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39/2011. (V.31.) kt. határozat:
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának módosítása, SZMSZ-ének ismertetése
40/2011. (V.31.) kt. határozat:
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RENDELETE
7/2011. (V.31.) sz. rendelet:
A térítési díjakról

5. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
május 31-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. vezető
Deákné Béres Erika családgondozó
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
35/2011. (V.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. május 31ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Török Csilla körjegyző

2) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett
gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység végzéséről
Előadó: Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. vezető
3) A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának
módosítása, SZMSZ-ének ismertetése
Előadó: Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. vezető,
Deákné Béres Erika családgondozó
4) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Egyéb ügyek

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Április 28-án volt az IKSZT keretében felújított Művelődési Ház átadása egy
ünnepség keretében.
- Május 5-9-ig Sepsiszentgyörgyre kaptunk meghívást a Szentgyörgy Napokra abból az
alkalomból, hogy Sepsiszentgyörgy 550 éves, a Szentgyörgy kapcsolat pedig 20 éves. A
delegáció tagja volt Takácsné Lengyel Valéria képviselő asszony és dr. Darabont Ferenc
képviselő úr. Az új polgármester Albert Árpád személyesen fogadott bennünket, a
kapcsolat felvétel megtörtént. Felkérem Takácsné Lengyel Valériát, hogy tartson egy
rövid beszámolót.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A város 550-dik, a szentgyörgyi kapcsolat 20-dik fennállását ünnepelte. Ebből az
alkalomból kaptunk mi is meghívást. Kb. 100-an lehettünk a 3 napos rendezvényen. A
programok nagyon jól megszervezettek voltak. Kb. 300 program volt, ezek közül a
színházi előadásokról maradtunk le. Józsa Emese pénzügyi vezető volt a kísérőnk. A
hozzánk legközelebbi színpad műsorait megnéztük. A második nap háromszéki
kiránduláson vettünk részt. A harmadik napon műsorokat néztünk meg, majd este a
vacsoránál szemben ült velünk a nagykövet asszony, aki nagyon örült nekünk a
deltaszentgyörgyi kapcsolat felvétel ügyével összefüggésben. Hazafelé tartva
megálltunk és betértünk Darabont doktor úr édesanyjához Biharban, aki erdélyi
fogadtatásban részesített bennünket.

Nagy Lajos polgármester:
Az ültetési rend kapcsolat-felvétel céljából történt. Tárgyaltunk a nagykövet asszony
közreműködésével Deltaszentgyörgy település képviselőivel. Hivatalosan meg fognak
keresni bennünket. A sepsiszentgyörgyi kapcsolat helyre lett állítva, bízzunk benne,
hogy tartalmasabb lesz, mint eddig volt.
- Május 12-én volt a lomtalanítás, a korábbi éveknek megfelelően egy nap alatt lezajlott.
- Közben a polgármesterekkel bontottuk az iskolaigazgatói pályázatokat.
- 19-én és 30-án volt a Kulturális Bizottság ülése a falunappal kapcsolatban.
- Pécsett jártunk a jegyzőasszonnyal az iskola felújítási szerződés módosítása ügyében.
- 26-án bemutatkozó látogatáson járt nálunk Nagyida új polgármestere és képviselő
társai. A nyáron július 11-15-ig jönnek gyerekek táborozásra. A nagyidai kapcsolat is
tovább fog élni.
- 27-én voltak nálunk a Marcali Rendőrkapitányságtól a nyári elhelyezés ügyében. Erre
az egyéb ügyek között visszatérünk.
- 28-án tűzoltóverseny volt Somogyváron, a lányok második, a fiúk ötödik helyezést
értek el.
- 29-én bérmálás volt a településen.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyólag tudomásul veszi a beszámolót.

1) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (V.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta
és azt elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Megyei
Kormányhivatalhoz terjessze fel.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Török Csilla körjegyző

2) Napirend tárgyalása:
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett
gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység végzéséről
Előadó: Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólás, kérdés:
Ángyán Attiláné képviselő:
Szeretném megköszönni azt a rajzpályázatot, amit a szolgálat hirdetett. A gyerekek
örömmel készültek rá, örültek az ajándékoknak. Reméljük, hogy lesz még ehhez
hasonló.
Nagy Lajos polgármester:
Lehetne-e növelni az ÖNO-ban bent étkezők létszámát? Kevés az étkező létszám.
Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. vezető:
Jobban szeretik az idősek, hogyha otthon kapják meg az ételt. Általában felét eszik meg
ebédre, a másik felét vacsorára. A fiatalabbak, akiknek az orvos előírja a mozgást, sétát,
azok fogyasztják el az ÖNO-ban.
Nagy Lajos polgármester:
Az Alapszolgáltatási Központ munkájával kapcsolatban sem hozzám, sem a
képviselőkhöz nem érkezett panasz. Köszönjük munkájukat. Kérem, aki elfogadja az
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
37/2011. (V.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Alapszolgáltatási Központ 2010.évi működéséről, tevékenységéről szóló beszámolóját
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
38/2011. (V.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri
Alapszolgáltatási Központ Balatonszentgyörgy községben végzett gyermekjóléti és
családsegítő tevékenységéről megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3) Napirend tárgyalása:
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának
módosítása, SZMSZ-ének ismertetése
Előadó: Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. vezető
Deákné Béres Erika családgondozó
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólás:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Az elmúlt napokban megdöbbentő dolgokat tapasztaltam. Egyik anyuka felkeresett,
hogy anyagi helyzetük kilátástalan. Másik anyukát figyelem, hogy egyre rosszabbul néz
ki. A családok helyzete egyre romlik, a problémák egyre nőnek. Most még nagyon süt a
nap, de a következő tél lehet, hogy nagyon hideg lesz ezeknek a családoknak. Az
Alapszolgáltatási Központ áldozatos munkáját nagyon meg lehet köszönni.
Török Csilla körjegyző:
Április 18-án Balatonkeresztúron a Társulási Tanács megtárgyalta az Alapszolgáltatási
Központ alapító okiratának, társulási megállapodásának és SZMSZ-ének módosítását.
Változott Balatonmáriafürdő Önkormányzatának címe. A társulási megállapodást is
emiatt kellett módosítani. Átruházott hatáskörben ????? Kérem a testületet, hogy a
módosítást fogadja el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
39/2011. (V.31.) kt. határozat:

a.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
az
Önkormányzatok szociális feladatai ellátását biztosító mikorkörzeti társulás –
előterjesztés szerint – megállapodásának módosítását jóváhagyja.
b.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
az
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását – az előterjesztés
szerint – jóváhagyja.
c.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
az
Önkormányzatok Szociális feladatai ellátását biztosító mikrokörzeti társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatát – az előterjesztés szerint – megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4) Napirend tárgyalása:
Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Az utolsó módosítás óta változott a jogszabály, e szerint a gesztor önkormányzat
(Balatonkeresztúr) határozza meg a térítési díjakat. Balatonszentgyörgynek csak az
óvoda és iskola tekintetében marad meg a szabályozási jogköre.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben fizetendő
térítési díjakról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény 44/A.§.(1) bekezdésének e.)
pontja felhatalmazása, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv.
115.§.(3) bekezdésére – a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményre,
illetve az intézményi ellátást igénybe vevőkre terjed ki.
2.§.
(1)A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésben egy hónapi időtartamra előre.

(2)A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg e rendelet keretei között.
3.§.
(1)Az étkeztetést biztosító intézmény vezetője köteles rendszeresen ellenőrízni, vagy
ellenőríztetni, hogy az étkeztetést igénybevevők a norma szerint járó ételmennyiséget
minőségben és életkornak megfelelő feldolgozásban megkapják.
(2)Az többcélú intézményben működő konyha esetében a vezetőnek törekednie kell arra
a bevételek növelése, a kapacitás kihasználtsága érdekében, hogy a konyha
szolgáltatását elsősorban csoportos étkeztetés céljából a fenntartó önkormányzat
intézményeiben dolgozók is igénybe vehessék. Ezt a konyha teljesítő képessége – a
saját ellátottak hátránya nélkül – alapján teszi lehetővé az intézményvezető, ha ezt
egészségügyi, egyéb okból jogszabály nem tiltja.
(3)A kiszolgált, és elszállítandó étel mennyiségét a belső ellenőrzés során a vezetőnek
ellenőríznie, ellenőríztetnie kell.
(4)Az étkeztetéshez szorosan kapcsolódó munkakört betöltő és e rendelet 3.§.(5)
bekezdésében meghatározott egyéb munkakörben dolgozó a munkaidőben kiszolgált
étkeztetést köteles igénybe venni. Az igénybe vétel alól a vezető indokolt esetben a
dolgozó kérésére felmentést adhat.
(5)Az étkeztetést kötelezően igénybe vevők köre:
a) saját konyha esetében a szorosan vett konyhai személyzethez tartozó főfoglalkozású
dolgozó (szakács, konyhalány)
b) az a dolgozó, aki munkakörénél fogva rendszeresen legalább 4 órán át a konyhában
dolgozik, vagy ott élelmezési anyagot kezel,
c) az ételek tálalásával, felszolgálásával rendszeresen foglalkoztatott dolgozó,
d) az étkezetés felügyeletét közvetlenül ellátó dolgozó (gondnok, élelmezésvezető,
raktáros)
(6) Az élelmezés igénybe vételére kötelezett dolgozó a természetbeni juttatás egy napra
kivetített összegével csökkentett díjat fizeti az étkezések számától (egyszeri, kétszeri,
háromszori) függően. Az önkormányzat dolgozói, alkalmazottai a mindenkori
nyersanyag norma ÁFA-val és rezsiköltséggel megemelt összegét térítik meg.
(7)A fizetendő térítési díjat e rendelet 1.melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

Átmeneti rendelkezések
5.§.
Hatályát veszti a 5/2008./IV.29./önkormányzati rendelet.
5) Egyéb ügyek
5/a. Nyári gyermekétkeztetés 2011. évben
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
Hozzászólás:
Deákné Béres Erika családgondozó:
Ez a legrosszabb verzió, ha nem tudjuk másképp megoldani. Lehet olcsóbb is, ha az
önkormányzat tud olcsóbban ebédet vásárolni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
40/2011. (V.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy településen a nyári gyermekétkeztetéshez biztosítandó
önkormányzati hozzájárulást a 2011.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/b. 2011. évi szúnyogirtás
Nagy Lajos polgármester:
A szúnyogirtást mindenki kifizette. A 49 %-os emelés azért van, mert az állam jóval
nagyobb összeget biztosít az irtásra az idén. A Balatoni Szövetségnek van egy olyan
döntése, amennyit az állam ad, annyit a balatoni önkormányzatok is összeadnak.
Többször lesz szúnyogirtás. Kérem, aki egyetért a szúnyogirtás megrendelésével,
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2011. (V.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.évre
vonatkozóan a szúnyogirtást a Balatoni Szövetségtől (8230 Balatonfüred, Kossuth u.3.)
megrendeli. A szúnyogirtás költségeit 640.000.- Ft-ot, a 2011.évi költségvetési
kiadásai terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5/c. Rendőrség részére felajánlás
Nagy Lajos polgármester:
A Marcali Rendőrkapitányság kéri, hogy a nyári idegenforgalmi idényre vezényeltek
részére a szállás lehetőséget biztosítsa az önkormányzat. Javasolom, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 86. sz. alatti
ingatlanát 2011. év június hó 1. napjától 2011. év szeptember hó 1. napjáig terjedő
időtartamban a rendőri állomány elhelyezésére térítésmentesen ajánlja fel. Az ingatlan
használati díja 2.500,- Ft/fő/nap + az időszakban felmerült rezsi költség összege lenne,
amelyet javasolom, hogy a képviselő-testület vállalja át a nyári közbiztonság érdekében.
Vizvári Krisztián körzeti megbízott:
Szegénység van, a Megyei Kapitányságnak kell adni a felajánlásokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
42/2011. (V.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja a
Somogy Megyei Rendőrkapitányság számára a tulajdonában lévő Balatonszentgyörgy,
Berzsenyi D. u. 86. sz. ingatlanát 2011. év június hó 1. napjától 2011. év szeptember hó
1. napjáig terjedő időtartamban a megnövekedett balatoni idegenforgalom miatt
idevezényelt rendőri állomány elhelyezésére térítésmentesen. A képviselő-testület
ezáltal az ingatlan használatával kapcsolatos költségek (2.500,- Ft/fő/nap + időszakban
felmerült rezsi költség) megfizetésétől eltekint.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5/d. Komposztálás
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Fehér Katalin már korábban propagálta szórólappal a komposztálás lehetőségét,
kivitelezését. 15 kitöltött lap került vissza, így ma este lesz a Kultúrházban ezzel
kapcsolatban egy megbeszélés, melyre mindenkit szeretettel vár.
5/e Falubejárás
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy a falubejárást június 16-án 10 órakor tartsuk meg.
A képviselő-testület a javaslatot jóváhagyólag tudomásul veszi.

5/f. Falunap
Navrasics Endre képviselő:
Tegnap este volt az utolsó egyeztetés a falunappal kapcsolatban. A falunap június 4-én
szombaton lesz. Szokásunkhoz híven horgászversennyel kezdődik a balatonberényi
szabad strandon. Délután 3 órakor a Gulya Csárdánál kezdődnek a vetélkedők. Hat
egyesület vállalta, hogy főz. Jegyrendszer lesz, csak a helybelieknek lesz vacsora. Utána
kulturális bemutató lenne, utána bál hajnali 2-ig.
Vizvári Krisztián körzeti megbízott:
A falunapon civilben jelen leszek, bármi történik, tudok intézkedni. A rendőr tanulókkal
beszélek, hogy civilben legyenek ott.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

