BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
141/2009. (XII..17.) kt. határozat:
A 2009. december 17-ei ülés napirendjének elfogadása.
142/2009. (XII.17.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
143/2009. (XII.17.) kt. határozat:
A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása.
144/2009. (XII.17.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben –
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
145/2009. (XII.17.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2010. évi rendezvény-naptárának elfogadása.
146/2009. (XII.17.) kt. határozat:
A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
147/2009. (XII.17.) kt. határozat:
A Körjegyző 2009. évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről
szóló ismertető elfogadása.
148/2009. (XII.17.) kt. határozat:
A Körjegyzőség 2010. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása.
149/2009. (XII.17.) kt. határozat:
A Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

16. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009.
december 17-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
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
Fehér Katalin Műv. Ház vezető
Szaka Zsolt divízióigazgató
Igazoltan távol maradt:
Hetényi Tamás Péter képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László Nándor és Navrasics Endre képviselőket
kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
141/2009. (XII.17.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december
17-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása díjak tekintetében.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról
beszámoló.
Előadó: Bizottság elnöke
4) Az Önkormányzat 2010. évi rendezvény-naptára.
Előadó: Műv. Ház vezető
5) Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról, a 2010. évi teljesítménykövetelmények
meghatározása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
6) Beszámoló a Társulási Tanács munkájáról.
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:
Farkas László alpolgármester úr két ülésen vett részt megbízásomból. Kérem,
tájékoztassa a testületet az ott elhangzottakról.
Farkas László alpolgármester:
A Balatonberényi Turisztikai Egyesület rendkívüli közgyűlésén vettem részt.
Közhasznú szervezetté szerette volna átalakítani magát, mivel egy komoly pályázaton
szeretne részt venni.

A DRV Zrt. évi rendes közgyűlésén vettem részt, ahol elfogadtuk a 2009. évi üzleti
beszámolóját, illetve a 2010. évi üzleti tervét.
Nagy Lajos polgármester:
- November 28-án volt az Öregek bálja, ahol nagyon sokan részt vettek.
- December 9-én a marcali OTP-ben voltunk a jegyző asszonnyal, ahol
kölcsönszerződést írtunk alá, amelyre az iskola felújítás önerejének biztosításához van
szükség
- 16-án Hévízen voltunk egy protokolláris fogadáson, az M7-es autópálya építésének
lezárása volt, bejelentették, hogy az építés befejeződött, kisebb utómunkák vannak még
vissza.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
142/2009. (XII.17.) 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:
Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása díjak tekintetében.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Tavaly ilyenkor arról volt szó, hogy 2009. októberében kihelyezik a hulladékgyűjtő
szigeteket a közsé területére. Kaphatnánk tájékoztatást arról, hogy miért nem történt
meg?
Szaka Zsolt divízióigazgató:
A tavalyi díjkalkulációban a kihelyezéssel számoltunk, de ez nem történt meg. Emiatt
nekünk erről el kellett számolni az önkormányzat felé. Ez meg is történt 460 e Ft
összegben. A jövő évi díjkalkulációban április 1-vel számolunk a gyűjtőszigetek
kihelyezésével. Az, hogy ez megtörténik-e, az talány. Egy újabb módosítás szerint

2010.augusztus végére várható a kihelyezés. Nem mi vagyunk a kivitelezők, mi csak az
üzemeltetők vagyunk.
Farkas László Nándor képviselő:
Továbbra is úgy érzem, hogy az önkormányzat kiszolgáltatott a díjképzésnél. A jövőre
vonatkozóan is fenntartom azon véleményemet, hogy a testület egységesen foglaljon
állást abban a kérdésben, hogy kérünk ármérséklést.
Navrasics Endre képviselő:
A sok önkormányzat közül a balatonszentgyörgyi a lakosság helyett átvállalja díjat, azt
4 egyenlő részletben megfizeti a Zöldfok Zrt. részére. Önöknek nem kell a sok csekket
a lakosság felé kipostázni, nem kell a hátralékosokkal pereskedni. Ezt valahogy
kompenzálni kellene. Rajtunk kívül sok Balaton-parti önkormányzat is elégedetlen ezzel
az árképzéssel. Úgy gondolom, hogy ebben a gazdasági helyzetben nem kellene
mindent áthárítani a kisfogyasztókra. Úgy látom, hogy Önök 2009-ben irreális profittal
rendelkeznek. Hol van az leírva, hogy egy gazdálkodó szervezetnek profittal kell
rendelkezni?
Besenczki Józsefné képviselő:
A véleményem hasonló az előttem szólókhoz. Irigylem a Zöldfok Zrt-ét,
Magyarországon kevés cég tud felmutatni ilyen nyereséget, és valóban a lakosság bőre
árán. A lakosság kénytelen ezt elfogadni, mert nincs választási lehetősége. Nagyon is
irritáló, hogy olyan nyereséggel zárnak, amit nem lehet hallani a környéken sem.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Nem először hallom ezeket az előbb említetteket vissza. Összetett a dolog. Az
áremelésünket az infláció (nem a 11 %-os ágazati) és a műszaki tartalom-változás, az új
lerakó működtetése okozta, aminek plusz költségei vannak. A gyűjtő szigeteket ha kell,
ha nem kell 2010-ben ki kell helyezni. Nekünk az üzemeltetéssel kell számolnunk.
Jogszabályaink az Uniós előírásoknak megfelelnek. Elvárja tőlünk az UNIÓ, hogy
betartsuk, ezt a rendszert működtessük. Jogszabályunk nyereséget tartalmaz.
Veszteséget egy gazdálkodó szervezet nem termelhet. A Zöldfok Zrt. nem a lakossági
hulladék szállításból éri el a nyereséget, hanem teljesen más ágazatból. Az kedvező,
hogy az önkormányzat egy összegben fizet, a díjkalkulációban már szerepel. Egy
tavaszi és őszi zöldhulladék szállítást fel tudok ajánlani térítésmentesen.
Nagy Lajos polgármester:
Eddig is kiszolgáltatott helyzetben voltunk, ezután még jobban azok leszünk. A siófoki
önkormányzat eladta részvényeinek 75 %-át az osztrák részvényesnek. Ezzel többségi
tulajdonos lett az osztrák cég. Mi lenne akkor, ha nem fizetnénk be a díjat? Az első

negyedévben elviszik a szemetet, leszámlázzák, nem fizetünk. A második negyedévben
ugyanígy, ha nem fizetjük be, akkor onnan többé nem viszik el. A Zöldfok Zrt-t
szidjuk, de a tulajdonost kellene. Ennek tudatában kellene dönteni. Az önkormányzatok
közül egy-kettő nem fogadta el, de az összes többi elfogadta – kisebb kiegészítéssel változtatás nélkül az ár tekintetében a 2010.évi díjkalkulációban foglaltakat.
Önkormányzatunknak jövőre ez egy millió Ft plusz kiadást jelent. Ennek fejében a
lakosság 9 e Ft kommunális adót fizet, mely nagyon méltányos összeg. Úgy gondolom,
hogy a jövőben csak a kötelező feladatokat tudjuk fizetni, a nem kötelező feladatokból
kell elvennünk.
Farkas László Nándor képviselő:
Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy a törvényi kényszerből adódóan,
maximálisan visszaélve helyzetével érvényesíti profitszerzési törekvéseit. Nagyon
szomorú a jogalkotó részéről, hogy nem voltak törvényi fékek, amelyek ezt a tulajdonos
váltást, külföldi tulajdonba kerülést megakadályozták volna. Ezt nem lehet felróni a
szolgáltató számára. De azt fel lehet róni, amióta a balatonkeresztúri lerakót bezárták,
nem tudunk olyan drasztikus költségnövelésről, ami az idén jelentkezett volna. Az már
tavaly is meg volt. Nem tudom értelmezni, mit takar a hulladékgazdálkodási infláció?
Ez szerintem nagymértékben az országos inflációtól függ. A 11 %-os infláció nem
elfogadható.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Azt próbáltam kifejteni, hogy igen is belépett az új technológia Ordacsehiben az új
lerakó megépítésével. Ez üzemeltetési költség-növekedést okoz. A gépjárművek az
önkormányzatok tulajdonát képezik. Használati díjat kérnek, amit mi beszedünk és
tovább utalunk a konzorciumnak. Ott gyűlik ez a pénz, és majdan ebből a pénzből kell
ezeket a gépjárműveket, telepeket pótolni. Az amortizációt 2011. január 1-től lépteti be,
és érvényesíti a díjakban. Hulladékgazdálkodási ágazati infláció van, de eddig még
sosem alkalmaztuk. Mi a normál inflációval számoltunk. Siófok város saját érdekeit
nézve eladta részvényeit. A tulajdonos tőlünk nem nyereséget vár, hanem azt, hogy a
költségeinket becsülettel elszámoljuk. Nyereséget nem a lakossági hulladékszállítás hoz.
Balatonszentgyörgy is aláírta a konzorciumi szerződést, amiben vállalta ezeket a
költségeket.
Nagy Lajos polgármester:
Siófok Önkormányzata a 25 % + 1 részvényét megtartotta, még mindig van beleszólása.
A szelektív hulladék gyűjtőket évek óta kértük, helyet adunk hozzá.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Az önkormányzat nem jelezte az elmúlt években, hogy szeretné a gyűjtőszigeteket
kihelyeztetni. Ígéretet teszek arra, hogy 2010. április 1-jén ideiglenes jelleggel ki fogjuk
helyezni őket.

Navrasics Endre képviselő:
Nem releváns ebben az országban a bérekre hivatkozni. Én nem tudom ezt elfogadni.
Irreális.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Én a lakosság béréről beszéltem, én azt mondtam, hogy teljesen egyetértek Önökkel. A
lakosság fizetőképessége nincs egyenes arányban a jogszabályi előírásokkal. A mi
dolgozóink bérét a minimálbér befolyásolja. A vállalt kötelezettség plusz költségét kell
megfizetni.
Farkas László alpolgármester:
Vállalt kötelezettségeink vannak. De a szolgáltató egyoldalú ajánlatát nem kötelező
elfogadnunk. Azért kell idehozni az ajánlatot a testület elé, hogy azt megértse,
megtárgyalja és elfogadja, ha az megfelel. Ha nem felel meg, akkor nem vállalt
kötelezettség, hogy elfogadja. A szelektív hulladékgyűjtésnek az a lényege, hogy
bizonyos anyagokat vissza tudunk forgatni, el tudunk adni, bizonyos anyagokból ki
tudunk nyerni energiát, így mindenképpen költségcsökkentést kellene elérni. Hallottuk,
hogy 2006-tól kérhettük volna a szelektív szigeteket, ez így van, de tudomásom szerint
2006. óta nem szelektíven történik a hulladékkezelés. Ha kértük volna, akkor jól át
lettünk volna verve. Ezeket nagyon nehezen emésztik meg azok a képviselő-testületek,
amelyek felelősen képviselik a települést és a lakosságot. Nem azért sokalljuk a 11 %-ot
mert kekeckedni akarunk, hanem azért mert nem látjuk alátámasztva ténylegesen, hogy
miből és elkerülhetetlenül következett.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
A jogszabály és a konzorciumi tanács előírja, hogy mit építhetünk bele a
díjkalkulációba. Ez egy teljesen visszás helyzet. A testületnek dönteni kell, vagy
elfogadja vagy nem, de mindenképp fizetni kell. A Zöldfok Zrt-nél 2004. óta működik a
szelektív gyűjtés. A bekerült anyag igen is eladásra kerül. Az autókat nyugodta lehet
követni. A szelektív anyag jelenleg a fonyódi válogató telepre kerül. Onnan a műanyag
és az üveg külföldre kerül, a papírt egy magyar cég veszi meg. Ezért pénzt kapunk,
amire még állami támogatás is van. Amennyi pénzt erre kapunk, attól még veszteséges
ez a tevékenység. A mi emelésünk 4,5 %, a többi az adódott, azt kaptuk. Tettem
gesztust, a zöldhulladék évi kétszeri ingyenes elszállítására. Ha ezt leszámláznánk, ez
kb. 400 e Ft lenne,v alamint a gyűjtő szigetek kihelyezésére. Kérem a testülettől, hogy
fogadja el a díjemelést.

Farkas László alpolgármester:
Látjuk, hogy az igazgató úr kezében nincs az a lehetőség, hogy alkudozzon. Mi
érvényesíteni szeretnénk nézeteinket, véleményünket, amelyek itt elhangzottak. Ha az
önkormányzatok többsége nem fogadja el az ajánlatot, akkor a tulajdonosi körnek el
kell gondolkodni, hogy mi kerül be.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy Önök azért vannak itt, hogy megkérdezzék
az ajánlat miből tevődik össze. A tulajdonosi kör, a konzorcium tulajdonosi köre, nem a
Zöldfok Zrt. 204 önkormányzat, melyben Balatonszentgyörgy is benne van, ők azok,
akik ezeket meghatározzák, fogadták el a számítási módokat. Egyes önkormányzatok
vitatják a számításokat. Nem itt kell vitatni, hanem a konzorciumi tanács ülésén. A
Zöldfok Zrt. nem tagja a konzorciumi tanácsnak.
Farkas László Nándor képviselő:
A település helyzetéből adódóan a zöld hulladék elhelyezése nem egy kardinális kérdés.
Nagyon kevés az az ingatlan, ahol jelentős mennyiségű zöld hulladék kerül elszállításra.
Elhangzott egy ajánlat a kétszeri zöldhulladék szállításra. Próbáljunk egy
kompromisszumos megoldásra jutni ezen az értékhatáron belül, mi lemondunk erről a
két zöldhulladék szállításról, a 400 e Ft-on belül egy ármérséklő megoldást találni.
Várjuk meg a gyűjtő szigetek kihelyezését, ez a költség sem fogja terhelni a Zölfok Zrtét. Javasolom, hogy az eredeti ajánlatot 250 e Ft-tal mérsékeljük, minden marad a
régiben, és akkor most már konkrétumokról beszélünk.
Nagy Lajos polgármester:
A zöldhulladék elszállítása nagy gondot jelent az önkormányzatnak tavasszal. A gallyak
elszállítása így is pénzbe kerül. Nem kell elbagatelizálni. Hányszor volt téma a testületi
üléseken, hogy hányszor égetnek a kertekben.
Farkas László Nándor képviselő:
Én úgy gondolom, hogy a zöldhulladék kezelésnek a helyi megoldása a következő
éveknek a feladata lesz. Helyileg megoldást kell találnunk.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Nem egy kalapban van a kettő. Balatonberényből is szállítunk zöldhulladékot annak
ellenére, hogy az önkormányzat megvette a zöldhulladék feldolgozó gépet. A másik
dolog az, zöldhulladékot nem mindenki szállíthat.

Farkas László Nándor képviselő:
Én nem elbagatelizálni akartam ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a településnek nem
ez az égető problémája, másrészt ennek a problémának nem ezen áll vagy bukik a
megoldása. A zöldhulladék kezelése sokadrangú kérdés. A lakosság nagyobb része
ősszel a komposzt helyére (trágyadombra) fogja hordani a zöldhulladékot, nem fogja
kitenni elszállításra. Nem látom, hogy tömegével kitennék.
Vass Béla Gyula képviselő:
Nem választhatunk, ez a szemétügy a társadalom működésének egyfajta lenyomata is.
Konkurencia, verseny messze nincs. Nem érdekelt abban, hogy levigye az ajánlatot.
Nekünk arról kell döntenünk, hogy ezt elfogadjuk vagy nem. Nem tudjuk olcsóbban
megoldani. Egyet tehetünk, ha jót akarunk, akkor elfogadjuk.
Nagy Lajos polgármester:
Azt mondtuk, hogy az infláció mértékét elfogadjuk. Tulajdonképpen 500 e Ft-ról
beszélünk.
Farkas László Nándor képviselő:
Valóban 500 e Ft-ról beszélünk, de azt ne feledjük el, hogy öt év alatt 100 %-kal
emelkedett a szállítás díja. Ha mi mindig figyelmen kívül hagyjuk a 2-3 %-kokat, akkor
pontosan ide jutunk.
Török Csilla körjegyző:
Valóban megemelkedett a díj. Oka az, hogy 2002-ben létrejött a Sióvölgye konzorcium
meghatározta, hogy az egyes önkormányzatoknak 10 %-os hozzájárulást kell fizetni,
amely tartalmazza a pályázati önrészt is. A konzorciumi tanács közbeszerzés útján a
Zöldfok Zrt.-t bízta meg az üzemeltetéssel, ő megelőgezte az önkormányzatok helyett a
10 %-os befizetési kötelezettséget, és ezen összegeket érvényesíti az éves
hulladékszállítási díjakban, mely díjak a konzorciumi megállapodás mellékletében
meghatározott díjszámítási mód alapján kerül kialakításra.
Farkas László alpolgármester:
Kényszerhelyzetben vagyunk, az eszünk diktál valamit, a kötelezettségünk meghatároz
valamit. Nincs választási lehetőségünk.

Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésről 15,40 órakor eltávozott, a testület
létszáma 8 főre csökkent. A testület továbbra is határozatképes, az ülés tovább
folytatódik.
Navrasics Endre képviselő:
Évek óta egy dolog sújt bennünket és Önöket is, rossz a jogszabály. Forduljunk az
Alkotmánybírósághoz. Kérjünk felülvizsgálatot.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Amikor a 64/2008-as Korm. rendelet megszületett, kértek egy állásfoglalást. 2010. év
végére ígérik, hogy lesz egy új hulladékgazdálkodási törvény ami jó, megfelelő lesz.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Én voltam a legnagyobb szószólója annak, hogy égették a szemetet ősszel. Addig, amíg
az önkormányzat nem kerül olyan helyzetbe, hogy lesz két szemétszállító gépkocsija,
addig erről a témáról csak beszélgetni lehet.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a rendelet-tervezetet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kettő
zöldhulladék szállítás és a gyűjtő szigetek 2010. április 1-i kihelyezése megtörténik,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással szavazott.
Döntés nem született.
2) Napirend tárgyalása:
A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
143/2009. (XII.17.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2010.évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyta, a 2010.évi munkája
alapjának tekinti.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3) Napirend tárgyalása:
Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról
beszámoló.
Előadó: Bizottság elnöke
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Besenczki Józsefné képviselő:
Igazából ezt a beszámolót szeretném elküldeni a törvényhozóknak, nézzék meg és
hasonlítsák össze az árakat, meg azt, hogy mit mutat a lakosság.
Farkas László Nándor képviselő:
Amióta képviselő vagyok példamutatóan lettek mozgatva az erőforrások a szociális
problémák kezelésére. Ahogy most érzem, nem lesz ez mindig így. Nehéz idők várnak a
Szociális Bizottságra és azokra a rászorultakra, akiket a bizottság zömében
megalapozottan megpróbált támogatni. Ki kell találnunk új módszereket a támogatásra.
Takácsné Lengyel Valéria Biz. elnöke:
Biztos, hogy nehéz időszak következik. Olyan támogatásokat adtunk, amilyet sok
helyen nem adtak. Biztos, hogy lesznek megnyirbálások. Itt a tél, sajnos a tüzelőre nem
tudtunk adni támogatást. Figyelni kellene azt, hogy kinél nem füstöl a kémény, nehogy
valaki fagyhalált szenvedjen. Az emberek nagyon elkényelmesedtek, régen sem fagyott
meg senki a szegények közül. Sajnos olyan rétegek is támogatásért fordulnak hozzánk,
akiket eddig nem segélyeztünk.
Nagy Lajos polgármester:
Nálunk még nincs annyi rászoruló, mint máshol. Jobban ki kell szűrni a jövőben a
notórius kérelmezőket. Akik ide jönnek az önkormányzathoz dolgozni, azokat nem
kellene segélyezni. Ezt a jövőben kordában kellene tartani. Nyilván aki szorult
helyzetbe kerül, azon segíteni kell. A Bizottság pozitívan bírálta el a kérelmeket, néhány
elutasítás fordult elő.
Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
144/2009. (XII.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális-, és
Egészségügyi Bizottság 2009.évben végzett munkájáról szóló beszámolóját megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2010. évi rendezvény-naptára.
Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető
(Rendezvény-naptár a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Ez a tervezet már most módosul, januárban kimaradt a kultúra napja, február 13-án lesz
a KBTE műsora. Szeretnénk felhívni a figyelmet a június 5-ei falunapi gálaműsorra,
mely dupla program lesz, a nagyidai kapcsolat és a KBTE 45. éves fennállásának
ünneplése. Július 2-3-án lenne a nagyidai Ilosvai fesztivál, így a főzőnap július második
hétvégéjén 11-én.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
145/2009. (XII.17.) kt. határozat:
Balatonszengyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2010.évi rendezvény-naptárát megismerte, megtárgyalta, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról, a 2010. évi teljesítménykövetelmények
meghatározása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester:
Köszönjük a Körjegyzőség dolgozóinak és a körjegyző asszony munkáját, sok sikert
kívánunk a jövő évre.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
146/2009. (XII.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs Községi önkormányzatok képviselőtestületei a Körjegyzőség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
147/2009. (XII.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Csilla
körjegyző teljesítménykövetelményeinek értékeléséről szóló, a megállapodás alapján
egyéb munkáltatói jogkört gyakorló Balatonszentgyörgy Község Polgármestere által
előterjesztett ismertetőt elfogadják, és megállapítják, hogy a körjegyző számára
2009.évre előírt munkaköri és egyéni teljesítménykövetelményeit teljesítette. A
képviselő-testület a 2010.évre a 2009.évinek megfelelő teljesítménykövetelményeket
határozzák meg a körjegyző részére, kiegészítve azzal, hogy a 2010.évben esedékes
országgyűlési és önkormányzati választások sikeres lebonyolításában is aktívan
működjön közre.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
148/2009. (XII.17.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség
2010.évi teljesítménykövetelményeit e jegyzőkönyv mellékletét képező írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Társulási Tanács munkájáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
149/2009. (XII.17.) kt. határozat:
Balatonszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
beszámolóját – a Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa és a
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási
Intézményfentartó Társulása Társulási Tanácsa 2009.évben végzett munkájáról szóló
beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Nagy Lajos polgármester
7) Napirend tárgyalása:
Farkas László alpolgármester:
A Közútkezelő Kht-nak egy figyelem felhívó levelet kellene megfogalmazni, hogy a
hóesés után gyorsabban kellene reagálni a 76-os út letakarítására.
A másik az, hogy több lakost érint, az Internet szolgáltatók nem fogadják el a Cafetéria
Internet utalványt.
Farkas László Nándor képviselő:
Sajnos a mi útjaink is nagyon gondozatlanok maradtak. Ilyen hosszan tartó hidegben le
kellene szórni valamivel.
Nagy Lajos polgármester:
Amit lehet, megteszünk. Tájékoztatom a testületet, hogy az idén díszvilágítás a
községben a villanyoszlopokra felszerelve nem lesz, mert az Eon különböző
követelményeket szabott meg a felszereléssel kapcsolatban, és velük kellene súlyos
pénzzért elvégeztetni a munkát.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16,30 órakor bezárta.
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