BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
121/2009. (XI.26.) kt. határozat:
A 2009. november 26-ai közmeghallgató ülés napirendjének elfogadása.
122/2009. (XI.26.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
123/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása.
124/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
125/2009. (XI.26.) kt. határozat:
A 2010. évi törzskönyvi nyilvántartási szakfeladatok elfogadása.
126/2009. (XI.26.) kt. határozat:
A Védőnő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
127/2009. (XI.26.) kt. határozat:
A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
128/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megtárgyalása.
129/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Helyi rendeletek felülvizsgálata.
130/2009. (XI.26.) kt. határozat:
ZÁÉV-vel kötött szerződés módosítása.
131/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Mazzag Tamás Berzsenyi u. 27. sz. lakos terület vásárlása.
132/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Szipola Imre Berzsenyi u. 31. sz. lakos terület vásárlása.

133/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Somogy Megyei Kéményseprő Kft. tájékoztatójának tudomásul vétele.

RENDELETEI

12/2009. (XI.26.) sz. rendelet:
A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
13/2009. (XI.26.) sz. rendelet:
Balatonszentgyörgy Község Rendezési Terv módosítása.

15. számú
Jegyzőkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009.
november 26-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott közmeghallgató
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Farkas László Nándor képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselő
Hetényi Tamás képviselő

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Takácsné Lengyel Valéria képviselőket 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:
121/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 26-i
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Beszámoló a Védőnő tevékenységéről.
Előadó: Védőnő
5) A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
6) Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása díjak tekintetében.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
7) 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:
- November 6-án megbízásomból Vass Béla igazgató úr Brieber László esperes úrral
Bárdudvarnokon voltak. Felkérem az igazgató urat tájékoztassa a testületet az ott
elhangzottakról.
Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató:
Az esperes úrral Bárdudvarnokon a Bencés monostorban voltunk. A környékbeli, somogyi
plébániák, templomok felújítását célzó pályázati támogatás átadására került sor.
Balatonszentgyörgy is kapott támogatást, a plébániát újítja fel az önkormányzat segítségével.
Nagyon jó benyomást tett ránk, a támogatásnak nagyon örültünk.
Nagy Lajos polgármester:

- Az elmúlt ülésen tárgyaltuk a Csillagvár bérbeadását. November 10-én dr. Hajdú Péter
ügyvéd úrral, Török Tibor úrral, a jegyző asszonnyal megállapodtunk egy-két dologban. Ezt a
zárt ülésen fogjuk tárgyalni.
- 17-én egyeztető tárgyalás volt az iskolánál az építéssel kapcsolatban a kivitelezővel,
tervezővel, statikussal, műszaki ellenőrrel. A közművek kiváltása megtörtént. Áttekintettük a
munkák állását, határidőket. Jelen pillanatban az óvoda hátsó része tető alatt van, február
végére átadásra kerül. Akkor át lehet költözni az új szárnyba, utána kezdődhet a második
ütem építése. Az iskolánál a könyvtári rész tető alá fog kerülni, a B szárnyat is elkezdik, az
összekötő folyosó és a három tanterem alapozási munkálatai elkezdődtek, bízunk benne, hogy
az időjárás ilyen marad és nagyobb ütemben tudnak haladni a kivitelezők.
- 21-én sportbál volt, több százezer forint volt a bevételük. Ebből az összegből tudnak
gazdálkodni.
- 22-én Battyánpusztán a 250 éves harang ünnepét tartottuk közösen az Egyházzal. László
István beszédet mondott, Brieber László esperes úr emléktáblát és harangot szentelt újjá.
Török Csilla körjegyző:
Az Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulás tanácsa
ülésén vettem részt. A
III.negyedéves költségvetési beszámoló és a 2010. évi költségvetési koncepció volt a
napirend, melyet a Tanács jelenlévő tagjai jóváhagytak. Részt vettem a Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás ülésén, ahol két téma volt. Az egyik a kistérség közoktatási fejlesztési
tervének aktualizálása, a másik fő téma az Alapszolgáltatási Központ ill. gyermekjóléti
szolgálat működésének bevitele a Kistérségi Társulásba.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
122/2009. (XI.26.) 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 költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, javasolja a testületnek elfogadásra.

Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület létszáma 8
főre emelkedett. A testület ülése továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2009. (XI.26.) sz. rendelete
a 2/2009. (II.26.) sz. rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.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
596.994.000.- Ft
41.041.000.- Ft
15.047.000.- Ft

bevétellel
működési célú hitellel
felhalmozási célú hitellel

Mindösszesen:
656.082.000.- Ft bevétellel

656.082.000.- Ft

kiadással

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

409.029 e Ft-ban
409.029 e Ft-ban
190.174 e Ft.ban
55.784 e Ft-ban
119.252 e Ft-ban
24.189 e Ft-ban
19.630 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt
247.053 e Ft-ban
Ebből: hitelt
15.047 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást
247.053 e Ft-ban
Ebből:
- a beruházások összegét
33.103 e Ft-ban
- felújítások összegét
211.882 e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék (iskola felújítás)
1.868 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét
200 e Ft-ban
állapítja meg.
5.§.
A 2/2009./II.26./ sz. rendelet 5.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(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.
6.§.
(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 III. negyedéves gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, javasolja elfogadni.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
123/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009.
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 409.783 e Ft eredeti, 420.193 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 267.976 e Ft
teljesítéssel,
b) 409.783 e Ft eredeti, 420.193 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 272.178 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2009. szeptember 30-i állapotnak megfelelően 22.878 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, szintén javasolja elfogadni a testületnek.
K é r d é s:

Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Irányszámokban tudjuk-e, hogy mennyivel fog csökkenni az önkormányzat bevétele?
Tolnai Anna gazdálkodásvezető:
A sajtóban már több minden elhangzott, a végleges számokat Karácsony előtt tudjuk meg.
Nagy Lajos polgármester:
Nem szabad terveznünk. Az önhibás pályázatokat nagyon szűkmarkúan támogatták. Ebben az
évben 5 millió Ft támogatást kaptunk. Még benn van egy pályázatunk, melyhez nem szabad
nagy reményeket fűznünk. A TEKI, CÉDE pályázatok sem fognak működni, csak az Uniós
pályázatokban lehet bízni. Ha lesz plusz bevételünk, a reális költségvetés elkészítése után arra
kell törekednünk, hogy a hitelünket törlesszük és minél előbb szabaduljunk meg tőle. Vagy
legalább is csökkentsük. Következő költségvetésünk „elvileg” helyben járás lesz. Nagyon
szigorú lesz. A falu életében nagy változások lesznek, lásd az iskola építése. Hosszú évekre
meghatározza nemcsak az iskola, hanem a község életét is. Kérem, aki az előterjesztett 2010.
évi költségvetési koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
124/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.
évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2010. évi költségvetési
tervezés alapjának tekinti.
1) A 2010. évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 1.081.893.000 Ft bevétellel
(1. sz. melléklet),
2) A 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 1.081.893.000 Ft kiadással (2.
sz. melléklet) tervezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Török Csilla körjegyző:
Ehhez a napirendhez kapcsolódóan szeretné tájékoztatni a testület tagjait arról, hogy az
önkormányzat által használt szakfeladatok megváltoznak. Az új szakfeladatokat a törzskönyvi
nyilvántartásban a Magyar Államkincstárnak át kell vezetni, de erre csak a testület által
történő jóváhagyás után kerül sor.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
125/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszentgyörgy
Önkormányzata vonatkozásában a KTÖRZS (törzskönyvi nyilvántartás) vezetéséhez – a
8008/2008.(HÉ 51.) PM tájékoztató szerint – 2010.évtől használatos szakfeladatokat az
alábbiakban állapítja meg, az önkormányzat a költségvetési tervezés és beszámolás során
alkalmazza:
Szakfeladat száma
422100
429900
522110
602000
682001
750000
841126
841127
841403
890441
890442
890443
841402
841901
851011
852011
852021
862101
862102
862301
869041
889109
889922
889924
889921
881011
882111
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123

Szakfeladat megnevezése
Folyadék szállítására szolg.közmű építése
Egyéb m.n.s.építés
Közutak, hidak, alagutak üz.és fenntartása
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Álla-, egészségügyi ellátás
Önk. és TKT igazgatási tevékenysége
Települési kis önkormányzatok ig. tevékenysége
Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Közvilágítás
Önk. TKT elszámolásai
Óvodai nevelés, ellátás
Ált.isk.napp.rendsz.nev.oktatás 1-4.évfolyam
Ált.isk.napp.rendsz.nev.oktatás 5-8.évfolyam
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és növédelmi egészségügyi gondozás
Gyermekek napközbeni ell.kapcs.egyéb szolg.
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szoc.étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás
Helyi rend.lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély

882124
882125
882129
882202
882203
882129
370000
900124
910502
910123
910203
931201
931903
960302

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezési
Egyéb előadó-, művészeti tevékenység
Közműv.intézm., közösségi színterek műk.
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Versenysport-tevékenység és támogatás
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
Köztemető fenntartás és működtetése

Felkéri a körjegyzőt, hogy az új szakfeladatok átvezettetéséről a törzskönyvi nyilvántartásban
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Védőnő tevékenységéről.
Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Takácsné Lengyel Valéria beszámolóját az alábbiakkal egészíti ki:
Az elmúlt évtől a balatonszentgyörgyi tanácsadó helyiség az egyetlen a környéken, amely
elfogadott. Holládon és Tikoson fogadóóra címszó alatt a tanácsadások megtörténnek. A
terhes gondozásnál hasonlóan alakul a születések száma az elmúlt évekhez képest. Felével
csökkent az anyatejet kapott gyermekek száma. A csecsemők mérlegeléséhez 3 db.
csecsemőmérleget tudunk biztosítani az anyukáknak. A védőoltások száma azért ilyen magas,
mert a 6 éven aluli gyermekek több oltást is kapnak. Az iskolások is több oltást kaptak, az
idén lett bevezetve a 7-dik osztályosoknak a hepatitis B oltás. Az egészségnevelésre
szemléltető eszközünk nincs egy darab sem. A kaposvári ÁNTSZ-nél rátaláltam egy filmre,
amelyért el kell menni. A gyógyszerész asszonytól kaptam egypár kis filmet
egészségfejlesztéshez, családtervezéshez, szexuális felvilágosításhoz. Nagyon jó kis filmek. A
tavaszi rákszűrésen 114 asszony vett részt. Most jár le a két év a mammográfiás
vizsgálatokról. A 45-65 év közötti asszonyok vizsgálatára előre láthatólag januárban kerül sor.
Az idén 36 gyerek vett részt az Életmód táborban.
Nagy Lajos polgármester:
Köszönjük munkáját, köszönjük a szűrési vizsgálatok megszervezését. Példa értékű,
mondhatom, hogy az egész megyében. Kérem aki a beszámolót és a kiegészítést elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
126/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő 2009.évi
tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Napirend tárgyalása:
A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
127/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2010.évi belső ellenőrzésével a Marcali Többcélú Kistérségi Társulást bízza meg társulási
megállapodás alapján, a 2010.évi - Társulási Tanács által jóváhagyott – belső ellenőrzési
ütemtervet jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6) Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása díjak tekintetében.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A Zöldfok Zrt. ismét megküldte ajánlatát a következő évi hulladékszállítási díjra
vonatkozóan. Az emelés kb. 740 e + ÁFA. Kérem a testület véleményét.
Kérdés, hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:

Tavaly az ígérték, hogy októberben már állnak a hulladék szigetek. Nem úgy van. Miért nem
állították fel?
Nagy Lajos polgármester:
Ezek a szigetek megvannak a telephelyükön, nem tudom, hogy miért nem állították fel. De
amíg így történik nálunk a hulladék szállítás, addig senki nem fogja elvinni a szigethez
szelektíven a szemetet.
Farkas László Nándor képviselő:
Én továbbra is azt mondom, hogy az indokok jól hangzanak, de nincs mögötte valós
teljesítmény. Öt éve ugyanúgy történik minden. 8 %-os inflációra hivatkozik. Ez az emelés a
tavalyi értékhez képest 10 %-os. Nem átlátható.
Dr, Darabont Ferenc képviselő:
A hulladék lerakókat korszerűsíteni kellett. Megfelelő szigeteléssel, műszaki védelemmel
kellett ellátni. Valószínűleg erre fognak hivatkozni, ez okozott többlet költséget. Előre látom.
Nagy Lajos polgármester:
A balatonkeresztúri lerakó megszűnt, Ordacsehibe kell szállítani.
Török Csilla körjegyző:
Balatonszentgyörgy is a Sió Völgye tagjai a Sióvölgye Konzorciumban. Az oda fizetendő
hozzájárulást a Zöldfok Zrt. szedi be a hulladékszállítás díjában.
Farkas László Nándor képviselő:
Nem látunk bele, hogy vállalaton belül milyen pénzáramlások vannak. Nyilván a vállalásokat
teljesíteni kell, de meg vagyok róla győződve, hogy a működés során ez a szolgáltatás nem
átlátható.
Navrasics Endre képviselő:
Szélmalom harc az egész. Szerintem csak az infláció mértékét fogadjuk el.
Farkas László alpolgármester:

A gyűjtő szigetek működésének többlet költségére hivatkozik, melyek nem lettek felállítva. A
jóváírás nem fog megjelenni jövőre.
Nagy Lajos polgármester:
Ez plusz költség nekünk, de ha összességében nézzük, így is kevesebbe kerül, mintha a
lakosság fizetné, mint pl. Balatonberényben. Ezt a pénzt a lakosságtól el kell vennünk
valamilyen szinten, de ha a lakosság fizetné meg, akkor dupláját vagy tripláját fizetné. A
szentgyörgyi lakosság fel sem tudja fogni, hogy itt milyen olcsó a szemétszállítás. Itt
bármennyit kitesznek, mindent elvisznek. Azt kell eldöntenünk, hogy elvesszük a lakosságtól
ezt az egy millió Ft-ot és minden megy a régiben, vagy áthárítjuk a lakosságra, de akkor
duplát, vagy triplát fizetnek. Mi mindenben próbálkoztunk. Én azt mondom, hogy amíg
bírjuk, addig csináljuk.
Farkas László Nándor képviselő:
Valóban jó a polgármester úr érvelése, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben az
árajánlatban azok az aknák ugyanúgy el vannak ásva, mint a balatonberényiben. A
balatonberényiben az a riasztó, hogy egy kukára 16 e Ft-ot fizetnek. Ha megnézzük, hogy
nálunk hány kuka van kitéve, lehet, hogy mi is kifizetjük a 16 e Ft-ot. Csak nálunk 400 t-ban
jelöli meg, hogy ennyi a szemetünk, mi ezzel szépen elvagyunk. De lehet, hogy a 400 t-nak a
töredékét termeljük. Ne menjünk bele első körben, próbáljunk meg tárgyalni.
Navrasics Endre képviselő:
Azzal, hogy mi egy összegben letesszük a díjat, rengeteget spórolunk meg nekik. Ezt
valahogy honorálni kellene nekünk. Ráadásul ezek a számok biztos, hogy nem igazak, nincs
kihasználva a 400 t. Tegyünk egy kört.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy napoljuk el a döntést, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
128/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldfok Zrt. 2010.évi
hulladékszállítási és kezelési díjtételeit megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület a
döntést a soron következő ülésére elnapolja, ahova meghívja a Zöldfok Zrt. képviselőjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésről eltávozott, a képviselő-testület létszáma 7 főre
csökkent, a testület határozatképes, az ülés tovább folytatódik.
7) Egyéb ügyek.
7/a, Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv alapján.
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 meghozta az alábbi határozatot:
129/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv”-ből fakadó egyes önkormányzati feladatok
végrehatása során felülvizsgálta azon hatályos rendeleteit.
A képviselő-testület megállapította, hogy az irányelvvel érintett rendeletek:
a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló
17/2005./XI.29./sz. rendelet 3.§.(1) bekezdésének rendelkezését fenntartja, mert az érintett
szolgáltatási tevékenység nyújtásához való jogosultságot – a tevékenység sajátos természete
alapján – bizonyos szolgáltató számára tartja fenn, és záradékolása szükséges.
b.) a temetőkről és temetkezéséről 20/2004./XI.30./sz. 2.sz. melléklete az EK irányelv
15.cikk (2) g.) pontjához kapcsolódik, melyben az önkormányzat kimondja a sírhelyek
megváltásáért fizetendő díjat – a rendelkezést fenntartja, a testület továbbra is maga a
jogszabályi kereteken belül állapítja a fizetendő díj mértékét.
c.) a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007./III.22./sz. rendelet 3.§.(4) bekezdése szerint az önkormányzat címerének – az
önkormányzat és szervein kívül – használók részére engedélyhez köti, melyet a Képviselőtestület engedélyez - e rendelkezést fenntartja, mivel az önkormányzat által meghatározott
engedélyezési eljárás és a követelmény nem visszatartó erejű, és nem nehezíti meg vagy
késleltetheti indokolatlanul a szolgáltatás nyújtását.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/b. A ZÁÉV-vel kötött szerződés módosítása.
Nagy Lajos polgármester:
Eredetileg 3 tételben számlázott volna a ZÁÉV. Mi a nettó összeget fizetjük az vállalatnak, de
a fordított ÁFA adózás miatt nekünk kell megfizetni az ÁFa-t az APEH-nak. Ezt előre meg
kell finanszírozni. Ezért szükségessé válik a ZÁÉV-el kötött szerződés módosítása, az eredeti
megállapodás kikötött 3 számlázás helyett a módosításban öt tétel szerepel, így a ZÁÉV nem

három, hanem összesen 5 számlát fog kibocsátani, ez nekünk könnyebbség az ÁFA
előfinanszírozása miatt.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
130/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZÁÉV Zrt-vel az
általános iskola és óvoda felújítására kötött kivitelezői szerződés módosítás tervezetben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. A szerződés módosítás aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/c. Ingatlan értékesítés.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A Berzsenyi utca és Sport utca közötti részen van néhány önkormányzati terület, ami
magában nem hasznosítható. Csak valamelyik szomszéd gondozásában. Így lehetőség van
ezek megvásárlására. Mazzag Tamás és Szipola Imre szeretné megvásárolni a lakóingatlanuk
végében lévő területet. Figyelembe véve korábbi hasonló eladást, a terület árát 100 Ft +
áfa/m2 árban javasolom megállapítani.

Hozzászólás:
Farkas László alpolgármester:
Az önkormányzat kötelező feladata a belvízelvezetés. Erről a területről fizikailag ez
lehetetlen.
A képviselő-testület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
131/2009. (XI.26.) kt. határozat:

A Képviselő-testület a Balatonszentgyörgy 667/4 hrsz-ú, 510 m2 nagyságú beépítetlen
ingatlan vevőjéül Mazzag Tamás Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 27. szám alatti lakost
jelöli ki.
Az ingatlan vételárát 100 Ft + áfa/m2 összegben, azaz 63.750,- Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
132/2009. (XI.26.) kt. határozat:
A Képviselő-testület a Balatonszentgyörgy 667/2 hrsz-ú, 397 m2 nagyságú beépítetlen
ingatlan vevőjéül Szipola Imre Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 31. szám alatti lakost jelöli
ki.
Az ingatlan vételárát 100 Ft + áfa/m2 összegben, azaz 49.625,- Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/d. Somogy Megyei Kéményseprő Kft. tájékoztatója.
Nagy Lajos polgármester:
A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy M. Kéményseprő Kft-ben meglévő üzletrészét
pályázat útján értékesítette. Az értékesítést megelőzően a Megyei Önkormányzat 2018.
december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződést kötött a Somogy M. Kéményseprő Kft-vel.
Az ármegállapítás csak és kizárólag a Somogy M. Önkormányzat Közgyűlésének
jóváhagyásával, az előző években megszokott módon történik. A Társaság tevékenységét a
2009. évben változatlan díjakon, változatlan személyi összetételben és területi megoszlásban
végzi. Kérem, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
133/2009. (XI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Kéményseprő Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) tájékoztatóját megismerte, megtárgyalta, azt
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/e. Rendezési Terv módosítása.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (XI.26.) sz. rendelete
az 5/2007./III.1./sz. rendelete
Balatonszentgyörgy Község Helyi Építési Szabályzatáról
módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV.
törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi
LXXVIII.törvényben (a továbbiakban Étv.) kapott felhatalmazás alapján az építés helyi
rendjének biztosítása érdekében és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Települési Tervének (a
továbbiakbna BKÜTT) és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról (a
továbbiakban BTSZ) szóló 2000.évi CXII.számú törvényre, az Országos Településrendezési
és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)sz. Kormányzatrendeletre (a
továbbiakban OTÉK) is figyelemmel az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§.
Az 5/2007./III.1./sz. rendelet 1.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni:
- a település igazgatási határát
- a meglévő és tervezett belterületi határt
- a szabályozási és védelmi vonalakat, területeket,
- az egyes terület-felhasználási egységek és övezetek határait, és előírásait,
- a környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, műemléki és helyi védelmi szabályokat és kikötéseket,
- az építési vonalat
Irányadó: telekhatár”
2.§.
Az 5/2007./III.1./sz. rendelet 1.§.-a az alábbi (29) bekezdéssel kiegészül:
„(29)
Az építési határvonat megállapításánál az OTÉK előírásait kell figyelembe venni.”
3.§.
Az 5/2007./III.1./sz. rendelet 6.§.-a az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül:
„(5)
Az oldalhatáros 20 m, vagy annál szélesebb telkek esetén szabadon-álló beépítési mód is
engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros beépítés felé minimum 6,0 m-es oldalkertet kell
kialakítani.”

4.§.
(1)A rendelet 2009.év december hó 27.napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben megállapítottak szerint.
Nagy Lajos polgármester a nyilvános ülést bezárta, a következő napirendek tárgyalása zárt
ülésen folytatódik.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tüskés Balázs
képviselő

Takácsné Lengyel Valéria
képviselő

