BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI

52/2012. (VI.21.) kt. határozat:
A 2012. június 21-ei rendkívüli ülés napirendjének elfogadása
53/2012. (VI.21.) kt. határozat:
Rendőrség részére felajánlás

7. számú

Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012.
június 21-én 14,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Farkas László képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy napirendként a rendőrség részére történő felajánlást tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
52/2012. (VI.21.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 21ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Rendőrség részére felajánlás
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1) Napirend tárgyalása:
Rendőrség részére felajánlás
Előadó: Nagy Lajos polgármester

(Szóbeli előterjesztés.)
Nagy Lajos polgármester:
A Marcali Rendőrkapitányság az elmúlt éveknek megfelelően kéri, hogy a nyári
idegenforgalmi szezon alatt – július 1-től augusztus 31-ig – önkormányzatunk
biztosítsa a szállást a Rendőrkapitányságra vezényelt rendőr állomány részére. 8-10 fő
elhelyezéséről lenne szó, az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszentgyörgy,
Berzsenyi D. u. 86. sz. alatti ingatlanon. Az előzetes állásfoglalást megtettem, a
testületnek dönteni kell.
Kérdés, hozzászólások:
Ángyán Attiláné képviselő:
Ez azt jelenti, hogy a faluban járőrözni fognak? Ugyanis problémák vannak megint a
temetőben, lopják a virágokat.
Nagy Lajos polgármester:
Nemcsak itt, hanem a környező településeken is dolgozni fognak.
Farkas László képviselő:
Természetesen jöhetnek, de lábjegyzetben jegyezzük meg, hogy a települési
rendezvényeket biztosítsák megfelelően, térítésmentesen.
Navrasics Endre képviselő:
Már többször elhangzott a javaslat a faluban térfigyelő rendszer kiépítésével
kapcsolatban. Anyagiak hiányában egy álkamerát érdemes lenne felszereltetni.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a rendőri állomány térítésmentes elhelyezésével, kézfelemeléssel
szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2012. (VI.21.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja a
Somogy Megyei Rendőrkapitányság számára a tulajdonában lévő Balatonszentgyörgy,
Berzsenyi D. u. 86. sz. ingatlanát 2012. év július hó 1. napjától 2012. év augusztus 31.
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

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
14,40 órakor bezárta.
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