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7. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 4én 13.30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Györei József képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Igazoltan távol maradt:
Vass Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Tolnai Anna főtanácsos (körjegyző megbízottja)
Kőhalmi Gyula egyesületi elnök
Balázs Gézáné egyesületi elnök
Rigó Jánosné egyesületi elnök
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület
tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Doroszi József alpolgármestert és Takácsné Lengyel Valéria
képviselőt kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, a meghívóban szereplő Sportegyesület beszámolójának és a Tűzvédelmi Egyesület
beszámolójának napirendről való levételét, mivel az egyesülete elnökei az ülésen nem tudnak
részt venni.
Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalja.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
58//2006. (VII.4.) kt. Határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. július 4-i ülésén
az alábbi napirendet tárgyalja:

Napirend előtti beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1.) A községben működő egyesületek tevékenységéről szóló beszámolók:
a.) Horgász Egyesület beszámolója.
Előadó: Kőhalmi Gyula elnök
b.) Info Ház Egyesület beszámolója.
Előadó: Molnárné Horváth Gyöngyi elnök
c.) Margaréta Nyugdíjas Egyesület beszámolója.
Előadó: Balázs Gézáné elnök
d.) Polgárőr Egyesület beszámolója.
Előadó: Györei József elnök
e.) Szent György Nyugdíjas Egyesület beszámolója.
Előadó: Rigó Jánosné elnök
2.) Egyebek.
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Május végén, június elején megtörtént a lomtalanítás.
- Megtörtént László István helytörténész „Balatonszentgyörgy a második
világháborúban” című könyvének bemutatása.
- Megtartásra került a falunap két részletben, mivel először esett az eső, de a
horgászversenyt megtartották. A többi eseményre két hét múlva került sor.
- Június 12-én cigány kisebbségi ülésen vettem részt.
- Június 26-án megbeszélést tartottunk a képviselőkkel és az egyesületi elnökökkel a
főzőverseny megszervezésével kapcsolatosan, amelyre július 8-án kerül sor a
Csillagvárnál.
- Július 3-án Balatonlellén kistérségi ülésen vettem részt.
Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
59/2006/. (VII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend tárgya:
1.)A községben működő egyesületek tevékenységéről szóló beszámolók:
1/a.Horgász Egyesület beszámolója:
Előadó: Kőhalmi Gyula elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hozzászólások:
Kőhalmi Gyula Egyesület Elnöke:
Beszámolóját az alábbiakkal egészíti ki: az egyesület tagjai mind öncélúak, halat szeretnének
fogni, kötelezettségeiket azonban elfelejtik.
Az egyesület 1983-ban alakult Erdért egyesület néven. 1995-ben az egyesület felerősödött, a
tagság száma megnőtt. Több lett a bevétel, így már támogatásra nem volt szüksége az
egyesületnek. Az elmúlt évben 622 tagja volt az egyesületnek, ebből 112 alapító tag.
Évente tartunk közgyűlést, melyen megtörténik a vezetőség választás. Év végén le fog
mondani, fiatalítani kell. Nem ért a technikához, ezért az önkormányzattól kért segítséget.
Nagy Lajos polgármester:
Elismeri az egyesület elnökének a munkáját.
Kéri, hogy akinek kérdése vagy hozzászólása van, tegye meg.
Takácsné Lengyel Valéria:
Döbbenetes, hogy ilyen nagy létszámú tagság mellett nem tud kinevelni vezetőt. Ha lemond,
mi lesz az egyesülettel?
Kőhalmi Gyula elnök:
Nehéz lesz utódot találni, hiszen a jegy árusítás megszervezése is mindig gondot jelentett.
Navrasics Endre képviselő:
Nem kell elvárni, hogy a horgász egyesület úgy működjön, mint egy másik egyesület, hiszen a
horgászok szeretik a csendet. Jövőre megoldást kell találni a jegyárusításra is. A
későbbiekben az önkormányzatnak is nagyobb szerepet kell vállalnia, amikor elkészül a
horgásztanya.
Nagy Lajos polgármester:
Az egyesület nagy létszáma annak tudható be, hogy másutt, pl. Keszthelyen magasabbak az
árak, így a horgászok idejönnek, itt váltják ki az engedélyüket. Véleménye szerint vannak itt
nyugdíjasok, akik szívesen vállalnák a jegyárusítást , díjazás fejében.
Az önkormányzat, amikor igény volt rá, támogatta az egyesületet, pl. stégek felállítása, stb.

A tagok zöme részt vesz a közösség életében, pl. a különböző rendezvények alkalmával
közreműködnek.
Tovább jó munkát és sok sikert kíván az egyesület munkájához.
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület az elhangzott hozzászólások figyelembevételével, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
60/2006. (VII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgász Egyesület
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt tájékoztató jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/b.)Info-Ház Egyesület beszámolója.
Előadó: Molnárné Horváth Gyöngyi elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A beszámoló tárgyalásánál Farkas László képviselő elhagyja az üléstermet.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:
61/2006. (VII.4.) sz. kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Info-Ház Egyesület
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, az tájékoztató jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/c.)Margaréta Nyugdíjas Egyesület beszámolója.
Előadó: Balázs Gézáné elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Balázs Gézáné elnök:
Az előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi kiegészítést teszi.
A munka sok, de a tagok segítenek, jó a csapat munka, elégedett velük.
A beszámolóból kimaradt, hogy április 13-án Kaposváron megtekintették a Munkácsy
kiállítást, részt vettek a lomtalanítási programban. A Mobilitas által kiírt pályázaton 300.000

Ft-ot nyert az egyesület, melyből két kirándulást szervezünk. Eddig ugyanis saját erőből
mentünk kirándulni.
Navrasics Endre képviselő:
Jó érzéssel tölt el, amikor látom a nyugdíjasokat menni
magukat, megtalálták a közösségüket.

az összejöveteleikre, jól érzik

Nagy Lajos polgármester:
A Dél-Nyugat Balatoni Nyugdíjas Szövetség felszólította a nyugdíjas egyesületeket, hogy
támogassák a Somogyért Egyesületet. Ettől azonban minden egyesület óvja magát, mindenki
belátása szerint szavazzon.
Megköszöni az egyesület munkáját, melyet jónak tart, jó a csapatmunka.
Kéri, aki a Margaréta Nyugdíjas Egyesület munkájáról szóló beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
Farkas László képviselő visszatér a terembe.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
62/2006. (VII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta Nyugdíjas
Egyesület munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és tájékoztató jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/d.)Polgárőr Egyesület beszámolója.
Előadó: Györei József elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hozzászólások:
Györei József elnök :
A beszámolóval kapcsolatosan az alábbi szóbeli kiegészítést teszi:
Az egyesület 52 fővel alakult meg.1998-ban felére csökkent.
2003-ban az egyesület bevétele 6.750 Ft volt. 2004. évben már 484.000 Ft. Ebből az
önkormányzat 200.000 Ft támogatást adott, a többit pályázaton nyerte az egyesület. 2005.
évben 760.000 Ft volt a bevétel.
A Polgárőrség megalakulásának évfordulóján a Stefán palotában tartott ünnepségen részt vett.
A belügyminiszter Asszony kiemelte a polgárőrség munkáját, emlékplakettet adományozott.
Az egyesületből 2 fő ifjúsági táborban vett részt.
Két pályázaton is nyert az egyesület, de kéri az önkormányzat segítségét, hogy meg tudják
előlegezni, mert csak azután kapják meg az elnyert összegeket.

Nagy Lajos polgármester:
A pályázati pénzeket meg kell előlegezni, megbeszéljük.
Navrasics Endre képviselő:
A korábbi vezetők munkájával kapcsolatosan voltak problémák. Jelenleg jó munka folyik. Jó
a közbiztonság, nagy szerepe van ebben a polgárőr egyesületnek.
Farkas László képviselő:
Somogyért Egyesület kötött megállapodást a helyi takarékszövetkezettel, hogy a kezelési
költséget ne számolják fel a polgárőr egyesületnek, ugyanis ezzel támogatják
Nagy Lajos polgármester:
Vezető váltás óta jól működik az egyesület, azonban az önkormányzat is tett azért, hogy a
közbiztonság jobb legyen.
További jó munkát kíván az egyesület tevékenységéhez. Kéri, aki a Polgárőr Egyesület 2005.
évben végzett munkájáról szóló beszámolóval egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
63/2006. (VII.4) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestület a Polgárőr Egyesület 2005.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt tájékoztató
jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/e.)Szent György Nyugdíjas Egyesület beszámolója:
Előadó: Rigó Jánosné elnök
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
64/2006. (VII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent György
Nyugdíjas Egyesület 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta,
azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester az elhangzott egyesületi beszámolókról összességében az
alábbiakat adja elő.
Az elmúlt években az önkormányzat törekvése volt, hogy minél több egyesület alakuljon.
Ezen törekvésünk eredményes volt. Fenntartásukhoz az önkormányzat hozzájárul. Pályázati
lehetőségeket kihasználják.
A Horgász Egyesület nem szorul támogatásra, mivel nagyon sok taggal rendelkezik. Minden
egyesület igyekezzen a pályázati lehetőségeket kihasználni. Az önkormányzat számít az
együttműködésükre, rendezvények és a közösségi élet szervezésében. Eddigi munkájuk
eredményes volt.
Van azonban némi visszásság is. Például túlságosan önállósítják magukat, támogatást várnak,
de külön utakon járnak, nem veszik figyelembe a rendezvény naptárt, rászerveznek egyes
rendezvényekre. Fontos, hogy a falunap, falunap legyen, a főzőverseny, főzőverseny, stb.
Óvakodjanak a ráfizetéses rendezvények szervezésétől. Személyi kiadásokkal,
kirándulásokkal csínján bánjanak.
Önkormányzat legfontosabb feladata a civil szervezetek támogatása. Szoros együttműködést
kíván az önállóság megtartása mellett minden egyesületnek. Munkájukat megköszöni.

2./ Egyebek
2/a.) Csónakkikötő létesítése.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Kéri a Képviselő-testületet, bízza meg azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kapos Hidro Kftvel a közbeszerzési eljárás lefolytatására, mivel ezzel a céggel dolgoztat a Fonyódi Kistérségi
Társulás is, továbbá a balatonszentgyörgyi szennyvíz beruházások alkalmával
megelégedésünkre végezte a tervezési és lebonyolítási munkákat.
Farkas László képviselő:
A Kapos Hidro Kft. megbízható cég, egyetért azzal, hogy ők végezzék a közbeszerzési
eljárások lefolytatását.
Nagy Lajos Polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
65/2006. (VII.4.) sz. kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi csónak
kikötő létesítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával a kaposvári Kapos Hidro
Kft-t bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárással kapcsolatos ügyeket intézze.
Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/b.) Balatonszentgyörgy, régi téglagyári szolgálati lakás eladása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Tóth László balatonszentgyörgyi lakós meg szeretné vásárolni az általa lakott 042/8/A/1
helyrajzi számú régi téglagyári bérlakást. Ebben a társasházi tömbben már csak ez az egy
lakás van az önkormányzat tulajdonában, a többit már korábban eladtuk.. A lakás 2szoba,
konyha, kamra, előtér, mosdó helyiségekből áll, területe 62,40 m2.
Az elmúlt húsz évben felújítási munkát nem végeztünk.
Korábbi értékbecsléseket figyelembe véve a lakás árát bruttó 390.000 Ft-ban javaslom
megállapítani.
Kérem a képviselő testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
66/2006. (VII. 4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy,
042/8/A/1 hrsz-u lakást eladja Tóth László Balatonszentgyörgy, I. számú téglagyár alatti lakos
részére bruttó 390.000 Ft vételárért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vétellel kapcsolatos szerződést a vevővel kösse
meg.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/c.) Állati hulladékok ártalmatlanítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
( Szóbeli előterjesztés. )
Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba
hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI.27.) FVM.rend. 18. §. (2) bek.
szerint állati hulladék 2005. december 31-ig helyezhető el állati hulladéktemetőben.
A Kistérségi Társulás Elnöke felkérte a képviselőtestületet, hogy döntsön arról, hogy
önállóan, vagy kistérségi szinten kívánja-e ellátni az állati hulladék ártalmatlanítását hosszú
távon.
Javasolja, hogy kössünk szerződést a kistérségi társulással, így olcsóbb lesz.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
67/2006. (VII.4.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszentgyörgy
település állati hulladékának ártalmatlanítását hosszú távon kistérségi szinten kívánja ellátni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás előkészítése tárgyában
folyó tárgyalásokra.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2/d.) Háziorvosi ügyelet visszaállítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
( Szóbeli előterjesztés )
Futó Józsefné balatonszentgyörgyi lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a
háziorvosi ügyelet kerüljön visszaállításra a korábbi rendszer szerint. Kérelmét megküldte a
Marcali Városi Önkormányzat Polgármesterének is aláírásgyűjtést mellékelve.
Az orvost nem tudjuk megfizetni, mivel délután 16 órától másnap reggel 8 óráig ügyeleti díjat
kellene fizetni, plusz a hétvégi ügyelet.
Hozzászólások:
Farkas László képviselő:
Jogosak a levélben leírtak. A szociális ellátás minőségileg romlott. Szakmai szempontból nem
rosszabb. A képviselő-testületnek kötelessége folyamatosan az újratárgyalás a jövőben is.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy írásban közöljük Futó
Józsefnével, nem tudjuk biztosítani az orvosi ügyeletet a régi rend szerint.
A testület az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy Futó Józsefné
részére a polgármester a választ, - hogy nem tudja a testület helyben biztosítani a régi
rendszerben az orvosi ügyeletet – írásban adja meg.
2/e.) Balatonberényi strand használat
Előadó: Nagy Lajos polgármester
A korábbi évekhez hasonlóan javasolja, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá a
balatonszentgyörgyi állandó lakosok ingyenes strand használatával a balatonberényi
strandon.2005-ben 250.000 Ft-ot fizettünk ki.
Hozzászólások:
Farkas László Nándor:
Úgy hallotta, a balatonberényi önkormányzat ez évben 300.000 Ft + ÁFA-t kér a strand
használatért, amelynek felét azonnal, felét szeptemberben kérik.

Nagy Lajos polgármester:
Ha emelték a belépőjegyek árát, el kell fogadni az emelt összeget. Sok balatonszentgyörgyi
lakos jár a balatonberényi strandra.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
68/2006. (VII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi
állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok Balatonberényi Önkormányzat által üzemeltett
„fizető strandon” ingyenes belépésének biztosítására, a balatonberényi önkormányzat által a
strand használatáért kért 300.000.- Ft + ÁFA összeget a 2006.évi költségvetési kiadásai
terhére átvállalja. Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a megállapított összeget a meghatározott
ütemezésnek megfelelően utalja át.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2/f.) Battyánpuszta régi pékség
Előadó: Nagy Lajos polgármester
( Szóbeli előterjesztés)
Battyánpusztán a régi pékség épülete árverezésre kerül.
Állandó raktározási gondjaink vannak, ezért az önkormányzat reális áron megvásárolhatná.
Az épület jó állapotban van, alapterülete 160 m2 melyből az egyik terem 80 m2, a másik fele
pedig folyosó és kisebb terem, 2 vizesblokk. Az épület eladási ára 11.200.000 Ft, melyből 50
%-ot elenged a bank. Ha tovább engedményt adna, akkor max. 4,5 millió Ft-ért meg kellene
vásárolnunk. Kialakíthatnánk közösségi helyiségeket, kábel TV, raktárt, stb.
Hozzászólások:
Farkas László képviselő:
Egyetért a vásárlással, azonban árverés előtt kellene a bankkal megállapodni.
Navrasics Endre képviselő:
Támogatja a vásárlást. Mivel sok a cigány Battyánpusztán, az Országos Cigány
Önkormányzatot is be kellene vonni, nyújtsanak segítséget pályázat útján.
Nagy Lajos polgármester:
A megyei cigány önkormányzat tőlünk eddig még csak kért, adni nem adott. Ha bevonnánk
őket, és adnának segítséget, akkor kisajátítanák az épületet maguknak.

Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert, kérjen egy eladási ajánlatot a
banktól, max. 4. millió Ft összegben.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
69/2006. (VII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, kérjen vételi árajánlatot max 4. millió Ft összegben, a Battyánpusztán lévő
régi pékségi épületre, az árajánlat beérkezése után a testület tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2/g.) Farkas László Nándor képviselő bejelentése
Farkas László Nándor képviselő:
A 2006/2007. évi vasúti menetrend tervezettel kapcsolatosan, mint képviselő, és egyben
állomásfőnök is ismerteti aggályait, észrevételeit, javaslatait.
2/h.) Fehér Katalin Művelődési Ház vezető tájékoztatója
Fehér Katalin műv. ház vezető
Tájékoztatja a testületet, hogy a kerékpártúra lezajlott, 222 km-t tettek meg a résztvevők.
Zánkán volt a szállás, zökkenőmentes volt a lebonyolítás.
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Nagy Lajos polgármester a képviselő-testület
nyilvános testületi ülését berekeszti.
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