BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
87/2008. (X.30.) kt. határozat:
A 2008. október 30-ai ülés napirendjének elfogadása.
88/2008. (X.30.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
89/2008. (X.30.) kt. határozat:
A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása.
90/2008. (X.30.) kt. határozat:
Deák Ügyvédi Iroda Szekszárd közbeszerzési tanácsadó kiválasztása.
91/2008. (X.30.) kt. határozat:
Margaréta Óvoda kérelmének támogatása. (gyermekek színházbérlete 50 %-ának átvállalása)
92/2008. (X.30.) kt. határozat:
Margaréta Óvoda tanulócsoportok számának jóváhagyása.

10. számú

Jegyzőkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008.
október 30-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné 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
Szaka Zsolt divízióigazgató

Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Hetényi Tamás Péter képviselőket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

87/2008. (X.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208. október 30ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1)

A 2009. évi szemétszállítási díjak megállapítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester

2)

A község szociális ellátottsága.
Előadó: Török Csilla körjegyző

3)

Egyéb ügyek.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Szeptember 26-án Pécsett voltunk az iskola vezetésével együtt. Az iskola és óvoda
felújítási tájékoztatóját hallgattuk meg.
Október 6-án a jegyző asszonnyal és a pénzügyi vezetővel az OTP-nél tárgyaltunk,
az iskola felújítás megvalósítására valószínű, hogy hitelt kell felvennünk. Erre
kértünk ajánlatot.
8-án szintén Pécsett voltunk a VÁTI-nál az iskola, óvoda felújítással kapcsolatban.
Itt már részletesen tárgyaltunk a két segítővel a II. forduló pályázatáról.
11-én szüreti felvonulás volt.
14-én Budapesten voltam, a TÖOSZ által a közmunkaprogram változásairól tartott
tájékoztatót hallgattam meg.
11-én Balatonfenyvesen a vidékfejlesztési pályázati lehetőségekről kaptunk
tájékoztatást.
Ugyan ezen a napon délután a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 50 éves
jubileumi küldött értekezletén vettem részt.
22-én volt az 56-os forradalom évfordulójának megünneplése.
27-én a Marcali Kistérségi Társulás ülésén vettem részt.
Az alpolgármester úr kettő rendezvényen vett részt, kérem tájékoztassa a testületet.

Farkas László alpolgármester:
A polgármester úr megbízásából kettő rendezvényen képviseltem Balatonszentgyörgy
önkormányzatát. Október 7-én Keszthelyen egy nagyon szép eseményen vettem részt.
Kránicz Rezső tűzoltó alezredes urat nyugállományba búcsúztatta a népes magas rangú
személy. Október 18-án képviseltem Balatonszentgyörgy önkormányzatát a Leader Dél-

Balatoni csoport ülésén. Navrasics Endre képviselő társunkkal voltunk jelen. A helyi
vidékfejlesztési program kihirdetéséről, részleteiről hallottunk előadást.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
88/2008. (X.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

1)

Napirend tárgyalása:

A 2009. évi szemétszállítási díjak megállapítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Az ez évi rendszerhez képest emelkednek a költségek. Egyrészt emelkedik a
lakosegyenérték szám 1376 Ft/LE-re. Választási lehetőségünk nincs. Másik fontos
tényező, hogy 2008. december 31-én bezár a balatonkeresztúri lerakó, megtelt. Ezután
az ordacsehi lerakóhoz kell szállítani a hulladékot. A szállítási költség emelkedik. Az
infláció mértéke be van építve a bérekbe 5,8 %-kal. A szelektív hulladék lerakó szigetek
kiépítése plusz költséget jelent . Ezeket a szigeteket jövő év októberéig ki kell helyezni.
Még egy változás, az évi 52 járat helyett 53 járat lesz.

Kérdések, hozzászólások:
Nagy Lajos polgármester:
Október 1-től lesznek kihelyezve a hulladékgyűjtő szigetek. Ez azt jelenti, hogy az
emelések ¾- évre szólnak? A következő évtől még ennél magasabb díjak várhatók egy
¾-ed évi díjjal?

Szaka Zsolt divízióigazgató:
Ezek annyi plusz költséget jelentenek, hogy ezt nem tudjuk pozitív eredménnyel
üzemeltetni. A szelektív hulladék gyűjtés bevezetését tovább nem lehet húzni. Ha meg

fog valósulni az új válogató csarnok, bálázó, a modernebb berendezésekkel sokkal
kifizetődőbben lehet kezelni ezeket az anyagokat. Bizakodhatunk, hogy el fogjuk érni a
nyugatot, a szelektív anyag érték lesz, többet fogunk kapni érte, mint amennyi költségbe
kerül a begyűjtése.

Nagy Lajos polgármester:
A szerződés szerint a tavalyi díj 4,5 millió Ft + ÁFA, az idei pedig 6,7 millió Ft + ÁFA.
Így több min 2 millió Ft lesz az emelés. Továbbra is azt javasolom, hogy tartsuk kézben
ezt, ne hárítsuk át a lakosságra a szerződés kötést, a terhet. Ezzel kedvezményt is
várhatunk. Ha olyan formában működne mint eddig, akkor mehet ez a dolog, lehet
tárgyalni az emelt összegről.

Tüskés Balázs képviselő:
Ha az ordacsehi lerakó betelik, hol lesz a következő? A keresztúri helyett nem a
környéken lesz?

Szaka Zsolt divízióigazgató:
Már épül az új lerakó, a jelenlegi ordacsehi lerakó mögött, aminek 30 év az élettartama.

Farkas László alpolgármester:
Az igazgató úr által megfogalmazott és elmondott áremelkedés számomra el nem
fogadható. Milyen alapon foglalkozunk szelektív hulladék gyűjtéssel, amikor nem
beszélünk szelektív hulladék kezelésről? A keresztúri telep azért telt be, mert
semmilyen szelektív hulladékkezelés nem történt. Az ordacsehi telep is nem 30 év alatt,
hanem 5 év alatt fog betelni. Nem tudom megérteni a felsőbb vezetői hozzáállást. Nem
érdekel az sem, hogy a minisztérium ellenőrizni fogja a gyűjtő szigetek működését
addig, amíg nem járul hozzá ezek működtetéséhez. Meggyőződésem, hogy a kocsi
elkerülte a lovat. Elfogadhatatlannak tartom az ilyen fajta áremelkedést. Akkor tudom
elfogadni, ha az irányító hatóság is törekszik arra, hogy a szelektív hulladék gyűjtés,
kezelés megvalósuljon.

Szaka Zsolt divízióigazgató:
Jelenleg ahol gyűjtő szigetek vannak kihelyezve, ott szelektív hulladék gyűjtés folyik.
Ezek a Fonyód, Hangár u. 4-be érkeznek, válogatásra, bálázásra kerülnek. Az ISPA
rendszerben Ordacsehiben ki fog épülni egy hatalmas válogató, bálázó géppel. A vegyes
kommunális hulladékból nyugaton is kísérlet folyik, hogy haszon anyagot nyerjenek ki.

Navrasics Endre képviselő:
Hány fajta gyűjtő edény fog működni? Más-más autó fogja elszállítani? Ezt azért
kérdezem, mert az ország másik részén láttuk, hogy mind a három kukát ugyanaz az
autó vitte el. Gyakorlatilag összekeverték a szemetet, így semmi értelme a szelektív
gyűjtésnek. Önök még évekig nem lesznek rákényszerítve arra, hogy külön autóval
szedjék össze a hulladékot. Nem tudjuk majd ellenőrizni sem.

Szaka Zsolt divízióigazgató:
Három fajta gyűjtő edény lesz kihelyezve, papír, műanyag, üveg. Ugyanazon autó fogja
elvinni mint a kommunális hulladékot, de különböző napokon. Nem kell megijedni. Mi
nem engedhetjük meg magunknak, hogy egybe szedjük össze. A szelektív gyűjtésnek
van piaca, a papírért és a műanyagért pénzt kapunk, még állami támogatást is. Még
mindig jobban megéri szelektíven gyűjteni, mint lerakóba lerakni. Amit kapunk érte az
több, mint amit az ártalmatlanításra fordítanánk.

Farkas László alpolgármester:
Azt mondta, hogy jobban megéri szelektíven gyűjteni a hulladékot, mint lerakóba rakni.
Ez annyit jelent, hogy a költségek nőhetnek az Ordacsehibe történő szállítás miatt, de
nem nőhetnek a szelektív gyűjtés által. A szelektív gyűjtésnél nemcsak
Balatonszentgyörgyre jönnek, hanem a környező településekre is. Arra szeretnék írásos
választ kapni, egyértelműen látható volt-e, hogy Balatonszentgyörgy és Balatonberény
kevesebbet fizetett-e azért, mert legközelebb volt a keresztúri szemétlerakóhoz, mint
például Keszthely és Hévíz. Ha ez így volt, akkor nem vitatom tovább ezt a tételt.

Szaka Zsolt divízióigazgató:
Abban az esetben igaza van, ha a kommunális hulladék mennyisége jelentősen csökken.
Jelenleg 52-53-szor jövünk évente a településre. De október 1-től minden héten el
fogunk jönni 3-szor pluszban. Az 52 járattal szemben még lesz plusz 30 járat.
Természetesen a szelektív gyűjtéskor minden környező településre megyünk. Ha csak
ide jönnénk, akkor nem ennyivel emelkedne a díj, hanem jóval többel. Úgy történik a
díjak meghatározása, hogy meg van az összköltség, mennyi a beszállított hulladék
mennyisége, mennyi időt töltöttünk el. Ezek a költségtényezők, az üzemanyagköltség,
nagyon egyszerűen felosztható, hogy hány km-t tettünk meg, gyűjtési km-t, szállítási
távolságot a lerakótól. Ez alapján volt kiszámítva jelen esetben Balatonszentgyörgyre.
Ez a hulladék mennyiségre is igaz. Minden költség ez alapján került felosztásra. Így
azok a települések, amelyek közel voltak a lerakóhoz jártak a legjobban. Akik távol
estek, azoknak több költség épült be a díjaikba, azok rosszabbul jártak. Ilyen szinten
összehasonlíthatatlanok, minden településnek más a szerkezete.

Nagy Lajos polgármester:
Az együttműködés korrekt volt, de ez az ajánlat nekem is egy kicsit sok. Bízom benne,
hogy megtaláljuk a megoldást. Továbbra is korrekt együttműködést szeretnénk, ettől
egy barátságosabb ajánlatot kérnénk.

Szaka Zsolt divízióigazgató:
Mindenhol figyelembe van véve az, hogy az önkormányzat egy összegben fizet.
További kedvezmények nem adhatók. Abban tudok segíteni, hogy korábban ki legyenek
helyezve a hulladék gyűjtő szigetek. A zöldhulladék elszállítására vonatkozó ajánlatot is
be kell építeni, de ezt az önkormányzatok nem nagyon veszik igénybe. Valamerre el
kellene indulni, hogy a jogszabályok betartását valahol elkezdjük. De ez mind plusz
pénzt jelent. A szelektív hulladék gyűjtésnek meg van az előnye is, a hátránya is.
Mindenkinek el kellene jutni egy szintre, hogy külön kell válogatni a hulladékot.

Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy a következő testületi ülésen térjünk vissza erre a témára, akkor
hozzunk döntést.

2)

Napirend tárgyalása:

A község szociális ellátottsága.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
89/2008. (X.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szociális
ellátottságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Csilla körjegyző

3)

Napirend tárgyalása:

Egyebek: 3/a. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása.
Nagy Lajos polgármester:
Az iskola, óvoda felújítása során több dolgot, mint például a tervező, kivitelező
kiválasztását közbeszerzési tanácsadó, jogi képviselő útján lehet végezni. Három cégtől
kértünk ajánlatot, így a Deák Ügyvédi Iroda Szekszárd, a Sütő Ügyvédi Iroda Budapest,
Buda Ügyvédi Iroda Budapest. Ezekkel a cégekkel a KAPOS HIDRO Kft. többször
dolgozott, megbízható cégek. Véleményük, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő,
bármelyik cég megfelel az eljárásra. Legkedvezőbb ajánlatot a Deák Ügyvédi Iroda
Szekszárd adta, 3,4 millió Ft bruttó összegért vállalja a közbeszerzési eljárást. A
közbeszerzési tanácsadót is ki kell választani közbeszerzés alapján.
Török Csilla körjegyző:
A pályázatba kétféle összeg került. A polgármester úr által ismertetett összeg a II.
forduló összege. A szerződés kötés is két részletben történik. Lesz majd egy
konzorciumi megállapodás, mely az öt együttműködő önkormányzat és a VÁTI Kht.
között jön létre.
Nagy Lajos polgármester:
Azért sürgős a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, mivel a tervező kiválasztására
sürgősen ki kell írni a pályázatot. Az engedélyezési terveket február 20-áig be kell
nyújtani. Javasolom, hogy a legjobb ajánlatot adó Deák Ügyvédi Irodát válassza ki a
testület közbeszerzési tanácsadónak. Kérem, aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
90/2008. (X.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP 3.1.2/2F
integrált kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című
pályázat keretén belül megvalósítani tervezett nettó 735.970.257.- projekt során
szükségessé váló közbeszerzési tanácsadói és jogi feladatok ellátására, valamint a
közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására megkért, és a Buda Ügyvédi Iroda
(1132. Budapest, Váci út30. V.em), a Dr. Sütő László Ügyvédi Iroda (1067. Budapest,
Teréz krt.23.), valamint a Deák Ügyvédi Iroda (7100. Szekszárd, Jókai u.22.) által
benyújtott ajánlatokban megfoglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A 3 ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Deák Ügyvédi Iroda (7100. Szekszárd,
Jókai u.22.).sz. alatti ajánlattevőt választja ki a feladatok ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat ellátására az
alábbiak szerint :
a.) a projekt előkészítés során elvégzendő feladatok ellátására nettó 400.000.- Ft +
ÁFA,
b.) a projekt megvalósítás ideje alatt elvégzendő feladatok ellátására nettó 2.500.000.Ft + ÁFA
megbízási díj összegben a megbízási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3/b. Margaréta Óvoda kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Margaréta Óvoda kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A középső és
nagycsoportos gyermekek a keszthelyi színházba járnak tanévenként 4 alkalommal.
Eddig a szülők fizették a bérlet árát és a buszköltséget. Az idei tanévtől 2500 Ft-ra
emelkedett a bérletek ára. A fenntartó többi önkormányzat 100 %-ban átvállalta a
bérletek árát, így a szülőket csak a buszköltség terheli. A balatonszentgyörgyi szülők a
bérlet árának felét már kifizették, másik fele november 1-jén esedékes. Az óvoda kéri,
hogy a testület vállalja át a bérletek 50 %-át, azaz 30 x 1250 Ft-ot.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
91/2008. (X.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta”
Óvoda (8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.) pénzbeni támogatás iránti kérelmét
megismerte, megtárgyalta. A Képviselő-testület a balatonszentgyörgyi óvodások
színházbérlete 50 %-os költségét, azaz 37.500.- Ft-ot a 2008.évi költségvetési kiadásai
terhére átvállalja.
Felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatást az Óvoda részére
fizesse ki.
Határidő: azonnal
Felelős. Nagy Lajos polgármester
3/c. Óvodai tanulócsoportok számának jóváhagyása.
Török Csilla körjegyző:

Jogszabály írja elő, hogy a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyni az iskolai és óvodai
tanulócsoportok számát. Az iskola esetében ez a Társulási Tanács feladata. Az óvoda
esetében mivel nincs Társulási Tanács, hanem Fenntartói Megállapodás jött létre a négy
önkormányzat között, így minden testületnek külön-külön jóvá kell hagyni, hogy a
2008/2009-es tanévben három tanulócsoporttal működjön az óvoda.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
92/2008. (X.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testüelte a „Margaréta”
Óvoda Balatonszentgyörgy tekintetében fenntartói jogosítványokkal rendelkező szerv a
közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. 102.§.(2) c.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az óvodában indítható óvodai csoportok számáa
2008/2009-es tanévben 3 csoportban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/d. Egyebek:
Farkas László alpolgármester:
Szeretnék tájékoztatás kapni arról, hogy a Berzsenyi utcai gyalogátkelőhely áthelyezése
hol tart.
Nagy Lajos polgármester:
Ma érkezett egy villamossági tervdokumentáció. A kivitelezés időpontját nem tudom
megmondani.
Tájékoztatom a testületet, hogy a CÉDE és TEKI pályázatok megvalósulás alatt állnak;
a játszótér építés, a járdafelújítás, kátyúzás. Van egy IKSZ pályázati lehetőség,
kultúrház és könyvtár felújításra, mely önrész nélküli, ezért az INFO Ház Egyesület adta
be a pályázatot. A vidékfejlesztési pályázatok között lehetőség van a meglévő
játszóterek korszerűsítésére, erre a novemberi testületi ülésen kell dönteni. Lehetőség
van továbbá egyházi – templom külső és belső - felújítási pályázat benyújtására, melyet
szintén nem az önkormányzat, hanem az egyház fog benyújtani.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,25 órakor bezárta.
K.m.f.

Török Csilla

Nagy Lajos

körjegyző

polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tüskés Balázs
képviselő

Hetényi Tamás Péter
képviselő

