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BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25. 
 
Szám: BCS/294-2/2018.  

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 11-
én 7.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Faluház 
 (Balatoncsicsó, Fő u. 25.)   
 
Jelen vannak: Schumacher József polgármester 
 Scher Péter alpolgármester 
 Bocskay Endréné   
 Scher Zoltán képviselők  
 

Igazoltan távolmaradt: Dobossy László képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 
Schumacher József polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai 
rendkívüli nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.  
 
NAPIREND  
1)  A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola ingó- és ingatlanvagyonára vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

2)  Balatoncsicsó Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

3) Döntés a turistaszálló textíliáinak tisztítására az orvosi rendelő tetőfelújítási munkáira 
érkezett ajánlatról 

 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1)  A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola ingó- és ingatlanvagyonára vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadása 

 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

Schumacher József polgármester: Elmondja, hogy 2017. december 21-i hatállyal 
módosították a nemzetiségek jogairól szóló törvényt.  Ennek alapján a köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen vagyonkezelésbe kell 
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adni mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. 
A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 1-jétől vette át a 
Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
fenntartói jogát. A feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon Balatoncsicsó, Tagyon, 
Óbudavár, Szentjakabfa és Szentantalfa községek önkormányzatainak tulajdonában van, 
melyet az önkormányzatok 2016. május 26-án aláírt megállapodással a nemzetiségi 
önkormányzat ingyenes használatába adták. A vagyonkezelési szerződés e szerződés alapján 
készült el, de annyiban módosult, hogy az nem reális, hogy csak magát az épületet adják 
vagyonkezelésbe, de a többi területet nem, ezért ebben már a teljes ingatlan szerepel, 
hiszen valahol azt meg kell közelíteni. A nemzetiségi önkormányzat elnökével és 
igazgatóasszonnyal történt egyeztetés, volt némi egyet nem értés is, de végül idekerült az 
anyag. A gondot a nyári napközi és az állagmegóvási feladatok nagy része okozta. A 
vagyonkezelési jog egy erős jogosultság, de ez kötelezettségekkel is jár. Az állagmegóvásban 
az iskolának is szerepet kell vállalni, nekik is érdekük, hogy szép legyen az iskola és emiatt is 
idejöjjenek a gyerekek. Sok példát tudna sorolni, ami nem nagy összeg, mégsem lett 
megjavítva, megcsinálva. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
 
Scher Zoltán képviselő: Az állagmegóvással kapcsolatban azt javasolja, hogy legalább az 
átvételkori állapot megőrzésére kelljen törekedni. 
 
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Ezt a szerződés 22. pontja tartalmazza.  
 
Schumacher József polgármester: Az átadás előtt 2016-ban az önkormányzat sok mindent 
megcsináltatott egyébként. Véleménye szerint sok mindenre tudna a nemzetiség pályázni is. 
 
Scher Péter alpolgármester: Kérdése, hogy a vagyonkezelés végrehajtása kinek a feladata? 
 
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete lesz érte 
felelős úgy, mint most a használatért. A testület felelőssége, hogy az általa vagyonkezelt és 
fenntartott intézményt felügyelje, és annak a vezetőjét utasítsa. 
 
Schumacher József polgármester: Javasolná, hogy ne csak az elnök asszony utasítsa az 
iskolaigazgatót, hanem testületi szinten döntsenek mindenről. Nem egy egyszerű feladat, de 
meg kell oldani.  

 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
 

31/2018. (V.11.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § 
(6) bekezdése értelmében a Balatoncsicsói Német 
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában álló Nivegy-
völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adására 
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vonatkozó szerződés tervezetét az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 
 

2)  Balatoncsicsó Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

Schumacher József polgármester: A Balatoncsicsó-Monoszló útfelújítás projekt első lépése 
kell, hogy legyen egy beszerzési szabályzat elfogadása. Ennek a lényege röviden az, hogy az 1 
millió Ft beszerzési érték felett, valamint a támogatásból megvalósuló projektek esetén 
három árajánlatot kell kérni. Szerepel benne a konzorciumban történő beszerzések 
szabályozása is. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
32/2018. (V.11.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az előterjesztés mellékletét képező Balatoncsicsó Község 
Önkormányzata Beszerzési szabályzatát elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

3) Döntés a turistaszálló textíliáinak tisztítására az orvosi rendelő tetőfelújítási munkáira 
érkezett ajánlatról 

 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 
 

Schumacher József polgármester: Eddig a balatonfüredi Faustus Kft. mosta a textileket, 
nagyon jó minőségben, de tavaly és idén is emeltek árat, kb. 12 %-kal, ráadásul a szállítást 
már nem vállalják. Egy ajkai céget találtak, aminek a központja Budapest. A textileket 350 
Ft/kg + áfa áron, a paplanokat 450 Ft/db + áfa áron tudják vállalni. Már hétfőn elvisznek a 
tagyoni önkormányzat segítségével olyan paplanokat, amik jó ideje nem lettek kimosva. Ha a 
cég szállítaná, akkor 100 Ft/km szállítási költséget számítanának fel. Tavaly a mosatás 
költsége kb. 330.000 Ft volt, de ez előre nem kiszámítható. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, 
észrevétele, hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 
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33/2018. (V.11.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
az ifjúsági szálló textíliáinak tisztítására az Alfadot Kft. 
(1048 Budapest, Hajló u. 44., adószám: 13059743-2-41) 
által adott 350 Ft/kg + áfa és 450 Ft/db (paplan) + áfa 
vállalási árról szóló ajánlatát elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Schumacher József polgármester: Az orvosi rendelő felújítását már többször átbeszélték és 
forrást is hagytak rá jóvá. A tetőfelújításához is van egy árajánlatuk. Két éve már fel volt 
méretve, de a kivitelezői ajánlaton nem passzoltak a méretek a tervezői költségbecsléssel. 
Mivel nagyon nehéz iparost találni, ennek az egy ajánlatnak is örülni kell. Ez egy kezdő 
vállalkozó csapat, alanyi mentesek, 686.200 Ft az árajánlatuk a tetőfelújításra. Kérdezi, 
valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
34/2018. (V.11.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az orvosi rendelő tetőfelújítási munkáinak kivitelezésére 
Vastag László Erhard egyéni vállalkozó (8272 Szentjakabfa, 
Fő u. 5., adószám: 68412315-1-39) által adott 686.200 Ft 
összegű ajánlatot elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Több napirendi pont nem lévén Schumacher József polgármester megköszöni a rendkívüli 
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 8.20 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 

      Schumacher József                            Lukács Ágnes 
          polgármester                        jegyző 
 
    Jegyzőkönyv készítéséért felelős: 

 
dr. Rozgonyi Viktória 
            aljegyző 


