést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerződést és az 

utolsó befizetés bizonylatát, és a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását.” 

 

9.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 16.§. (12) bekezdése az alábbi albekezdéssel kiegészül: 

 

„- közüzemi szolgáltató részére történő átutalással” 

 

10.§. 

 

A 7/2009./III.26./sz. rendelet 28.§. (1) bekezdése az alábbiakkal kiegészül: 

 

„A személyi térítési díj megállapításánál a családban egy főre jutó jövedelmet kell figyelembe 

venni.” 

 

11.§. 
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A 7/2009./III.26./sz. rendelet 28.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a 

gondozásra fordított időnek a szorzata. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az egy főre 

jutó havi családi jövedelem 25 %-át.” 

 

12.§. 

 

(1)E rendelet 2010. év május hó 1.napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után 

indult, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, feltéve 

ha az a kérelmez számára kedvezőbb. 

 

(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

7) Napirend tárgyalása: 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Terve. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az iskola és óvoda felújítással kapcsolatban minden létező pályázatot elnyertünk, ezért nem 

kellett szerepeltetni mást a tervben. Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2010. évi 

közbeszerzési tervét, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

41/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. 

évi közbeszerzési tervében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

8) Napirend tárgyalása: 

Balatonberényi Óvoda és Iskola Társulásba fogadása, Balatonberényi Óvoda 

tagintézménnyé válási ügye. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Balatonberény önkormányzata keresett meg bennünket és Balatonkeresztúr önkormányzatát 

is. Ebbe a versenybe beszálltunk, mindent megtettünk, hogy a gyerekek idekerüljenek. Így 

szeptember 1-től 1-8. osztállyal lesz társulásban Balatonberény önkormányzata. Kérem, aki az 

előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonberény 

Község Önkormányzata Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba – alapfokú  1-

4.osztályos általános iskolai oktatás, és óvodai nevelés feladatellátás tekintetében – 

történő belépési szándékát megismerte, megtárgyalta, a társulásba történő belépési 

szándékát tudomásul vette, a belépéshez hozzájárul. 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja vállalja, a Balatonberényi alapfokú 1-

4.osztályos általános iskolai oktatás biztosítását 2010.év szeptember hó 1.napjától 

kezdődően olyan formában, hogy  az oktatást a társulás által fenntartott 

balatonszentgyörgyi székhelyű „Dobó István” Általános Iskola és Óvodában jelenleg 

is működő alapfokú 1-4.osztályos tanulócsoportokban. 

c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja vállalja a balatonberényi óvodai-

nevelési feladatok ellátását olyformában, hogy a helyileg Balatonberényben található 

óvoda a „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé váljon 2010.év 

szeptember hó 1.napjától balatonberényi telephellyel. 

d.) A képviselő-testület, mint a társulás gesztor önkormányzata felkéri a polgármestert 

(társulási tanács elnökét) és a körjegyzőt, hogy az Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodása módosítását, és a „Dobó István” Általános Iskola 

és Óvoda Alapító Okiratának módosítását készítse el, és terjessze a testület elé 

elfogadásra. 

e.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Balatonberény 

Község Önkormányzatát értesítse. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

9) Egyéb ügyek: 

9/a. Hitel felvétel saját erő biztosításához iskola, óvoda felújításhoz. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Nagy Lajos polgármester: 

 

A beruházáshoz önkormányzatunkra eső saját erő 28.998.656,- Ft, az összes önerő 10 %-a, 

mely összegre kell hitelt felvennünk Úgy gondolom, hogy ez az összeg önkormányzatunkra 

nézve kedvező. A számlavezető OTP-vel már egyeztetve van, le van tárgyalva. Amikor 

szükségünk lesz rá, akkor igénybe vehetjük.  

 

K é r d é s: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A hitelfedezetként megjelölt ingatlanok milyen ingatlant jelentenek? Stratégiai területek 

nincsenek közte? 

 

 

Cziráki Zoltán építési előadó: 

 

Stratégiai területek nincsenek benne. A belterületi ingatlanok közül az egyik az orvosi rendelő 

melletti parkoló, a másik a központban lévő füves terület a Jeszenszky köz mellett.  A 

külterületen kettő van a Somoson, a Csillagvár utcai kertek végében lévő területek, tóka 

környéki területek. Szinte az összes szántó terület.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

43/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-

2009-0007 „Integrált Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése” 

pályázati felhívásra benyújtott pályázat támogatást nyert. 

 

A projekt költségvetése (konzorciumi szerződés szerint) : 868.376.967,- Ft 

Ebből: 

- DDOP: 781.539.270.- Ft, 

- Önkormányzati Minisztérium EU önerő alap: 43.418.849.- Ft, 

- Megyei Önkormányzat önerő pályázat: 9.580.116.- Ft, 

- Önkormányzat önrésze: 28.998.656.- Ft, 

- Konzorciumi partnerek önrésze: 4.840.076.- Ft. 

 

Az Önkormányzat a saját erő biztosításához a számlavezető pénzintézettől 28.998.656.- Ft 

összegű MFB ÖKISZ hitelt kér. 

 

- Hitel futamideje: 10 év 

- Hitel lejárati ideje: 2019. szeptember 5. 
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- Türelmi idő: 2010. december 4. 

- Hitel fedezete: 

            Balatonszentgyörgy 

 

 

Belterület: 

232 

603/9 

665/2 

768/4 

822/26 

822/32 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 

hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe 

történő betervezésére. 

 

A képviselő-testület az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fenti szerződés 

aláírására a polgármestert és a jegyzőt felhatalmazza. 

 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

89/2009./VIII.10./kt.határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelő: Nagy Lajos polgármester 

  

 

 

 

 

9/b. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. 

évi kiegészítő állami támogatás terhére történő igényelt előlegről lemondás. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmúlt ülések egyikén döntöttünk az önhibás pályázat benyújtásáról. Előleget is 

igényeltünk, melyre 10 millió Ft-ot kaptunk. A pályázati feltételeknek nem feleltünk meg, így 

erről le kell mondanunk. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 
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44/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2010. (II.25.) sz. rendelete 

alapján 2010. március 2-án benyújtott – önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

települési önkormányzatok 2010. évi kiegészítő állami támogatás – terhére történő igényelt 

előlegről – 10.000.000,- Ft-ról – lemond.  

 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

9/c. Balatonkeresztúri Rendőrőrs támogatási kérelme. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Tavaly 120 e Ft-tal támogattuk az őrs működését. A rendőrség működése létkérdés. Kérem a 

testület véleményét. 

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A rendőrségnek működni kell, a hozzánk való figyelmességüket támogatni kell. A 120 e Ft 

nem nagy összeg, a támogatást javasolom. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Javasolom ebben az évben is a 120 e Ft támogatást megállapítani. Kérem, aki a javaslattal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

45/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Rendőrkapitányság – balatonkeresztúri rendőrőrsnél felhasználandó – pénzbeni támogatás 

iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, a Rendőrség részére havi 10.000.- Ft, mindösszesen 

120.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a rendőrséggel kötendő támogatási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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9/d. Marosszentgyörgyi partner-települési kapcsolat. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Meghívást kaptunk a marosszentgyörgyi önkormányzattól a Szent György Napi 

rendezvényekre. Úgy gondoltuk, hogy a meghívásra lépnünk kell valamit. Elutaztunk és 36 

órában gazdag programban vettünk részt. A település lakosságának 48 %-a magyar, 46 %-a 

román, 6 %-a cigány nemzetiségű. A polgármester és a képviselők többsége magyar. Sokkal 

több gondjuk van, nem biztos, hogy a következő választásoknál hasonló lesz a vezetés. 

Szükségük van a segítségre. Volt egy testvér-települési megbeszélés, ahol a partner 

települések önkormányzati képviselői ott voltak. Marosszentgyörgyiek mindenképp szeretnék 

bővíteni kapcsolatukat Magyarországra. A díszebéden a polgármester úr elém tett egy partner-

települési szerződés tervezetet mindenki előtt. Aláírtam, nem mondhattam, hogy nem írom 

alá. Nem volt rá felhatalmazásom, ezért kérem a testületet mondja el véleményét. Felkérem 

Vass Béla Gyula képviselő társamat tájékoztassa a testületet. 

 

 

Vass Béla Gyula képviselő: 

 

 Úgy gondolom, hogyha a szerződés tartalmát megismeri a testület, egyet fog érteni a 

céljaival. 

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Bár nem ismerem a megállapodás tartalmát, de feltételezem, hogy anyagi tartalmú 

kötelezettségeket nem tartalmaz. Úgy gondolom, hogy a településnek kulturális és egyéb 

partner kapcsolati színvonalának a tovább fejlesztése a polgármester kötelessége is. Helyesen 

járt el.  

 

Török Csilla körjegyző felolvassa a partner kapcsolati szerződést.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

46/2010. (IV.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy 

Község Önkormányzata és Marosszentgyörgy (Románia) Önkormányzata között létrejött 

partner-együttműködési megállapodásban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

jóváhagyja. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megállapodás mindkét 

önkormányzat képviselő-testülete általi jóváhagyás után lép életbe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató tájékoztatja a testületet az iskola építésével 

kapcsolatos költözésről. 

 

Nagy Lajos polgármester:  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy községünkben május 13-án lesz a lomtalanítás. A falubejárást 

május 21-én 10 órakor tartjuk. 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester 16,10 órakor az ülést 

bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                         Török Csilla                                                                    Nagy Lajos 

                            körjegyző                                                                    polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                Takácsné Lengyel Valéria                                                      Vass Béla Gyula 

                            képviselő                                                                        képviselő 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


