5. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
május 3-án 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László képviselő
Györei József képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
Radics Ottó kapitányságvezető helyettes
Németh Attila Közrendvéd. Oszt. vezetője
Varga Árpád őrsparancsnok
Hartman Csaba körzeti megbízott
Dr. Darabont Ferenc háziorvos
Igazoltan távol maradt:
Farkas László Nándor képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Takácsné Lengyel Valéria és Vass Béla képviselőket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
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34/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. május 3-i
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Könyvvizsgálói jelentés.
Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
2) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről.
Előadó: Rendőrkapitányság Fonyód képviselője
3) A község egészségügyi ellátottsága.
Előadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos
4) A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Egyebek.

A napirend tárgya:
1) Könyvvizsgálói jelentés
Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló:
Tisztelettel
köszöntöm
a
Képviselő-testület
tagjait
és
megjelenteket.
Balatonszentgyörgy 2005. évi költségvetését felülvizsgáltam, a megállapítások
eredményéről szóló jelentést eljuttattam Önökhöz. A jelentésben két elírás történt, az
5-dik oldalon az egyéb követelések között lakbérhátralék 230 e Ft - ezek a tételek
valószínűleg nem fognak realizálódni, - a másik a 8-dik oldalon a vagyonkataszter
egyezőségénél a 31 e Ft valójában 30 e Ft. Összességében megállapítható, hogy az
önkormányzat vagyonáról megfelelő nyilvántartást vezet, a 2005. évi költségvetési
beszámoló a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint készült, a megállapítások az
önkormányzat mérleg főösszegéhez képest nem jelentősek, az éves beszámoló
megbízható és valós képét nem befolyásolják. A likviditási helyzet fenntartása szigorú
költséggazdálkodást tesz szükségessé. Amennyiben a testület a 2005. évi költségvetési
beszámolóban és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal egyetért, az önkormányzat
2005. évi költségvetési beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
Délelőtt ülésezett a Pénzügyi Bizottság. A 2005. évi könyvvizsgálói jelentést elfogadta,
a testületnek is elfogadásra javasolja.
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Nagy Lajos polgármester:
Megköszönjük munkáját, megállapításai azt tükrözik, hogy az apparátus dolgozói
megfelelően végezték munkájukat. Köszönjük részvételét.
Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámoló
könyvvizsgálatáról szóló jelentést, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
35/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2005. évi önkormányzati költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló
beszámoló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

2) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről.
Előadó: Rendőrkapitányság Fonyód képviselője
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Köszöntöm a Fonyódi Rendőrkapitányság képviseletében megjelent Radics Ottó úr
kapitányságvezető helyettest, Németh Attila r.f. hadnagy urat a Közrendvédelmi Osztály
vezetőjét, Varga Árpád r. százados urat a balatonkeresztúri Rendőrörs vezetőjét és
Hartman Csaba őrmester urat körzeti megbízottat, akit a faluban már sokan ismernek.
Németh Attila f. hadnagy úrral most találkozunk először, kérem röviden mutatkozzon
be.
Németh Attila Közrendvédelmi Oszt. Vezetője:
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. 22 éve vagyok hivatásos rendőr.
Szolgálatomat Budapesten kezdtem, majd Kaposváron és Fonyódon folytattam. Tavaly
a lengyeltóti őrsöt irányítottam. Ez év tavaszától irányítom a Közrendvédelmi Osztályt.
Nős vagyok, két leány gyermekem van.
Varga Árpád őrsparancsnok:
Köszöntöm a testület tagjait. Írásos előterjesztésemhez három témakört szeretnék
hozzáfűzni. 1. Két fő területen növekedett a bűncselekmények száma. A sértettek
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hozzáállása is hozzásegítette a bűncselekmények elkövetését, a gépkocsikból való
lopásokról van szó. A sértettek értéktárgyakat hagynak a gépkocsikban. 2. Az üzlet és
bolt betörések. Balatonszentgyörgyön van egy olyan fiatal társaság, amely tippet ad a
bűncselekmények elkövetéséhez. 3. A polgárőrség az új gépkocsival olyan mozgáshoz
jutott, hogy mindig jelen tud lenni a faluban, kérem segítsék munkáját. Hartman Csaba
őrmesterrel hosszabb távon számolunk, aki jelenleg megbízott körzeti megbízott.
Kérem, hogy munkáját minden lehetőséggel segítsék. Kérelmet juttattam el a testülethez
ma reggel. A balatonkeresztúri őrs optimális személyzettel működik, de a
leghatékonyabb mozgáshoz az üzemanyag keret nem elég. Ezért fordultunk az
önkormányzathoz. Súlypontoznom kell a feladatokat. Tervezzük, hogy a polgárőrség
által kapott gépkocsit is igénybe vesszük, közösen használjuk, hogy a körzeti megbízott
szolgálati idejét a falu területén töltse el. A rendelkezésre álló üzemanyag keretből nem
tudom utaztatni.
K é r d é s e k:
Nagy Lajos polgármester:
A támogatást csak a rendőrség vagy a polgárőrséggel közösen kívánják felhasználni?
Navrasics Endre képviselő:
Határozott időre bízták meg a körzeti megbízottat, ha igen akkor mennyi időre?
Németh Attila Közrendvéd. Oszt. Vezetője az egyik kérdésre az alábbiakban válaszol:
A bejelentések helyszínelésére mindig van keret. Ahhoz kérünk pénzt, hogy minden
időszakban látható legyen a rendőr a településen. Mi meg fogunk felelni a lakosságnak.
A klasszikus járőrözéshez kérjük a segítséget. A támogatás csak a keresztúri őrs
szolgálati gépkocsijának járőrözéséhez lesz felhasználva.
Varga Árpád őrsparancsnok:
Hartman Csaba őrmester most csak határozott időre – egy évre – van megbízva. Bízunk
benne, hogy feladatát megfelelően fogja végezni, amint a szabályok engedik,
megbízását véglegesítjük.
Hozzászólások:
Farkas László képviselő:
Szeretném megköszönni a jelenlévők munkáját. A Minisztérium
elfogadhatatlannak tartom. A bűnmegelőzésre nem jut keret.
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politikáját

Navrasics Endre képviselő:
Csatlakozom előttem szóló képviselő társamhoz. Évekkel ezelőtt nagy harcot vívtunk az
örömlányok tevékenysége ellen. Ebben óriási szerepe volt a balatonkeresztúri őrs
dolgozóinak. Köszönjük munkájukat.
Radics Ottó kapitányságvezető helyettes:
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megtisztelő, hogy jöhettem a testületi ülésre. A
rendőrség mai helyzetéhez képest elfogadhatónak tartom azt a munkát, amit a
balatonkeresztúri őrs végez. A százados urat közelebbről érinti az, hogy nincs megfelelő
keret a munkához. Egyetértek a tisztelt képviselő úrral, hogy nem megfelelő a
bűnmegelőző munkához biztosított keret. Emiatt semmiféle hátrány nem érhet senkit.
Talán az majd segít a helyzeten, hogy a körzeti megbízott kolléga itt mozog a
településen. Örömmel tudom bejelenteni, hogy ma délelőtt érkezett meg a legújabb
típusú sebességmérő berendezés a kapitányságra. Többször tudunk mérni a falu
bejáratainál. Az elmúlt évek jó kapcsolatát is tekintve kérem fogadja el a testület a
beszámolót. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettünk.
Navrasics Endre képviselő:
Úgy gondolom, tarthatatlan, hogy a rendőrség nem kapja meg a megfelelő keretet.
Javasolom, hogy a területen hozzunk létre egy alapítványt, amely javára fel lehet
ajánlani az adó 1 %-át is.
Varga Árpád őrsparancsnok:
Böhönyén közel 10 éve működik bűnmegelőző alapítvány. Ezt jogilag nagyon körül
kell járni. Nagyon köszönöm az önkormányzatnak a körzeti megbízotti szolgálati lakás
elkészítését.
Besenczki Józsefné képviselő:
Bűnmegelőző tábort rendeznek Keszthelyen. Maximálisan támogatják a vállalkozók.
Nagy Lajos polgármester:
A csoportot név szerint le lehetne írni, lebuktatásukhoz összefogásra lesz szükség. Az
egyik legnagyobb vívmány a körzeti megbízott ideköltöztetése. Egyetértek a százados
úr kérésével. A nyári vezényelt létszámot minden évben elhelyeztük. Most erről még
nem hallottunk. Településünkön legrázósabb kérdés a sebesség mérés. Örülünk az új
berendezésnek. Kérem, aki a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta az alábbi határozatot:
36/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyódi
Rendőrkapitányság közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) A község egészségügyi ellátottsága.
Előadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
A praxis lélekszáma csökkent, de a rendelőben megjelentek száma növekedett. Az
elmúlt év a születések és halottak számában nagyon rossz volt. A daganatos
megbetegedések száma növekedett.
Kérdések, hozzászólások:
Nagy Lajos polgármester:
Jó dolog volt a helyi vérvétel. Ez egy ideje nem működik. Mikor lenne erre szükség?
Ezt megoldanánk.
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
Havonta egy-két alkalommal, hétfői napon.
Navrasics Endre képviselő:
Összehasonlítva a mi betegeinkkel, milyen a helyzet a marcali térségben?
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
Mindenhol betegek az emberek, mintha más országban járnánk. Siralmas a helyzet,
ehhez a környékhez képest sokkal rosszabb. Más a szociális helyzet.
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Farkas László képviselő:
A daganatos betegség ellen nem tudunk tenni. Ezzel nem csökkent a keringési
betegségségek száma sem. Valóban igaz-e, hogy sokkal nehezebb orvoshoz jutni a
betegeknek?
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
Az ügyeletes orvos felveszi a telefont, jobban meg tudja ítélni, hogy hova kell irányítani
az ügyeletes kocsit. A kollégák ezt egyre jobban átveszik. A lakosságot eléggé
megviselte az ügyelet váltás. Nagyobb felelősség most kihívni az ügyeletet. Sürgősségi
ellátás terén nem fordult még elő haláleset, mert az ügyeletes kocsi nem ért oda időben.
Nyilván többet kell várni míg az orvos kiér, igyekszünk a sorrendet betartani. Az
emberek egy kicsit eltávolodnak a praxistól.
Besenczki Józsefné képviselő:
A lakosság szociális helyzete egyre jobban romlik. Nagy szüksége lenne az embereknek
a lelki támaszra. A doktor úr lelki támasza is volt az embereknek. Az eltávolodással ez
megszűnik. Ezt egy kicsit sajnálom is. Szerintem nem jó irányba haladunk.
Vass Béla képviselő:
Az EU csatlakozással minden előnyével és hátrányával ez jár. Én is annak a híve lettem
volna, hogy maradjon a korábbi rendszer. De be kell látnunk, hogy kényszerűség.
Nekünk jobb volt az előbbi.
Nagy Lajos polgármester:
Gyakorlatilag meg van szervezve az ügyelet. Van egy utazó ügyeletes, van egy bent az
ügyeleten és még a mentőszolgálat is. Bízunk benne, hogy tragédia nem történik azért,
mert időben nem ér ki az ügyeletes.
Farkas László képviselő:
Az előző rendszert felváltotta a logisztikai minőség változás.
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
Marcaliban a gyógyszertárak nem tartanak ügyeletet. Legalább egy tartana ügyeletet
egész hétvégén. Ezt szorgalmazni kellene.
Nagy Lajos polgármester:
Megköszönöm a doktor úr munkáját. Kérem, aki elfogadja a község egészségügyi
ellátottságáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
37/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosnak a
község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Vass Béla képviselő úr hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésről eltávozott.
Nagy Lajos polgármester megállapítja, hogy a testület ülése továbbra is határozatképes,
az ülés folytatódik.
4) A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Április 29-én vettem részt Fonyódon egy tervezett kompkikötő bejárásán. Fonyód és
Badacsony dolgozik azon, hogy még egy kompkikötő valósulhasson meg. Bizonyos
átépítésekkel alkalmas a két kikötő, hogy megvalósuljon a tervezett beruházás. Ez
valamilyen szinten nekünk is érdekünk.
- 11-én a Munkaügyi Hivatallal közösen tartottunk egy munkaerő toborzást. 25-30
embert el tudtunk helyezni, akiket november végéig tudnak foglalkoztatni. A Délbalatoni munkaprogram is beindult a mai nappal, ahol szintén 15 embert
foglalkoztatunk.
- 14-én a Margaréta Nyugdíjas Egyesület közgyűlésén vettünk részt, az éves beszámolót
hallgattuk meg.
- 22-én a Tűzvédelmi Egyesület közgyűlésén vettem részt, az éves beszámolót
hallgattuk meg. Az egyesület felkészülését beszélték meg a közelgő tűzoltó versenyre.
Úgy gondolom, hogy az egyik legjelentősebb egyesület községünkben.
- 28-án a Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás kihelyezett ülése volt hivatalunkban.
Felkérem Török Csilla jegyző asszonyt, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a
testületet.
- 27-től május 1-ig Doroszi József alpolgármester úrral részt vettünk a
sepsiszentgyörgyi Szent György Napok rendezvényén. Székelyföld legjelentősebb
kulturális eseménye. Rajtunk kívül Magyarországról a testvér települések vettek részt:
Kiskunhalas, Veszprém, Budapest-Ferencváros képviselői. Szlovákiából Királyhelmec,
a Vajdaságból pedig Magyarkanizsa.
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Török Csilla körjegyző:
Pénteken 28-án tartotta kihelyezett ülését a Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás. 14
napirendet tárgyaltak 3,5 órás ülésen. A 18 + 1 személyes kisbusz pályázatáról
döntöttek. Legnagyobb vihart kavart a belső ellenőrzés kérdése, ugyanis a belső
ellenőrzési pályázat elbírálása jogszabálysértő volt. A korábbi határozatot a társulás
ülésén visszavonták, és újabb pályázatot írtak ki a Fonyód Többcélú Kistérségi
Társulásban résztvevő önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési feladatainak
elvégzésére. A társulás ülésén megtárgyalták még az előre meghirdetett napirendeket.
Hozzászólások:
Farkas László képviselő:
A balatoni komp ügyben Balatonmáriafürdő és Fonyód verseng egymással. Mind a két
településnek óriási a nyári forgalma. Ezt tetézni még a komp forgalmával, nonszenz
dolog. Senkinek nem jutott eszébe, hogy az ordacsehi autópálya letérőhöz lenne
kapcsolva, ez milyen nagyszerű dolog lenne országos viszonylatban is. Gyakorlatilag
amióta megalakult a fonyódi kistérség, mindig valamilyen falba ütközünk. A fonyódi
kistérségről még nem hallottam, hogy valamiben is jól működne. Marcalitól csak
nagyon szépen kérhetjük a gyógyszertári ügyeletet. Sok közünk nincs hozzá.
Nagy Lajos polgármester:
Azt mindenki tudja, hogy a legideálisabb az Ordacsehi-Révfülöp közötti komp átkelő
lenne. Egy hibája van a dolognak, az, hogy Révfülöp nem akarja, nem kéri. Fonyód 10
km-es körzetében három lejáró van az autópályáról.
Doroszi József alpolgármester:
A lényeg az, hogy az átmenő forgalomnak jó legyen. Nem a helyi forgalomra kell
építeni, hanem az átmenő forgalomra. Nyilván mindkét település ragaszkodik hozzá.
Nagy Lajos polgármester:
A választások után lehetőség lesz a kistérséghez tartozás változtatására. Kérem, aki a
két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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38/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) Egyebek.
5/a. Óvodai takarítási szünet.
Nagy Lajos polgármester:
Az óvoda vezetője tájékoztatott, hogy a nyári nagytakarítási szünetet augusztus 7-25-ig
szeretnék elvégeztetni. Az iskolában a konyha is ez idő alatt lesz zárva. A szülőkkel
egyeztet, a gyermekek elhelyezését meg tudják oldani. Kérem, aki egyetért az óvoda
nyári nagytakarítási zárva tartásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
39/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta”
Napközi Otthonos Óvoda (Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 4.) takarítási szünet
időpontjával kapcsolatos bejelentését tudomásul veszi, annak időpontjával egyetért.
Határidő: 2006. augusztus 31.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/b. Közösségi Házra nyert támogatás elfogadása.
Török Csilla körjegyző:
Az önkormányzat TEKI pályázat keretében pályázatot nyújtott be a közösségi ház
felújítására. A Területfejlesztési Tanács a pályázatot támogatta, három évre osztotta el
az elnyert 1,8 millió Ft-ot. Arról kellene határozatot hozni, hogy ezt a támogatási
összeget elfogadja és az ütemezést is.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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40/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Területfejlesztési
Tanácsnak – az önkormányzat területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására benyújtott
pályázatával „Közösségi Ház felújítása” – kapcsolatos döntését megismerte, megtárgyalta.
A Területfejlesztési Tanács által megítélt 1.800.000.- Ft támogatás összegét, annak három éves
ütemezését
2006.év 800.000.- Ft
2007.év 600.000.- Ft
2008.év 400.000.- Ft
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5/c. ISPA pályázat.
Török Csilla körjegyző:
A konzorcium 2002-ben megalakult, amikor egy nagy hulladék lerakót építését
tervezték. A 73 résztvevő önkormányzat kötelezettséget vállalt egy bizonyos összeg
befizetésére. A 73 önkormányzatnál a Zöldfok Rt. végzi a hulladékszállítást. Az
önkormányzatok megkötötték a hulladékszállítási szerződést a Zöldfok Rt-vel olyan
formában, hogy az utolsó létesítmény átadásától számított 10 évig a Zöldfok Rt-vel
szállíttatják a hulladékot. Ennek fejében a szolgáltató átvállalta az önkormányzatok által
fizetendő összegeket. Közbeszerzési eljárást kellett kiírni, Siófokot megbízták az
önkormányzatok gesztornak. Siófok város kölcsönszerződést köt a többi
önkormányzattal. Ezt csak jóvá kell hagyni.
Farkas László képviselő:
Jogilag mi van akkor, ha a Zöldfok Rt. nem nyeri meg a közbeszerzést?
Török Csilla körjegyző:
Amennyiben a Zöldfok Rt. nem nyeri meg a közbeszerzést, akkor
önkormányzatoknak meg kell fizetni a kölcsönszerződésben szereplő összeget.

az

Doroszi József alpolgármester:
A konzorciumban három megye 170-180 települése vesz részt. A késedelemnek az az
oka, hogy Brüsszelben kiszúrták a hibát, több település több konzorciumban is
szerepelt. Lesz szelektív hulladék gyűjtés.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
41/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISPA/KA
projekt megvalósulásához szükséges kölcsönkeret biztosításáról rendelkező
megállapodást (mely a Zöldfok Településgazdálkodás és Kommunális Rt. és a DélBalatoni és Sióvölgyi Nagytérség Konzorcionális Szerződését aláíró, a megállapodás
1.sz. mellékletében szereplő 73 önkormányzat képviseletében kapcsolattartógesztorként eljáró Siófok Város Önkormányzata között jön létre) megismerte,
megtárgyalta.
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Siófok Város Önkormányzatát, mint kapcsolattartó-gesztort
Balatonszentgyörgy
Község Önkormányzata nevében a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/d. Szúnyogirtás.
Nagy Lajos polgármester:
Ebben az évben is az állam viseli a költségek 50 %-át, a másik felét pedig az
önkormányzatok területeik arányában. Légi biológiai és kémiai védekezés lesz,
költsége nem sokkal több, mint tavaly.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Abban már megállapodtunk, hogy ezt ellenőrizni nem lehet. Én akkor is azt mondom,
hogy Balatonszentgyörgy felett el van nagyolva a védekezés. Lehetne ezt nekünk
valahogy nyomon követni?
Farkas László képviselő:
A megállapodásban szakértőt is megneveztek. Nekem lenne egy olyan javaslatom,
hogyha nem lesz sikeres a védekezés, akkor a kifizetett összeget kamatostól kérjük
vissza.
Nagy Lajos polgármester:
Amikor elkezdődik a védekezés, itt a faluban kevesebb a szúnyog. Kiirtani nem lehet,
csak gyéríteni. A Csillagvárnál ugyanakkor nem lehet megmaradni. A kettőt össze lehet
hasonlítani. Kérem, aki egyetért a megállapodás aláírásával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a
csípőszúnyog elleni 2006.évi védekezést a Balatoni Szövetségtől (8230. Balatonfüred,
Kossuth u.3.). Az Önkormányzatot terhelő összeg (irtások+szakértők) 499.600.- Ft-ot a
2006.évi költségvetési kiadási terhére biztosítja. A Balatoni Szövetséggel kötendő
megállapodást megismerte, megtárgyalta, az aláírásra a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/e. Somogyért kitüntető díjakra javaslat tétel.
Nagy Lajos polgármester:
Somogy megye Közgyűlésének elnöke felhívást küldött a „Somogyért” Kitüntető Díj
illetve a Somogy Polgáraiért Díj adományozására. Kérem, akinek tudomása van olyan
személyről aki a kitüntetésre érdemes, javaslatát mondja el, mivel a javaslatot május 15ig kell eljuttatni részletes indokolással a Megyei Önkormányzati Hivatalhoz.
5/f. Támogatási kérelmek.
Nagy Lajos polgármester:
Támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz az Egy a szívünk – segítsünk!
Alapítvány, „Együtt az egészséges lakosságért!” Közalapítvány, „Szemem Fénye” – A
beteg Gyermekekért Alapítvány és a Somogy Megyei Romák Egyesülete. Ezeket a
kérelmeket nem javasolom támogatni.
A képviselő-testület 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
43/2006. (V.3.) kt. határozat:
a) A Képviselő-testület az Egy a szívünk – segítsünk! Alapítvány (1131 Budapest,
Reitter Ferenc u. 104.) kérelmét megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem
támogatja.
b) A Testület az „Együtt az egészséges lakosságért!” Közalapítvány (8640 Fonyód,
Szent István u. 27.) kérelmét megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem
támogatja.
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c) A Képviselő-testület a „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítvány (7634
Pécs, Gém utca 7.) kérelmét megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem
támogatja.
d) A Testület a Somogy Megyei Romák Egyesülete (7500 Nagyatád, Szigetvári u. 22.)
kérelmét megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5/g. Siketek és Nagyothallók Somogy M. Szervezete támogatási kérelme.
Takácsné Lengyel Valéria Szoc. Biz. elnöke:
Tudomásom szerint két tagja van Balatonszentgyörgyről a Szervezetnek. A támogatások
összegét hallókészülékek beszerzésére, kirándulások szervezésére használják fel.
Önkormányzatunk eddig is támogatta a helyileg érintett személyeket. Az egyéni
támogatást javasolom azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalja le és
döntsön a kérelemben.
A képviselő-testület a javaslatot jóváhagyólag tudomásul veszi.
5/h. Pécs – Normandia Lions Club támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Tudomásunk szerint Balatonszentgyörgyről is igénybe veszik a szülőszállást. Tavaly 15
e Ft-tal támogatta testületünk az egyesület működését. Kérem, aki egyetért azzal, hogy
most is 15 e Ft-tal támogassuk, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
44/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs Normandia
Lions-Club ( 7602. Pécs, Pf: 41.) pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte,
megtárgyalta, kérelmező részére 15.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a 2006.évi
költségvetési kiadásai terhére.
A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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5/i. Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoport támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportjának már 25 balatonszentgyörgyi tagja
van. A testület tagonként ezer Ft-tal támogatta az egyesületet az elmúlt évben is. A
gépkocsit is kérték, amit oda is adtunk egy-egy alkalommal. Kérem, aki egyetért a
Marcali Körzeti Csoport 25 e Ft-os támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
45/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti Csoportja pénzbeni
támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, kérelmező részére 25.000.- Ft
pénzbeni támogatást állapít meg a 2006.évi költségvetési kiadásai terhére.
A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megítélt támogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/j. Árvízkárosultak támogatása.
Nagy Lajos polgármester:
Közös felhívás érkezett az árvízkárosultak megsegítésére. Ez a kérelem a dunai
károsultakról szól. Időközben a Tisza mellett is árvízhelyzet alakult ki, ami talán még
nagyobbnak mondható.
Farkas László képviselő:
Két különböző kérés jelentkezik a lapon. A szíve azt mondja az embernek, hogy
segíteni kell, de az esze pedig azt, hogy a Belügyminisztérium oldja meg a helyzetet,
építsen gátakat. Ne kerüljenek az emberek ilyen helyzetbe. Úgy gondolom nem a
megfelelő fórum tette meg a felkérést, hogy ez támogatható legyen.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a kérelem elutasításával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta
az alábbi határozatot:
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46/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Lampert
Mónika belügyminiszter, Dióssy László TÖOSZ elnöke, Dr. Kolber István miniszter az
árvízzel veszélyeztetett települések támogatása tárgyában tett felhívását megismerte,
megtárgyalta, az költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/k. Magyar Közigazgatási Kar Somogy Megyei Tagozat támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Ezt a kérelmet nem javasolom támogatni. Kérem, aki egyetért a kérelem elutasításával,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Közigazgatási Kar Somogy Megyei Tagozatának (7400. Kaposvár, Csokonai u.3.)
pénzbeni támgoatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet
hiányában elutasítja, nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/l. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A kérelem támogatását nem javasolom. Kérem, aki egyetért a kérelem elutasításával,
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
48/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicopter
Alapítvány ( 1053. Budapest, Petőfi Sándor u.7.) pénzbeni támogatás iránti kérelmét
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megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában elutasítja, nem
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/m. Simon Ottó költő támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Simon Ottó költő újabb verses kötetének megjelentetésére készül. Ehhez kéri a testület
támogatását. Az elmúlt évben 50 e Ft-tal támogattuk. Kérem a testület véleményét.
Farkas László képviselő:
Amikor a testület úgy döntött, hogy Balatonszentgyörgy Díszpolgárává választja, azzal
kötelezettséget is vállalt.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért az 50 e Ft-os támogatással, szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
49/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Ottó
(Balatonszentgyörgy díszpolgára) költő(8640. Fonyód, Karácsony Sándor u.52.)
pénzbeni támogatás (verseskötet kiadásához) iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta,
kérelmezőt a 50.000.- Ft-al támogatja a 2006.évi költségvetési kiadásai terhére.
A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős Nagy Lajos polgármester
5/n. Rendőrörs Balatonkeresztúr támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A támogatást az őrs üzemanyag felhasználásának kiegészítésére kívánják fordítani. Havi
10 e Ft-ot kér üzemanyagra. Amennyiben a polgárőrség autóját is igénybe kívánják
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venni, akkor azt javasolom, hogy az esetleg megszavazott támogatást közösen
használják fel a rendőrségi és polgárőr gépkocsira.
Hozzászólások:
Farkas László képviselő:
Nekem is hasonló a véleményem azzal a különbséggel, hogy fordítsuk meg a
felhasználást, a polgárőr autót tankoljuk és úgy biztosítsuk a támogatást. De hallgassuk
meg Györei József véleményét is.
Györei József képviselő:
Külön járőrözésre nem használhatja a rendőrség, csak a polgárőrökkel közösen. Ezt meg
kell beszélnünk, egyeztetni kell. A polgárőrség fizeti a biztosítást, karbantartást. Ők
csak hajtanák. Nem mindegy, hogy 5 ember vagy 10 ember hajtja az autót. Az őrs
kapott egy kismotort is az önkormányzattól. Azt is használhatják.
Navrasics Endre képviselő:
A döntés előtt nekem nem mindegy, hogy hova adjuk a 10 e Ft-ot. Ha odaadjuk a
balatonkeresztúri őrsnek, akkor nem biztos, hogy oda használják fel, ahova mi
szeretnénk.
Tüskés Balázs képviselő:
Nem tudjuk ellenőrizni ezt a dolgot, bízzunk meg a rendőrségben, mivel egy új korszak
kezdődik. Megállapodással, 8 hónapra vagy egy évre.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el a havi 10 e Ft-ot nyolc hónapra, azaz 80 e Ft-ot. Kérem,
aki ezzel egyetért, szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
50/2006. (V.3.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendőrkapitányság Fonyód Balatonkeresztúri Rendőrőrs részére 2006.év május hó 1.
napjától 2006.év december 31.napjáig terjedő időtartamra (8 hónap) 10.000.- Ft/hó
pénzbeni támogatást állapít meg a 2006.évi költségvetési kiadásai terhére.
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A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatás
havonkénti kifizetéséről gondoskodjon.
Brieber László esperes:
A templom kertben és az iskola kertben a fák megértek a kivágásra, veszélyeztetik a
templomot az iskolát. Az egyházközségi tagok félnek erről dönteni, félnek a falu
előítéletétől, hiszen ezeket a fákat a hősök tiszteletére ültették. Kérem a képviselőtestületet, hogy a falubejáráskor ezt is nézzék meg, esetleg szakértővel vizsgáltassák
meg és közösen mondjanak róla véleményt. Közösen döntsék el mi legyen a fák sorsa.
Legyen valamilyen koncepció. Ezt kellene majd a faluval közölni.

Nagy Lajos polgármester:
Ezeket a fákat a háborúban elesettek tiszteletére ültették. Úgymond ezek szent fák.
Nagyon vigyázni kell erre.
A falubejárás május 10-én lesz, akkor szakértővel megvizsgáltatjuk a fákat, kérem, hogy
legyenek ott az Egyházközség képviselői is.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16,05 órakor bezárta.

K.m.f.
Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Takácsné Lengyel Valéria
képviselő

Vass Béla
képviselő
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI
5. számú
JEGYZŐKÖNYV
34/2006. (V.3.) kt. határozat:
Napirend elfogadása.
35/2006. (V.3.) kt. határozat:
Könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
36/2006. (V.3.) kt. határozat:
A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
37/2006. (V.3.) kt. határozat:
A község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása
38/2006. (V.3.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
39/2006. (V.3.) kt. határozat:
Óvodai takarítási szünet.
40/2006. (V.3.) kt. határozat:
Közösségi Házra nyert TEKI támogatás elfogadása.
41/2006. (V.3.) kt. határozat:
ISPA pályázat.
42/2006. (V.3.) kt. határozat:
Szúnyogirtás.
43/2006. (V.3.) kt. határozat:
Támogatási kérelmek elutasítása.
44/2006. (V.3.) kt. határozat:
Pécs – Normandia Lions Club támogatása.
45/2006. (V.3.) kt. határozat:
Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoportja támogatása.
46/2006. (V.3.) kt. határozat:
Árvízkárosultak kérelmének elutasítása.
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47/2006. (V.3.) kt. határozat:
Magyar Közigazgatási Kar Somogy M. Tagozat támogatási
kérelmének elutasítása.
48/2006. (V.3.) kt. határozat:
Medicopter Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása.
49/2006. (V.3.) kt. határozat:
Simon Ottó költő kérelmének támogatása.
50/2006. (V.3.) kt. határozat:
Rendőrörs Balatonkeresztúr kérelmének támogatása.
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