9. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
augusztus 30-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgámester
Doroszi József alpolgármester
Farkas László képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Györei József képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Legyel Valéria képviselő
Vass Béla képviselő
Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Cziráki Zoltán műszaki főelőadó
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László képviselőt
alpolgármestert kéri fel a testület egyetértése alapján.

és

Doroszi

József

Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
74/2006. (VIII.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. augusztus
30-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1

1) Csónakkikötő létesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról döntés.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) 8/2006. (III.28.) sz. rendelet az étkezési térítési díjakról módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Előadó: Török Csilla körjegyző
3) Egyéb ügyek.
Határidő azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1.) Napirend tárgyalása
Csónakkikötő létesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról döntés.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A képviselő-testület a KAPOS-HIDRO Kft-ét bízta meg a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával. Kérdezem Cziráki Zoltánt a Bíráló Bizottság elnökét, van-e
kiegészítése?
Cziráki Zoltán Bíráló Biz. Elnöke:
Az általam fontosnak tartott dolgokat leírtam, a kérdésekre válaszolok.
A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

75/2006. (VIII.30.) kt. határozat:
a.)
Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
balatonszentgyörgyi csónakkikötő kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást lefolytatta,
a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
b.) A beérkezett ajánlatok elbírálására létrehozott bíráló bizottság előterjesztése alapján
a balatonszentgyörgyi csónak kikötő kivitelezési munkáival a Balatoni Hajózási Zrt-t
(8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) bízza meg. A beruházás kivitelezési költsége
14.994.640,- Ft + Áfa = 17.993.568,- Ft. Befejezési határidő: 2007.március 31.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés
aláírására.
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c.) A Képviselő-testület a balatonszentgyörgyi csónakkikötő kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárást lezárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2.) Napirend tárgyalása
8/2006. (III.28.) sz. rendelet az étkezési térítési díjakról módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Tájékoztatja a testületet, hogy amikor az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet a
testület elfogadta a térítési díjak ÁFA-s áron (bruttó módon lettek megállapítva), az
ÁFA mértéke akkor 15 % volt. 2006.év szeptember hó 1.napjától kezdődően a törvény
változásból adódóan emelkedik az ÁFA mértéke a 15 %-ról 20 %-a. elkészítette a
rendelet módosítását mégpedig oly módon, hogy a nettó térítési díjak változatlanul
hagyása mellett a térítési díjak mértékét nettó összeg + ÁFA-ban határozza meg
rendeletében a testület, így ha időközben a nettó összegek nem változnak, de az ÁFA
mértéke igen, az nem igényel rendelet módosítást.
K é r d é s e k:
Farkas László képviselő:
A korábbi Áfa csökkenés nem érintette az élelmiszer árakat?
Farkas László Nándor képviselő:
A szociális rászorultság elvén az óvodában és iskolában most is sokan ingyen, illetve
kedvezményesen kapják az étkeztetést. Van azonban egy réteg, aki semmilyen
kedvezményben nem részesül, ezeket a családokat érinti a térítési díj emelése. Mekkora
nagyságrendet képvisel az emelés összege, és az önkormányzat át tudná-e vállalni az
emelés összegét a szülőktől. Egy három gyerekes családnál havonta 400-500 Ft emelést
jelent gyerekenként.
Török Csilla körjegyző:
Az élelmiszerek ára korábban is a 15 %-os ÁFA kulcsba tartozott, ott nem volt
korábban ÁFA csökkenés, csak az egyébként általános 25 %-os kulcs csökkent 20 %-ra.
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Az előző ülésen volt arról szó, hogy a következő testületi ülésre kidolgozzuk mennyi az
az összeg, amelyet a közgyógyellátási igazolványok után kifizettünk, illetve a tervezett
összegből mennyi áll rendelkezésre amiatt, hogy sok ember részére a törvényi feltételek
meglétének hiánya miatt nem kerül megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság.
A következő ülésre kimutatásra kerül, hogy mennyi lesz az iskolai és óvodai emelés
összege, amelynek az átvállalásáról esetlegesen dönteni kell.
A mostani
rendeletmódosításon a törvényi változás kerül átvezetésre.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
A felnőtt vendég ebéd 470,- Ft, ami elég húzós. Sokan viszik, nehogy elforduljanak
ezért.
Nagy Lajos polgármester:
Ezt a rendeletet el kellene fogadnunk. Megvizsgálnunk a rászorultak körét, a
kögyógyellátásból kiesett összeget. Az emelést a testület később is át tudja vállalni.
Még egy soros testületi ülésünk lesz, melyet ezen el tudunk fogadni. Javasolom, hogy a
kiegészítéssel fogadja el a testület a rendeletet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2006. (VIII.30.) sz. rendelete a 8/2006. (III.28.) sz. rendelete az étkezési térítési
díjakról módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
A Képviselőtestület a Szociális Igazgatásról és Szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
tv. 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. §. (3) bekezdésében foglaltakra- az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya az az Intézményfenntartó Társulások által fenntartott nevelésioktatási intézményekre, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra terjed ki.
Az étkezési térítési díj
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2.§.
A Képviselőtestület az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátások intézményi térítési díjait és az Intézményfenntartó Társulások által
fenntartott nevelési-oktatási intézmények térítési díjait a 1.sz. melléklet szerint állapítja
meg.
3.§.
(1) A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költségnek
egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés).
(2) A szociális étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési
díj, az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának a szorzata, mértéke az
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át nem haladhatja meg.
(3) A szociális étkeztetés valamint az idősek klubja szolgáltatásai után fizetendő
személyi térítési díj napi összege nem haladhatja meg az ellátott havi rendszeres
jövedelme alapján számított egy napra jutó jövedelmének 20 %-át.
4.§.
A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj összege a megállapítás
időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg,
kivéve ha a kötelezett jövedelme
a.) oly mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni.
b.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben
növekedett.
5.§.
(1) A szociális étkeztetéséért és az idősek klubja szolgáltatásáért fizetendő személyi
térítési díjat az igénybevevőknek a tárgyhónapot követő hónap 10.napjáig kell utólag
megfizetniük a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ részére számla alapján.
(2) A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő személyi térítési díjat a közoktatási
intézményben számla alapján megfizetni.
Záró rendelkezések
6.§.
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(1)
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.sz. mellékletben foglalt
térítési díjakat 2006.év április hó 1.napjától kell alkalmazni. A 10/2006./VIII.30./sz.
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 8/2006./III.28./sz. rendelet 1.sz.
melléklete 2006.év szeptember hó 1.napjával lép hatályba, rendelkezéseit e naptól kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2006. április 1-ján hatályba lépett 1.sz. melléklet
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005./III.1.sz./
rendelettel módosított 4/1997./III.14./sz. önkormányzati rendelet.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint a helyben szokásos módon hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.
1.sz.melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az étkezési térítési díjakról szóló 10/2006./VIII.28./sz.rendelettel módosított és
egységes szerkezetbe foglalt
8/2006./III.28./sz. rendeletéhez
A nevelési-oktatási intézményekben, valamint önkormányzat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai

I.

II.
III.

Ellátás megnevezése
Gyermekek napközbeni ellátása
a.) Napközi Otthonos Óvoda
- óvodás:
- felnőtt étkezők:
b.) Általános Iskola
- napközi:
- menza:
- felnőtt étkezők:
Idősek Klubja
Szociális étkeztetés

Térítési díj Ft/fő/nap
193.- (nem ÁFA-s)
392.- Ft + ÁFA
255.- + ÁFA
154.- + ÁFA
392.- + ÁFA
335.- + ÁFA
335.- + ÁFA

3.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek.
3/a. Idősek étkezési térítési díjáház támogatás kérés.
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Nagy Lajos polgármester:
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője javaslatot tett, hogy az Áfa emelést vállalja át a
testület a szociális étkeztetésben részesülők tekintetében. A nyugdíjasok eleve
rászorultak, javasolom az előterjesztés elfogadását.
Hozzászólás:
Farkas László képviselő:
Javasolom, hogy ezt is halassza el a testület a következő ülésre, az iskolásokéval együtt
tárgyalja.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta az előterjesztés elfogadására:
76/2006. (VIII.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr Vezetője által benyújtott előterjesztést
megismerte, megtárgyalta. A 2006.szeptember hó 1.napjától 2006.december hó
31.napjáig terjedő időszakra az ÁFA emelést követő térítésí díj emelkedés összegét
mindösszesen 53.720.- Ft-ot a szociális étkeztetettektől a 2006.évi költségvetési
kiadásai terhére átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/b. Györei József képviselő előterjesztése.
Györei József képviselő:
Tegnap Budapesten az Országos Polgárőr Szövetség ülésén értékelést adtam a helyi
polgárőr egyesület tevékenységéről. A Polgárőr Szövetség 50 e Ft támogatással járul
hozzá a szeptember 2-ai polgárőr rendezvényhez. A képviselő-testület a rendezvényre
nem adott támogatást. Arra szeretnék választ kapni, hogy miért nem kapunk
támogatást?
Másik kérdésem, hogy kik és mi jogon használhatják Balatonszentgyörgy címerét? Volt
olyan községi rendezvény, amelyen cigány emberek hordták a falu címerével ellátott
pólót. Ezeket a pólókat ki készíttette?
Török Csilla körjegyző:
A képviselő úr címerhasználat témájában felmerült kérdésére tájékoztattam, hogy a
többször módosított 6/2003./IV.30./sz. rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról
(4) és (7) bekezdéseiben szabályozta a képviselő-testület a címerhasználatot. A
rendelet (4) bekezdése értelmében:
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„Az önkormányzat és szervei a község címerét emléktárgyakon, dokumentumokon és
kiadványokon korlátozás nélkül használhatják, más szervek vagy személyek részére a
használat engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”
A pólókat az önkormányzat készíttette, így a pólón való címerelhelyezés tárgyában
külön engedélyt nem kellett kérni a testülettől.
Azon személyek, vagy szervek, melyek nem tartoznak önkormányzati körbe, a címer
használatra a testülettől kell, hogy engedélyt kérjenek. Azon önkormányzaton kívüli
személyek, illetve szervek, akik már használták a címert, és ez az önkormányzat
tudomására jutott, azok fel lettek szólítva az engedély megkérésére.
Nagy Lajos polgármester:
A „cigány emberek” kifejezést visszautasítom. A községi rendezvényen az
önkormányzat által készíttetett címeres pólót viselték a résztvevők, így a cigány
kisebbséghez tartozó személyek is.
Örülök, hogy a polgárőr egyesület pályázatokat készített és támogatást nyert. Egyéb
tárgyi dolgot nem kért, a polgárőr egyesületet is úgy mint a másik egyesületeket is
támogatta a képviselő-testület 200 e Ft-tal. Ebből a mai napig 82 e Ft-ot utaltunk az
egyesületnek. Jelenleg az iskolakezdés a legfontosabb feladat, ezt kell finanszírozni.
Természetesen, ha megkapjuk a támogatást, akkor minden egyesületnek utaljuk a
megszavazott összeget. Tartsuk be a fontossági sorrendet. Az utolsó pályázatuk egy
ígérvény, még az Országos Bírálat ezután dönt. Ehhez a pályázathoz nem kellett önrész.
Györei József képviselő:
Az OPSZ pályázatról december 31-ig el kell számolnunk. Ha nem kapjuk meg a
támogatást, hogyan számolunk el?
Farkas László képviselő:
A Balatonszentgyörgy-Somogyért Egyesület korábban beérkezett támogatási kérelmére
ezidáig még nem kapott választ.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
14,40 órakor bezárta.
K.m.f.
Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Farkas László
képviselő

Doroszi József
alpolgármester
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATOK

74/2006. (VIII.30.) kt. határozat:
Napirend elfogadása.
75/2006. (VIII.30.) kt. határozat:
Csónakkikötő létesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról döntés.
76/2006. (VIII.30.) kt. határozat:
Idősek étkezési térítési díjához támogatás biztosítása.

RENDELET
10/2006. (VIII.30.) sz. rendelet:
A 8/2006. (III.28.) sz. rendelete az étkezési térítési díjakról módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
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