BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
93/2009. (IX.24.) kt. határozat:
A 2009. szeptember 24-ei ülés napirendjének elfogadása.
94/2009. (IX.24.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
95/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
96/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
97/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Pályázat benyújtása az Önkormányzati Minisztériumhoz.
98/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Pályázat benyújtása a Megyei Önkormányzathoz.
99/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Az Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
100/2009. (IX.24.) kt. határozat:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2004. (XI.30.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt díjak felülvizsgálata.
101/2009. (IX.24.) kt. határozat:
ÁFA emelkedés miatt önerő biztosítása DDOP pályázathoz
102/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Konzorciumi megállapodás módosítása.
103/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportjának támogatása.
104/2009. (IX.24.) kt. határozat:
A TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás bevezetés „Balatonszentgyörgyön” közbeszerzési eljárással kapcsolatos határozat

hatályon kívül helyezése.
105/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Orvosi rendelőhöz pénzeszköz átadás.
106/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Szegerdői falugondnoki gépkocsi beszerzésének támogatása.
107/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Falugondnokok Somogy M. Egyesülete kérelmének elutasítása.
108/2009. (IX.24.) kt. határozat:
MÁV Zrt. pályázatához támogató nyilatkozatról döntés.
109/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Három Gobé Bt. megbízása bontási munkálatok elvégzésével
110/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Vas Megyei Önkormányzat bérleti díjra tett ajánlatának elutasítása

13. számú

Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009.
szeptember 24-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Béla Gyula képviselőt és Farkas László
alpolgármestert kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
93/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember
24-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester

1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Beszámoló az Általános Iskola tevékenységéről.
Előadó: Általános Iskola igazgatója
4) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2004. (XI.30.) sz. rendelet 2. sz.
mellékletében foglalt díjak felülvizsgálata.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
6) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Június 27-én volt a Megyei Polgárőr Nap, sok résztvevővel. Külön köszönet a
Polgárőr Egyesületnek a szervezésért és a lebonyolításért.
- Július 3-tól 7-éig a Kis-Balaton Táncegyüttessel Erdélyben voltunk, elkísértük a
vendégszereplésre.
- 11-én ismét megrendeztük a Foglaljuk vissza a Csillagvárat rendezvényünket. Az
Egyesületek, a lakosság részéről szép számban részt vettek a rendezvényen.
- 17-én Marcaliban Kistérségi Társulási ülés volt, a Volánnal tárgyaltunk a gyermekek
esetleges szállításáról.
- 20-án nemzeti ünnepünket tartottuk szép számú részvétellel.
- 24-én ismét Kistérségi ülés volt.
- 27-én a ZÁÉV vezetője jött el és tárgyaltunk az iskola építésről.
- Szeptember 1-én tanévnyitó ünnepély volt.
- 2-án az OTP kaposvári fiókjától voltak itt, a hitelfelvételről tárgyaltunk.
- 3-án megtörtént a munkaterület átadása az óvodánál.
- 8-án felkeresett bennünket Vas megye aljegyzője, majd később az ÁNTSZ
képviselőjével, a marcali Építési hatóság képviselőjével közösen megtekintettük a Vas
megyei Üdülőt. Az aljegyző úr hozott egy szerződés-tervezetet, melyben 18 millió Ft
szerepelt az elvégzendő munkákról. Közöltük, hogy erre tárgyalás-képtelenek vagyunk.

Tegnapi nappal ezt 8 millió Ft-ra módosították. Ez már egy elfogadható ajánlat, erről az
egyebek között tárgyalni fogunk.
- 14-én szintén Kistérségi ülés volt.
- 18-án Marcaliban a Somogyért Egyesület elnökével közösen adtuk át a főiskolások,
egyetemisták támogatását.
- Kozma Lívia hallókészülékének beszerzésére felhívást, gyűjtést tettünk közzé. A
támogatás összegyűlt, rendelkezésre áll.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Július 3-7-ig elkísértük a Táncegyüttest Erdélybe. Rengeteg résztvevő volt.
Csíkszentegyházán szálltunk meg. Színes, gazdag programban volt részünk. Erdély
gyönyörű.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozta:
94/2009. (IX.24.) 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:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Ebben a módosításban olyan változások vannak, melyeket évközben már tárgyalt a
testület. Új változás nincs benne.
Vass Béla Gyula a Pénzügyi Biz. tagja:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítását, javasolja elfogadásra.
Nagy Lajos polgármester:

Úgy alakult minden, ahogy szerettük volna. 30-40 % között voltak az egyéb kiadásaink.
Amit a testület elrendelt, azt hajtottuk végre.
Kérem, aki elfogadja a 2009. évi költségvetés módosítását, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009./IX.24./sz. rendelete
a 2/2009./II.26./sz. rendelet az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az államháztartásról szól ó1992.évi
XXXVIII.törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§.-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2009.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 1.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§.A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester,
bizottságok, körjegyzőség) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.”
2.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 2.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervként
működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e
rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
3.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 2.§.(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet
1.sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
4.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009.évi költségvetését
379.152.000.- Ft
41.041.000.- Ft

bevétellel
hitellel

Mindösszesen:
420.193.000.- Ft bevétellel
kiadással

420.193.000.- Ft
Ezen belül:
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
Ebből:
- személyi juttatások kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi kiadásokat
- a szociális segélyeket
- a speciális célú támogatásokat

408.210 e Ft-ban
408.210 e Ft-ban
190.004 e Ft.ban
55.730 e Ft-ban
118.657 e Ft-ban
24.189 e Ft-ban
19.630 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt
11.983 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást
11.983 e Ft-ban
Ebből:
- a beruházások összegét
9.112 e Ft-ban
- felújítások összegét
0 e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék (iskola felújítás)
2.671 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét
200 e Ft-ban
állapítja meg.
5.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 4.§.(9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) A Köztisztviselőknek megállapítható üdülési csekk a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig terjedhet.
6.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 5.§.(2)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.§.(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése
érdekében 41.041 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a
legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 41.041 e Ft.
7.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendelet 10.sz. melléklete
szerint épül be az önkormányzat költségvetésébe.”
8.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 8.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.§. A Képviselő-testülete a tárgyévet követő 2 évben várható bevételeket és
kiadásokat a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.”
9.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet az alábbi 9/A.§-al kiegészül:
„9.§. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 13.sz. melléklet tartalmazza.
10.§.
(1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodás-vezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodás-vezető röviden ismerteti az előterjesztést.
Vass Béla Gyula a Pénzügyi Biz. tagja:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
95/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló jelentést

a) 409.783 e Ft eredeti, 420.193 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 169.079 e Ft
teljesítéssel,
b) 409.783 e Ft eredeti, 420.193 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 191.673 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2009. június 30-i állapotnak megfelelően 4.081 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Pályázatok benyújtása:
Önhibás pályázat benyújtása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
96/2009. (IX.24.) kt. határozat:
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Balatonszentgyörgy Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet
1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására a
második forduló keretében.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Pályázat benyújtása az Önkormányzati Minisztériumhoz.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

97/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló
„Balatonszentgyörgyi Integrált Intézmény fejlesztése” című DDOP-3.1.2/2F-2f-20090007 jelű projekthez, a saját forrás kiegészítéséhez a támogatási igényét a
19/2009./IV.8./ÖM rendelet szerint, 43.418.849.- Ft összegre benyújtja:
a.) Pályázó megnevezése: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
b.) tervezett fejlesztés:
ba) „Balatonszentgyörgyi Integrált Közoktatási Intézmény” fejlesztése
bb) Összköltsége: 868.376.967.- Ft
bc-bd)
Pénzügyi ütemezés
Beruházás
költsége

2009.év

összes 210.757.000

2010.év

Összesen

657.619.967

868.376.697

189.681.300

591.857.970

781.539.270

Saját forrás:

21.075.700

65.761.997

86.837.697

-

költségvetés
terhére:

6.028.816

18.811.569

24.840.385

-

hitel

15.046.884

46.950.428

61.997.312

Forrásai:
- DDOP támogatás
Ebből:

c.) A képviselő-testület a b.) pontban foglaltaknak megfelelően a forrásokat a
költségvetésükben biztosítani fogja.
d.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az EU Önerőalap támogatás
elnyerésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Pályázat benyújtása a Megyei Önkormányzathoz.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
98/2009. (IX.24.) kt. határozat:
a.) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretében
megvalósuló
„Balatonszentgyörgyi
Integrált
Közoktatási
Intézmény
fejlesztése”című DDOP 3.1.2./2F-2f-2009-0007 jelű projekthez kapcsolódóan a
Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
A beruházás összköltsége

868.376.967.-

Támogatás összege

781.539.270.-

Saját erő

86.837.697.-

A konzorciumi megállapodás alapján a Balatonszentgyörgy községre jutó rész
7,14 %.
A beruházás összköltsége

619.973.117.-

Támogatás összege

557.975.805.-

Saját erő

61.997.312.-

b.) A Képviselő-testület a „Balatonszentgyörgyi Integrált Közoktatási Intézmény
fejlesztés” című DDOP 3.1.2/2F-2f-2009-0007 uniós pályázat megvalósításához
szükséges saját erőt, 61.997.312.-, az önkormányzat 2009-2010 évek
költségvetési kiadásainak terhére vállalja.
c.) A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Somogy Megyei Önkormányzat
Kistelepülési Fejlesztési Támogatás Somogy megyei keretére.
Határidő: 2009.november 10.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4) Napirend tárgyalása:
Beszámoló az Általános Iskola tevékenységéről.
Előadó: Általános Iskola igazgatója
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató az írásos beszámolót az alábbiakkal egészíti
ki:
Az iskola felújítás miatt a nyári csoportok fogadását visszamondtuk. A tantermek nyári
fertőtlenítő meszelését, takarítását elvégeztük.
Kérdések, hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselő:
A költözködés mennyi időt vesz el? Mennyi energiát lehet ráfordítani?
Nagy Lajos polgármester:
Ha a 8 millió Ft-ot nem tudjuk kigazdálkodni, akkor helyben kell megoldani az
elhelyezést. Ha elhatározzuk, hogy megyünk Berénybe, akkor ott két hét kell a munkák
elvégzéséhez.
Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató:
Nem tudjuk a biztos időpontot, nem tudjuk, hogy oda megyünk vagy maradunk-e
helyben. A költöztetésre egy hét szükséges. Erre az ütemezések megtörténtek. Az
időpont ismeretében egy hét szükséges. A 183 tanítási napnak meg kell lenni, ezt nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Ha helyben kell maradni, akkor a régi szárnyban
helyezzük el a gyerekeket. Itt nyolc osztály van, három osztály elhelyezését kellene
megoldanunk az önkormányzatnál, a közösségi házban és a kultúrházban. Az
informatika terem a Teleházban működne. Így később kezdenénk a jövő évi tanévet,
szeptember 15-e körül.
Nagy Lajos polgármester:
Tegnap egyeztetést végeztünk a VÁTI-val. Várhatóan október második felében tudunk
szerződést kötni. Ennek függvényében nem mertünk semmit csinálni. Ha viszont előbb
lesz szerződés kötés, akkor mindent nagyon gyorsan, hirtelen kell végezni.
Farkas László Nándor képviselő:
A szerződés kötéstől a kivitelezésig mennyi az idő? Ha így eltolódott az egész, akkor
legjobb lenne, ha a költözés az őszi szünet alatt történne.
Nagy Lajos polgármester:

A szerződés kötés után rögtön lehet kezdeni a kivitelezést. Az eltolódás miatt lehet,
hogy pontosan az őszi szünet idejére esik a költözés.
Kérem, aki elfogadja az Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
99/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dobó István”
Általános Iskola 2008/2009. tanévben végzett munkájáról készült beszámolóban
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt efogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Napirend tárgyalása:
Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2009. (IX.24.) sz. rendelete
az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belsőpiaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből fakadó egyes önkormányzati feladatok
végrehajtásával kapcsolatosan – az önkormányzati rendelet jogharmonizációs
záradékkal történő ellátására - az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 17/2004./X.26./sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
rendelkezés szabályairól az alábbi 40.§.-al kiegészül:
“40.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”

2.§.
Az 5/2007./III.1./sz. rendelet Balatonszentgyörgy Község Helyi Építési Szabályzatáról
az alábbi 32.§.-al kiegészül.:
“32.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
3.§.
A 15/2004./X.5./sz. rendelet a Környezetvédelmi Alapról az alábbi 6.§.-al kiegészül:
“6.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
4.§.
A 18/2004./X.26./sz. rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról az alábbi
24.§.-al kiegészül:
“24.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
5.§.
A 16/2004./X.5./sz. rendelet a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről az alábbi 5.§.-al
kiegészül:
“5.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
6.§.
A 17/2005./XI.29./sz. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és
a közszolgáltatás díjának megállapításáról az alábbi 14.§.-al kiegészül:
“14.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
7.§.

A 4/2007./III.1./sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról az alábbi 44.§.-al kiegészül:
“44.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
8.§.
A 20/2004./XI.30./sz. rendelet a temetőkről és a temetkezésről az alábbi 24.§.-al
kiegészül:
“24.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
9.§.
A 14/2004./X.5./sz. rendelet a talajterhelési díjról az alábbi 8.§.-al kiegészül:
“8.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
10.§.
A 13/2000./X.25./sz. rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról az alábbi 9.§.-al kiegészül:
“9.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
11.§.
A 15/2005./XI.2./sz. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. végrehajtásáról az alábbi 7.§.-al kiegészül:
“7.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”

12.§.

A 8/2007./III.22./sz. rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról az alábbi 105.§.-al kiegészül:
“105.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
13.§.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatálya.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
6) Napirend tárgyalása:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2004. (XI.30.) sz. rendelet 2. sz.
mellékletében foglalt díjak felülvizsgálata.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
100/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII.
tv. 40. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve 12/2005. (X.11.) sz. rendelettel
módosított és egységes szerkezetbe foglalt a temetőkről és a temetkezésről szóló
20/2004. (XI.30.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt díjak mértékét:
a) a sírhely megváltás és újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, ill. az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak fizetendő díjat
felülvizsgálta, azok mértékét változatlanul hagyja, nem változtatja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7) Napirend tárgyalása:
Egyebek: 7/a. Konzorciumi megállapodás módosítása.
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.

Hozzászólás:
Farkas László Nándor képviselő:
Még nincs törvényi szabályozás. Azzal nem követünk el törvénysértést, ha mi olyan
határozatot fogadunk el, amire nincs döntés? Nem tudjuk, hogy a végrehajtási
törvényben lesznek-e kivételek.
Török Csilla körjegyző:
Az áfa tv. módosításra került, 2009. július 1-től emelkedett 20 %-ról 25 %-ra az ÁFA
mértéke. A VÁTI Kht.mint Közreműködő Szervezet már kiszámította, hogy az ÁFA
emelkedés 35.992.374.- Ft, ebből a támogatás 32.393.137.- Ft. Fennmarad egy
3.599.237.- Ft-os összeg, amelyet a konzorciumi tagok az önerő hozzájárulás mértéknek
megfelelően (%-os mérték) osztanak fel egymás között, mivel így a tagok által vállalt
önerő összegek módosulnak, ezért ennek megfelelően a konzorciumi megállapodást is
módosítani kell.
Farkas László alpolgármester:
A Szabályzatnak foglaltak szerint a polgármestert hatalmazza fel a testület, hogy a
törvénynek megfelelően járjon el.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy az előbb elhangzottak figyelembevételével fogadja el a testület az
előterjesztést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
101/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F2f-2009-0007 „Integrált Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok
fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan az ÁFA emelkedéséből eredő pályázati
önrésszel kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:
ÁFA kompenzáció mértéke: 35.992.374.- Ft
ebből támogatás:
32.393.137.- Ft
Balatonszentgyörgy községre eső önrész 2.569.656.- Ft
A Képviselő-testület az ÁFA kompenzáció miatti önkormányzatot terhelő önrészt
2.569.656.- - Ft-ot vállalja, annak fedezetét költségvetésében biztosítani fogja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
102/2009. (IX.24.) kt. határozat:
a.)
Balatonszentgyörgy
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
89/2009./VIII.10./kt.határozatában vállalt 61.997.312.- + az ÁFA kompenzáció miatti
2.569.656.- Ft önerőt, így mindösszesen 64.566.968.- Ft önerőt vállalja, és annak
fedezetét a költségvetési kiadásai terhére biztosítani fogja, jelen módosított összeg kerül
beépítésre a Konzorcimi megállapodás módosításába és egységes szerkezetbe
foglalásába.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületeivel megkötött, a DDOP-2007.3.1.2/2F „Integrált Kis-, és
mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése” (projekt azonosító száma:
DDOP 3.1.2/2F-2008-0011) projekt megvalósítására megkötött konzorciumi
együttműködési megállapodásban foglalt módosításokat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja, a polgármestert felhatalmazza a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/b. Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportja támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az aktualizált listának megfelelően
személyenként 2 e Ft-tal támogassa a testület a kérelmet.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
103/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoportja pénzbeni támogatás iránti
kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, kérelmező részére – a 22 fő
balatonszentgyörgyi tagot figyelembe véve 2.000.- Ft/fő, mindösszesen 44.000.- Ft
pénzbeni támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felkéri a Körjegyzőség pénzügyi csoportját, hogy a megállapított
támogatás átutalásáról a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Marcali Marcali
Fiókjánál vezetett
„Egerszegi Alapítvány” 66900038-10004256 sz.számlára
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/c. A „TÁMOP 3.14 Kompetencia alapú oktatás bevezetés Balatonszentgyörgyön”
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés visszavonása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
104/2009. (IX.24.) kt. határozat:
1.)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2009.augusztus 26-án nyertes ajánlattevőnek kihirdetett Euron Tanácsadó és
Szolgáltatói Kft. (1146.Budapest, Cházár András u.5.) ajánlatát a Kft. 88.§.(1)
bekezdés i.) pontja alapján utólagosan érvénytelennek nyilvánítja.

2.)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
92/2009./VIII.26./kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

3.)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
TÁMOP
3.1.4.
„Kompetencia
alapú
oktatás
bevezetése
Balatonszentgyörgyön” pályázat
megvalósítása oktatási és szakértői
szolgáltatási tevékenység beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást lezárja,
annak nyerteseként – a Bíráló Bizottság javaslatára (mivel az ajánlattevő Kbt.
60.§. és 61.§-ában szereplő kizáró okokra vonatkozó igazolást becsatolta) – a
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgálatok Központját a
közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdeti az 1.) részajánlati körben és a 2.)
részajánlati körben, a közbeszerzési eljárást lezárja.

4.)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési
felhívásban és a dokumentációban meghatározott szerződéses feltételekkel a
nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/d. Orvosi rendelő működéséhez pénzeszköz átadás.
Nagy Lajos polgármester:

a

Az elmúlt ülések egyikén beszéltünk arról, hogy az orvosi rendelőben a nyomtatókat ki
kell cserélni. A doktor úr a nyomtatókat megvásárolta, a számlákat a cége nevére
állíttatta ki. Ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni, pénzeszköz átadást kell végrehajtanunk.
Kérem, aki egyetért a pénzeszköz átadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
105/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatalból
indított eljárás keretében – a községben háziorvosi feladatokat ellátó Dr. Darabont
Bt.részére 128.564.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a 2009.évi költségvetési
kiadásai terhére.
Felkéri a Körjegyzőség pénzügyi csoportját, hogy a megállapított támogatást jogosult
részére fizesse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/e. Szegerdői önkormányzat kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Falugondnoki kisbuszuk karambolozott, totálkáros lett. A biztosító nem fizet, mivel
nagyon régi jármű volt. Jelenleg nincs semmilyen gépkocsijuk, amivel meg tudnák
oldani az ebéd szállítást, a gyógyszerbeszerzést. Szeretnének egy falugondnoki
gépkocsit beszerezni, ehhez kérik az önkormányzatok bármilyen támogatását.
Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
Komoly saját problémánk van. Ajánljunk fel egy-két szállítást.
Farkas László Nándor képviselő:
A Falugondnokok Somogy M. Egyesülete nem tud ebben segítséget nyújtani vagy az
Önkormányzati Minisztérium? Mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy bármilyen
segítségnek örülünk. Ez olyan, mint egy jó szomszédság. Nyilván nem százezres
nagyságú támogatásról, hanem kisebb összegről beszélünk, amit úgy gondolom, hogy
vállalhatunk. Én 30-50 e Ft közötti összegre gondolok.
Nagy Lajos polgármester:

Javasolom, hogy adjunk 50 e Ft-ot feltételesen, amennyiben szükség lesz rá, akkor
utaljuk a támogatást.
Farkas László alpolgármester:
Komoly saját problémáink vannak, mi lesz, ha nem kapunk támogatást? Mi is levelet
írunk a kistérség önkormányzatainak?
Farkas László Nándor képviselő:
Nem érzem kidobott pénznek a támogatást.
Farkas László alpolgármester:
Nem az összeg a lényeg, hanem maga az eljárás.
Navrasics Endre képviselő:
Szerintem lehet vállalni, nem egy nagy összegről van szól.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a testület 50 e Ft támogatást nyújt Szegerdő község
önkormányzatának falugondnoki busz beszerzésére feltételesen, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
106/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szegerdő Község
Polgármester által a képviselő-testülethez intézett pénzbeni támogatás iránti –
falugondnoki busz beszerzéséhez - kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a
Szegerdői Önkormányzat részére 50.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg, azzal a
feltétellel, hogy amennyiben szükség lesz rá – tehát a kérelmező kérelmének eleget téve
más önkormányzatok is utalnak támogatást, akkor Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzata is átutalja az általa megállapított összeget.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7/f. Falugondnokok Somogy M. Egyesülete támogatási kérelme
Nagy Lajos polgármester:
Az Egyesület kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Patca, Fő u. 9. sz. alatti
egyesületi tulajdonú ingatlan felújítására nyújtson támogatást. Kérem, aki egyetért
azzal, hogy ne támogassuk a kérelmet, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
107/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnokok
Somogy Megyei Egyesület (Kaposvár, Anna u.6.) pénzbeni támogatás iránti
kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában
nem támogatja, elutasítja.
Határidő. azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/g. MÁV Zrt. pályázati lehetőségei.
Nagy Lajos polgármester felkéri Farkas László Nándor képviselőt, hogy bővebben
tájékoztassa a testületet a megkeresésben foglaltakról.
Farkas László Nándor képviselő:
Attól tartok, hogy ezek a lépések azt sugallják, valamilyen pénzt el kell költeni. Nincs
összhangban a jelenlegi politikai irányvonallal a MÁV-val szemben. Nincs egységes
stratégia, nincs koncepció. Abnormális számok vannak, nem tudom mit takarnak. Ha
megvalósul, bizonyára lesznek értékei. Nem érzem jól ezt a koncepciót.
Nagy Lajos polgármester:
Kötelezettséget nem vállalunk. Arról kell nyilatkozni, hogy mit szeretnénk. Javasolom,
hogy a támogató nyilatkozatot küldjük meg.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
108/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Pécsi
Területi Képviselete (Pécs, Szabadság u.39.) megkeresésével DDOP-2009.5.1.2/B „A
közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások

támogatás” pályázati felhívásban foglaltakkal kapcsolatosan, az abban foglalt –
egyetért, ahhoz támogató nyilatkozatot nyújt, pénzbeni támogatást költségvetési fedezet
hiányában nem tud nyujtani.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/h. Iskola felújítással kapcsolatos döntések.
Nagy Lajos polgármester:
Az iskola felújítási munkákat a régi épületek bontásával kell kezdeni. Először az
udvaron lévő szabadtéri színt, a szolgálati lakást kell lebontani. Erre a munkára három
ajánlat érkezett. Az egyik egyik ajánlat 2.500 e Ft + ÁFA, a másik ajánlat 2.825 e Ft +
ÁFA, a harmadik ajánlatot egy kéthelyi cég, a Három Gobé Bt. adta, amely a legjobb
ajánlat. 900 e Ft + Áfa összegért vállalja. Mindent elszállít, a pincét szakszerűen
feltölti. Kérem, aki elfogadja az ajánlatot, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
109/2009. (IX.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskola
felújításánál felmerülő bontási munkálatok elvégzésével , amely az alábbiakat érinti: a
földszinten 3 szoba, kamra, fürdő, előtér, konyha helyiségekből, valamint fedett
teraszból álló (szolgálati lakóépület), valamint az általános iskola területén lévő
szabadtéri szín, a korábban könyvtár és technika teremként funkcionáló helyiség , a
Három Gobé Bt.-t (8712. Kéthely, Hegyalja u.34.)megbízza, a bontási munkálatokra tett
ajánlatát elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Három Gobé Bt.-vel a
megállapodást a fenti munkálatokra kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Amennyiben az iskolát át kell költöztetni Berénybe, akkor bruttó 8 millió Ft-ba kerül a
Vas megyei üdülőben a szükséges munkák elvégzése. Ez egy elfogadható összeg.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy ezt vállalja az önkormányzat, szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
110/2009. (IX.24.) kt. határozat:

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas
Megyei Önkormányzat által a balatonszentgyörgyi „Dobó István Általános
Iskola és Óvoda felújításának idejére, az általános iskolai tanulóknak
balatonberényi Vas Megyei Gyermeküdülő történő elhelyezése tárgyában,
bérleti díjra tett ajánlatában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt anyagi
fedezet hiányában vállalni nem tudja.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános
iskolai tanulók elhelyezését a felújítás idejére a felújítandó intézményben oldja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/i. Képviselői bejelentés
Farkas László Nándor képviselő:
Lakossági bejelentést kaptam egy kutya telepről. Napokra egyedül hagyják a kutyákat.
A szomszédok nem tudnak tőlük pihenni se nappal, se éjszaka. Mit lehet tenni az
ügyben?
Török Csilla körjegyző:
Ebben az ügyben a szomszéd már tett birtokháborítás miatt feljelentést, amelyet
továbbított az illetékes hatósághoz . Utána néz, hogy mit lehet tenni az ügyben,
esetlegesen az állatvédőkhöz lehet-e ilyen esetben fordulni.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 16,35
órakor az ülést bezárta.
K.m.f.
Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Vass Béla Gyula
képviselő

Farkas László
alpolgármester

