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1. sz.

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
február 1-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
ülésérıl.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselı
Dr. Darabont Ferenc képviselı
Farkas László Nándor képviselı
Hetényi Tamás Péter képviselı
Navrasics Endre képviselı
Tüskés Balázs képviselı
Vass Béla Gyula képviselı

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Török Csilla körjegyzı
Besenczki József SE elnök
Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı
Tóth Pálné könyvtáros

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Besenczki Józsefné és dr. Darabont Ferenc képviselıket
kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendeket tárgyalja.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:

1/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. február 1-i
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Beszámoló a balatonszentgyörgyi Sportegyesület 2006. évben végzett munkájáról.
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Elıadó: Besenczki József SE elnöke
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló a Mővelıdési Ház 2006. évben végzett munkájáról, jelentés
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata közmővelıdési feladatellátásának
általános, részletes szakfelügyeletérıl.
Elıadó: Fehér Katalin Máv. Ház vezetı
3) Beszámoló a Könyvtár 2006. évben végzett munkájáról.
Elıadó: Tóth Pálné könyvtáros
4) ÁSZ jelentés, Intézkedési terv Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat
gazdálkodási rendszerének 2006. évi egyéb szabályszerőségi ellenırzésérıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
5) Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
6) Egyebek.

Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a balatonszentgyörgyi Sportegyesület 2006. évben végzett munkájáról.
Elıadó: Besenczki József SE elnöke
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Besenczki József SE elnök:
Az elkövetkezendı idıszakban elengedhetetlen egy pályagondnok kinevezése. A
korábbi gondnok elment. A pálya karbantartása elengedhetetlen. Az elızı gondnok
távozása óta Hegedüs József végzi önzetlenül. A gondnok feladatkörét is meg kell
határozni. Fı feladat a kaszálás. A fenntartásra kapott 4,2 millió Ft-ot köszönjük, ami
elsıre soknak tőnik, de kb. 100 fıt kell mozgatni ebbıl. Ez az összeg nem elég.
Gondolkodtunk rajta, hogy milyen formában tudnánk szponzorokat találni. Komolyabb
összeggel nem támogatta a sportot senki. Kisebb összeggel igen, amit köszönünk. A jól
megszervezett bajnokságot már nem lehet abba hagyni. Amit lehetett magunk
megoldtunk. Kb. még 1 millió Ft kellene a mőködéshez. Nagyok a közmő költségek. A
melegvíz biztosítására egy nagyobb bojler kellene. A megemelkedett költségek miatt
lehetne-e arra mód, hogy a szállításba az önkormányzat is besegítene a kisbusszal?
Másik kérdés, hogy az önkormányzat vállalná-e a sportegyesület pénzügyeinek a
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könyvelését? A fiatalok étkeztetése is jelentıs összegbe kerül. Reggel elmennek, este
érnek haza. Közben az étkeztetésüket meg kell oldani. A megoldásra bármilyen
javaslatot szívesen fogadunk.

Hozzászólások, kérdések:
Hetényi Tamás Péter képviselı:
Döbbenten vettem róla tudomást, hogy a gyerekek kénytelenek saját zsebbe nyúlni.
Valahol ez etikátlan. Én a magam részérıl felajánlom a gyerekek étkeztetéséhez a
támogatásomat.

Nagy Lajos polgármester:
A 3-dik oldalon kinek szánják a kérdést? Legyen már vége a lefelé épülésnek? Az edzı
beszámolójából pedig az derül ki, hogy nálunk pedig minden adott arra, hogy a munkát
elvégezzük. Megfelelı minıségő pálya, öltözı, kiszolgáló helyiségek állnak a
rendelkezésükre. Hasonlítsuk össze a környezı települések sportlétesítményeivel,
megállja-e a helyét vagy nem?

Besenczki József SE elnök:
Itt a nehéz gazdasági helyzetre gondolunk. Nem háborgunk, de a tények azok tények.
Ha 3 évvel ezelıtt 6,5 millió Ft-ból gazdálkodtunk, most pedig 4,2 millió Ft-ból, akkor
itt nagy megszorítások vannak. A tribünt saját erıbıl próbáltuk megjavítani, de
felújítása nagyobb összeget venne igénybe. A leépülésre még annyit, ami készen volt
1994-ben, az van készen 2007-ben is. Nem tudunk hozzá tenni többet. Csak egy fúrt
kutat. Beruházást, fejlesztést nem tudjuk megoldani saját erıbıl. Ez az összeg csak a
szinten tartásra elég. Ha van rá egy kis keret, nagyon szívesen vennénk a környezet
fejlesztésére. A sportlétesítmény, a támogatás összege megállja a helyét, de az egyéb
önkormányzati támogatások köre bıvülhetne pl.: festéssel, az öltözı felújításával. Ez az
összeg erre elég.

Nagy Lajos polgármester:
Azért tettem fel a kérdést, mert ismerem a megye valamennyi sportlétesítményét.
Szentgyörgyre úgy jönnek ide és úgy mennek el, hogy ilyen kevés van. A létesítmény
bıven megállja a helyét ezen a szinten.

Farkas László alpolgármester:
Tisztelettel köszönöm az elnökség munkáját. A beszámoló elsı bekezdése szerint 4,2
millió Ft a költségvetése a sportegyesületnek, ami teljes mértékben az önkormányzati
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támogatást jelenti. Emellett semmi más nincs. A beszámolóban találtam egy 1,2 millió
Ft összegő költségtérítést, ami számomra elfogadhatatlan. Tájékozódtam a környékbeli
településeken a sportegyesületekrıl. Balatonkeresztúri csapat is ugyan abban az
osztályban játszik, amely az élvonalban van, Balatonszentgyörgy pedig a végén
szerepel. Balatonkeresztúr önkormányzata 2,5 millió Ft-tal támogatja a sportegyesületet,
Balatonmáriafürdı pedig 800 e Ft-tal. A két település összesen nem áldoz annyit a
sportegyesület mőködésére, mint Balatonszentgyörgy egyedül. Ez nem kötelezı feladat,
hanem önként vállalt. De erkölcsileg úgy érzem, hogy kötelezı. A beszámolóból is
kiderül, hogy a játékosoknál alul motíváció tapasztalható. A nézettsége nem olyan, mint
amilyet elvárnánk. A lakosság is elpártolt a futball szeretetétıl. Meggyızıdésem, nem
biztos, hogy a megye I.-ben kellene szerepelni. Azok a hiányosságok, problémák,
amelyeket az elnök úr felsorolt valóban léteznek, de a költségek csökkenthetık, ha egy
osztállyal lejjebb játszik a csapat. Ezt meg kellene fontolni.

Besenczki József SE elnök:
A Balatonkeresztúrral történı példálózás nem jó. A balatonkeresztúri gyerekek mindig
tehetségesebbek voltak, mint a szentgyörgyiek. A mőködésükre annyit, biztos, hogy
több szponzoruk van, mert 2,5-3 millió Ft-ból nem lehet megoldani az egyesület
mőködését. A megye II. csoportban is szinte ugyan annyi a költség, mint itt. A gyerekek
jobban szeretnek az I. csoportban játszani.

Kirilla László szakmai igazgató:
Én támogatom a csapatot. Látom, hogy mi van Balatonkeresztúron, Balatonberényben.
Elment a Gelencsér Lajos, leépítettük. Miért lenne jobb a megye II. osztály? Miért ne
neveljünk gyerekeket a felnıtt csapatba? Miért építsünk le egy csapatot? A 4,2 millió Ft
nem nagy összeg. A Hegedüs József társadalmi megbízatásban végzi a gondnokságot.
Kell egy megbízott ember. A gyerekeknek nem tudunk venni csukát, el megy a kedvük,
elmennek máshova focizni. Nem tudunk venni egy-egy szendvicset nekik? Ne csak 2-3an támogassuk a sportot. Az a kérésem Önökhöz, a faluhoz, fogjanak össze és
támogassák a csapatot. Amíg a mi kezünkben van a csapat, fel fogjuk hozni.

Toronyi Árpád technikai vezetı:
A pálya szép, de az ÁNTSZ elıírásoknak is meg kellene felelni. A vendég csapatnak
külön zuhanyozót biztosítani, a melegvízre bojlert. A meglévık hol mőködnek, hol
nem.

Farkas László alpolgármester:
A 4,2 millió Ft-tal csak a balatonszentgyörgyi önkormányzat húzza a szekeret, mivel
plussz bevételt nem tudott produkálni az egyesület. E mellett az önkormányzatnak még
100 szekeret kell húzni, mivel 100-szor ekkora a költségvetésünk. Annak nagyon
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örülök, hogy az utánpótlás nevelésre komoly munkát fordítunk. Akkor lennék igazán
büszke és elégedett, ha az összes játékosunk balatonszentgyörgyi lenne.

Besenczki József SE elnök:
Nehogy azt gondolja bárki, hogy csak ez a költség, ami ebben a beszámolóban szerepel.
Ez a költségvetés nemcsak 4,2 millió Ft. Mi kb. 1,5 millió Ft-ot hozzátettünk. A
sportban nem úgy mőködik minden, mint máshol. Nincs mindenrıl számlánk. Ha
plusszba kapunk egy kis támogatást, akkor sem lehet dúskálni.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı az ülésre megérkezett.

Besenczki Józsefné képviselı:
Az az érzésem, hogy a faluban két csoportra oszlik akár a szakmai, akár a szurkolók
részérıl a tábor. Azt tudnám javasolni, hogy a sportegyesület elnöke adja át másnak a
vezetést. Itt az önkormányzatban is van szakmailag megfelelı ember, aki tudná ezt
irányítani, valamint a gazdasági részét is helyben végeznék. Értelmesebb lenne, ha ık
próbálnák meg kézbe venni. Itt mellettünk laikus emberek ülnek, akik a szabad idejüket,
pénzüket, családjukat áldozzák fel erre. Az a nézet a faluban, hogy aki tesz valamit
ebben a községben azt éri a vád. Akik hallgatnak, szép csendesen meghúzzák magukat,
esetleg kihasználják a lehetıségeket, azok az emberek a jók. Sok a kritikus, de kevés a
munkás. Sajnálom, hogy ilyen a közösségi szemlélet. Tisztelettel venném, ha valaki
másfélszer ennyi pénzbıl mozgatná ezt az egészet. Próbáljon meg valamit tenni ezekért
a dolgokért az az ember, aki a háttérben húzódik meg, de nagyon jó kritikus. Ezek az
emberek kritizálják a másikat, hogy pont ık vennének el, lopnának el a sporttól vagy az
önkormányzattól akár egy fillért is.

Nagy Lajos polgármester:
A mai testületi ülésen nem hangzott el, hogy bárki is ellopná ezt a pénzt. Nyilván a
sportvezetık is azon dolgoznak, hogy jobban menjen a sportegyesületnek. Mi is azért
emeltük fel a kezünket, hogy ennyi pénzt adunk. Amit az alpolgármester úr mondott, azt
én is tartom. Sehol sem támogatják többel, sıt inkább kevesebbet adnak.

Navrasics Endre képviselı:
Sok évig szereplıje voltam ennek az egésznek. Onnan szeretnék kiindulni, hogy ez nem
balatonszentgyörgyi sajátosság. Szerintem ott kezdıdtek el a bajok, amikor a Potharn
Béla bácsi vette át az Erdért részérıl a támogatást. Nem az a baj, hogy mennyi
támogatást adott, hanem hogy hogyan adta. A játékosokat az Erdért dolgozók rovására
szponzorálta, nem vitte el ıket kirándulni. Ellenben a játékosok munkakedvezményt
kaptak, nem mentek be dolgozni. Mutyiztak, bele tették a zsebükbe a pénzeket. Ez a
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mentalitás most is folyik. Ez nem a ti hibátok. Mindig vannak és lesznek is olyan
ejtıernyıs játékosok, mint Galántai Tibor, Hajba Géza, akik kilesik, hogy hol tudják
kihasználni a sportvezetést, akik hajlandók a 30 kivénhedt életkorú embereknek a
zsebébe tízezreket belerakni. Amikor ez megtörténik, akkor meghal a foci. Ezen a
szinten nem kell ezt csinálni. Inkább legyünk egy osztállyal alacsonyabban, de játszanak
a mi gyerekeink. Azzal meg nem értek egyet, hogy vegyük meg a gyerekeknek a
cipıket. Mi is tudjuk, hogy mi van a környéken. Itt senki nem akar rosszat. De van egy
takaró, ami eddig ér, 4,2 millió Ft-ig. Lehet, hogy ebben az évben még eddig sem fog
érni.

Török Csilla körjegyzı:
Az üvegzseb törvény írja elı, hogy az önkormányzati támogatásokról minden
egyesületnek minden évben el kell számolni. Nemcsak a sportegyesületnek, hanem
minden egyesületnek. Nem személyre szabott.

Nagy Lajos polgármester:
Az elszámoltatás csak az önkormányzat által adott támogatásra vonatkozik. A
szponzorok által adott támogatáshoz az önkormányzatnak semmi köze nincs. Eddig is
így kellett volna tenni, de ez elmaradt.

Besenczki József SE elnök:
Ezzel a mentalitással, hozzáállással, ami itt elhangzott, kb. fél év múlva be lehet fejezni
a sportot. Tudom, hogy kevés a pénz. Nem engedjük, hogy leépüljünk, mindent
megteszünk a felfelé lépéshez. A gyerekeknek van önérzetük, lelkiviláguk. Így nem
lehet hozzáállni. Mindaddig ki kell tartani a gyerekek mellett, amit ık ezt csinálják és
többet akarnak.

Toronyi Árpád technikai vezetı:
Potharn Béla valóban elkezdte a sport fellendítését, profi rendszert vezetett be, de nem a
dolgozók rovására, hanem a sportalapra felhasználható keretet költötte rá. A jelenlegi
sportpálya és környéke az az ı érdeme, az öltözık felújítása szintén. Tudni kell, hogy
mi volt elıtte és mi lett, amikor ı felújíttatta. Most már az önkormányzaté.
Emlékezzünk rá, hogy volt egy ember, aki tett valamit a sportért. Mi örököltük, az a
feladatunk, hogy továbbra is vigyük, legalább ezt a színvonalat.
Mibıl adjunk a gyerekeknek, amikor nincs pénz? A mi gyerekeinket, a ti gyerekeitek
hordjuk. Annak örültem volna, mint pedagógus ember azt mondod, hogy igen tényleg
adjunk ezeknek a gyerekeknek 2 szendvicset.
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Nagy Lajos polgármester:
Potharn Béla valóban rendbe tette a sportpályát és környékét. De azt tudni kell, hogy
abban az idıben ingyen és bérmentve adta át az önkormányzat az Erdért Vállalatnak.
Amikor az Erdért Vállalatnál megszőnt a sporttámogatás, akkor az önkormányzat
visszavásárolta, kemény pénzért a sportpályát. Magyarul az Erdért megcsinálta, mi
pedig kifizettük. Ez hozzátartozik.

Navrasics Endre képviselı:
Szeretnék visszareagálni. Én nem mondtam olyat, amit a számba adtatok. Nem
mondtam, hogy a Potharn Bélának nincsenek erényei. Azt mondtam, hogy a játékos
szponzorálások nem helyesek. Nem hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy Galántai
Tiborokat kellene fizetnünk. Ha ti ebben egyetértetek, akkor itt az ellenvélemény. Azt
mondtam, hogy a kivénhedt keszthelyieket ne támogassuk. Azért nem kell idehozni 5-6
játékost, hogy egy osztállyal feljebb játszunk. Semmi mást nem mondtam. Nem kell
olyat a számba adni, amit nem mondtam.

Farkas László alpolgármester:
Az elnök úr kérte a javaslatokat, segítséget, tanácsokat. Javasolom a testületnek, hogy a
támogatáshoz tegyünk egy olyan megszorítást, hogy az elszámolásba azt is kössük ki,
hogy mőködési, fenntartási költséget finanszírozunk le. Ha ezen kívül a sportkör
szponzori támogatásokat szerez, ahhoz semmi közünk nincs. A mőködést erkölcsi
kötelességünk biztosítani.

Nagy Lajos polgármester:
Mai nap a pénz körül forgott a világ. A játékról nem nagyon esett szó. Mi ezután is
kiemelten kezeljük a sportot. Itt ellenszavazat nem esett, a támogatást egyhangúlag
megszavaztuk. Kötelezı feladatainkat ezután is el kell látnunk. Valószínő, hogy ilyen
szinten továbbra is tudjuk támogatni a sportegyesületet. Többször is felmerült a
pályagondnok személye. Fıállású közalkalmazott látta el a gondnoki feladatokat.
Késıbb közalkalmazotti jogviszonyát meg kellett szüntetni, de közcélú alkalmazását
biztosítottuk, amit nem fogadott el, és elment. Közcélú munkással továbbra is meg
tudjuk oldani a feladatot, ezt már megbeszéltük az elnök úrral. Nem 12 hónapra, hanem
8-9 hónapig, napi 6 órás munkaidıben. Hegedüs József nem teljesen önzetlenül végzi
feladatát. A kimutatásból kitőnik, hogy ezért juttatást kap. A sportteljesítmény alapján
az a véleményem, hogy abban az osztályban kellene szerepelnünk, amennyit tudunk.
Mesterségesen nem lehet fenntartani egy színvonalat. Amennyiben az ígért 10-dik hely
meg lesz, ehhez sok sikert, jó munkát kívánunk az egyesület vezetıinek és valamennyi
tagjának. Reméljük, hogy sikeresek lesznek az elképzelések eredményekben és
anyagiakban kitőzött célokban. Ezzel elismerve, hogy a község érdekében dolgoztok és
a község hírnevét gyarapítja a csapat a jó eredménnyel. A rossz eredménnyel már nem.
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Kérem, aki elfogadja a balatonszentgyörgyi sportegyesület 2006. évi munkájáról szóló
beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

2/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
balatonszentgyörgyi Sportegyesület 2006. évi végzett munkájáról szóló beszámolót
megismerte, megtárgyalta, azt tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- December 19-én volt a csónakkikötı mőszaki átadása.
- 21-én az Idısek Klubjában voltam karácsonyi ünnepségen.
- Január 5-én Somogyjádon, elıtte nap Kaposváron megye napi ünnepségen vettem
részt.
- 25-én a PORR Kft. képviselıivel megbeszélést folytattunk az autópályához történı kı
szállítások ügyében. Az egyebek között erre visszatérünk.
- 26-án a Polgárır Egyesület közgyőlésén vettem részt.
- Holnap este egy könyvbemutató lesz, Horváth István valamikor balatonszentgyörgyi
lakos volt, az ı könyvének bemutatója lesz. Szeretnénk, ha minél többen részt vennének
a rendezvényen.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

3/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
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2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Mővelıdési Ház 2006. évben végzett munkájáról, jelentés
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata közmővelıdési feladatellátásának
általános, részletes szakfelügyeletérıl.
Elıadó: Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások, kérdések:
Tüskés Balázs képviselı:
A Mővelıdési Ház rendezvényei után bérleti díjat szed. A vezetı szeretné ezt
kiterjeszteni, a nagyterem használata után is szeretne díjat szedni. Bármilyen
rendezvény esetén, természetesen bevételes rendezvényre gondolunk, 5000,- Ft + ÁFAás összegre. Én támogatom, ezzel is lehetne növelni a Mőv. Ház bevételeit.

Beısze Tamásné óvodavezetı:
Ez vonatkozik a jótékonysági bálokra is? Itt az óvodai és iskolai alapítványi bálokra
gondolok. Mert ha igen, akkor az egyik zsebünkbıl elveszünk, a másikba beleteszünk.

Hetényi Tamás Péter képviselı:
Mivel az óvoda és iskola önkormányzati fenntartású, egyértelmő, hogy tılük ne
kérjünk. De a külsısöktıl igen.

Farkas László alpolgármester:
Egyszerően kimondhatjuk, hogy bármely egyesületnek, intézménynek amit az
önkormányzat támogat, azoknak nem kell fizetni, de az összes egyébnek igen.

Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı:
Vannak egyéjszakás rendezvények, amelyek elég sok költséget felemésztenek. Nekünk
elıtte is egy napot, utána is egy napot keményen kell dolgozni. A közüzemi költségek
bennünket terhelnek. Arra gondoltunk, hogy legalább ebbıl valami visszajönne. Egy
jelképes összeg. A mi költségvetésünk is egyre kisebb lesz.

Farkas László alpolgármester:
Ez akkor lenne rentábilis, ha egy teljesen idegen egyesület, szervezet venné ki a
nagytermet. De mivel a Mővelıdési Ház a balatonszentgyörgyi lakosokért van, azért jött
létre, így nem lenne jó a helyi egyesületektıl, szervezetektıl pénzt kérni.
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Hetényi Tamás Péter képviselı:
Attól a szervezettıl, amely büfét mőködtet, nyugodtan lehetne kérni bérletet.

Nagy Lajos polgármester:
A szakfelügyelet hiányosságot nem állapított meg. Inkább dicséretet, amivel
egyetértünk. Jó kezekben van a Mővelıdési Ház. Csak így tovább. Kérem, aki elfogadja
a Mővelıdési Ház 2006. évi munkájáról szóló beszámolót és a közmővelıdési
feladatellátás szakfelügyeletérıl szóló jelentést, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:

4/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmővelıdési
szakfelügyelet által az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásának általános és
részletes felügyeletérıl szóló jelentésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja. Az abban foglalt javaslatokat a munkavégzése során hasznosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
5/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház
2006.évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Könyvtár 2006. évben végzett munkájáról.
Elıadó: Tóth Pálné könyvtáros
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Pálné könyvtáros:
A statisztikai kibocsátás alkalmazkodik a technikai eszközökhöz. Nem könyvrıl, hanem
dokumentumokról beszél. Nagyon örvendetes számomra, hogy a középosztály
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olvasóinak száma növekedett. Sokkal több az olvasó, mint amennyi regisztrálva van.
László István könyve nagy sikert aratott. A könyvtár állapota rossz, ideje lenne a
felújításnak, meszelésnek.

Farkas László alpolgármester:
Nagyon szép statisztikáról beszélt, ami annak köszönhetı, hogy a könyvtáros nem a
munkahelyére jár be, hanem a hivatását gyakorolja. Amit csinál szívvel-lélekkel
csinálja. Napjainkban nagy információs forradalmon megyünk keresztül. Addig, amíg a
gyerek elmenne a könyvtárba, az alatt az idı alatt az internetrıl hatalmas mennyiségő
információt vehet le. A szülık, a pedagógus és a könyvtáros felelıssége is lenne
megértetni a gyerekekkel, hogy olvasni jó, mert nem hiszik el. Nem tudom, hogyan
lehetne visszacsábítani a fiatal generációt az olvasásra.

Tóth Pálné könyvtáros:
Ezt országos szinten is tudják. Mindenki tudja, a gyerekek nem tudnak olvasni, írni,
szépen beszélni. Nyögnek, habognak. Hiányzik az olvasás. Ezt a folyamatot nem tudják
visszaállítani.

Nagy Lajos polgármester:
Köszönjük munkáját, további sok olvasót kívánunk. Kérem, aki elfogadja a könyvtár
2006. évi munkájáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
6/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Községi és Iskolai
Könyvtár 2006.évben végzett tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

4) Napirend tárgyalása:
ÁSZ jelentés, Intézkedési terv Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat
gazdálkodási rendszerének 2006. évi egyéb szabályszerőségi ellenırzésérıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Nagy Lajos polgármester:
A számvevı úr ıszig vizsgálódott. Nyugodtan lehetünk. Ez az apparátus munkáját
dicséri. Kérem aki elfogadja az ÁSZ jelentést és az Intézkedési tervet szavazzon.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2006. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának az Állami Számvevıszék Somogy
Megyei Ellenırzési Irodája által megbízott szakértı által végzett jelentést a
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006.évi egyéb
szabályszerőségi ellenırzésérıl megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat
tudomásul veszi, elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
8/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testület az Állami
Számvevıszék által Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat gazdálkodási
rendszerének 2006.évi egyéb szabályszerőségi ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt
javaslatai alapján elkészített INTÉZKEDÉSI TERV-et megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását biztosítani, majd a végrehajtásról a
képviselı-testületet tájékoztatni kell.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Török Csilla körjegyzı

5) Napirend tárgyalása:
A Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési szabályzata.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Beısze Tamásné óvodavezetı:
Az SZMSZ módosítását azt tette szükségessé, hogy a fenntartó önkormányzatok száma
bıvült Hollád község Önkormányzatával.

14

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az elıterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Margaréta”
Napközi Otthonos Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6) Napirend tárgyalása:
Egyebek: 6/a. Fejlesztési elképzelések.
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A fonyódi Kistérségi Társulás megkeresésére elkészítettük a fejlesztési koncepciót
2007-2013-ig terjedı idıszakra. Elsısorban azokat a terveket, elképzeléseket próbáltuk
összeszedni, amelyekrıl már tárgyaltunk. Kérem a képviselıket, hogy ezenkívül
felmerülı javaslataikat, ötleteiket mondják el.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselı:
A 11-dik ponthoz: a sportpálya melletti sarki telekre egy teniszpályát kellene építeni. A
Sport és Bodon utcában nyaraló vendégeknek és ott lakóknak biztos lesz rá igénye.
Frekventált helyen van a terület.

Hetényi Tamás Péter képviselı:
Egyetértek az elıttem szólóval. Javasolni szeretném még, hogy a Csillagvár utca végén
jobbra egy játszóteret alakítsunk ki. Az ott lakó gyerekek kint játszanak, fociznak az
utcán. A kamionok, teherautók arra közlekednek, nagyon balesetveszélyes.
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Farkas László Nándor képviselı:
Az utolsó pontban az új utca kialakításához: Mik azok a számok, amire ezt építenénk?
Akkora lenne a telekvásárlási vagy az építkezési szándék, a falu lélekszámának
növekedése? Nem arra kellene törekednünk, hogy a jelenlegi meglévı lakóterületeket,
az utcaképeket Nyugat-európaivá tegyük? A felszíni csapadékvíz elvezetı árkokat
lefedni, parkolóhelyeket kialakítani, parkosítani, virágosítani. Vagyonvédelemre nem
látok utalást, térfigyelı rendszer kiépítésére. Automata sebességmérı berendezések
felállítása az elkerülı út megépítéséig. Sokkal jobb motiváló eszköz, mint a kint lévı
rendır. Nálunk ez is hatékony lenne.

Nagy Lajos polgármester:
A sebességmérı nem nagy összeg, ez napi feladat. Az utolsó ülésen errıl tárgyaltunk,
Cziráki Zoltán feladatként kapta, hogy tárgyaljon a szakemberekkel ez ügyben. A
költségvetésbe betervezzük. A csapadékvíz hálózat korszerősítését valamennyi utcára
kiterjeszthetjük. A térfigyelı rendszert is betervezhetjük, a pályázati lehetıségek
kihasználásakor ez már elınyt jelent.

Farkas László alpolgármester:
Én úgy foglalnám össze, hogy infrastruktúra fejlesztés. Még mindig vannak olyan
utcák, ahol egy oldalon nincs járda és vannak, ahol tönkre mentek a járdák. Ugyanezt
elmondhatjuk az útburkolatokra is. Ezek nem nagy költséget jelentenének, de a
Berzsenyi utca csapadékvíz hálózat korszerősítése kb. 80-100 millió Ft-ba kerülne.

Vass Béla Gyula képviselı:
A közösségi ház kialakítása szükséges lenne, de egyben veszély forrása is. Battyánban a
kastély felıli oldalon egy buszváró helyiséget kellene építeni. Rohangálnak át a másik
oldalról gyerekek, felnıttek egyaránt. Nagyon balesetveszélyes.

Navrasics Endre képviselı:
Nagyon helyesen az iskola felújítása, korszerősítése az elsı helyen áll. Lesz egy
korszerő iskolánk. Jó lenne itt megjegyezni, hogy a korszerő iskola nemcsak 270-300
gyereket tud ellátni, hanem esetleg 350-et is. Ha iskolánk mikro központ lesz, akkor ez
már 9-10 osztályt is el tud látni.

Farkas László alpolgármester:
Az ország általános iskoláinak többségét vagy önként be fogják csukni, vagy hatalmi
szóval csukják be. Még elıtte vagyunk, talán meg tudjuk tenni a megfelelı lépéseket.
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Kéthely és Balatonszentgyörgy községek harcából fog eldılni, hogy melyik lesz a
kistérségi iskola. Jó lenne, ha ez a miénk lenne. A balatonkeresztúri iskolában már nem
látok további lehetıségeket, csak addig fog mőködni, amíg a fenntartó önkormányzatok
hatalmas áldozatok árán fenntartják. Borzasztó nagy energiát kell fektetnünk abba, hogy
rendbe tegyük az iskolát. Elıkészítsük arra, hogy tudjunk tovább lépni. Ne a megszőnı
iskolák között legyünk, hanem a továbblépı iskolák között.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
A 6-dik pont az orvosi rendelıt is takarja? Az elsı pontban az iskola felújításánál már
egy korszerő egészségügyi szobát is kell kialakítani.

Nagy Lajos polgármester:
Elvileg igen takarja, de az összeg nem. Az orvosi rendelı bıvítését mindenképpen meg
kell oldanunk.

Vass Béla Gyula képviselı:
Az iskola bıvítésének, felújításának tervei már tartalmazzák az egészségügyi szoba
kialakítását. Ha a Többcélú Kistérségi Társulás úgy jelöli ki, hogy mikro központ vagy
tovább élı, akkor ad rá támogatást. Ha nem így jelöli ki, akkor bárhogyan pályázunk,
nem kapunk támogatást. Elkezdıdik a lobbizás.

Nagy Lajos polgármester:
Az lenne a jó, ha minél elıbb kiírnák a pályázatot. Vagyunk olyan helyzetben,
gyereklétszám is jó, a kapcsolatok is meg vannak. Kérem, aki az elhangzott
kiegészítésekkel elfogadja a fejlesztési elképzeléseket, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
10/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az alábbi
projektek megvalósításával a megjelölt ütemterv és fontossági sorrend szerint:

Projekt címe

Kezdet
Regisztrác
iós szám

Becsült
költségv
etés
ezer Ft

Elıkészítettség
Rendelkezésre Hiányzó
álló tervek
tervek

Priorizálás

Pályázat
benyújtásán
ak tervezett
idıpontja
(év, hó)
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Körzeti
Általános
Iskola
bıvítése,
felújítása,
korszerősítés
e
Balatonszent
györgyön
Orvosi
rendelı
bıvítése,
felújítása,
akadályment
esítése
Épülı csónak
kikötıhöz
esıbeálló,
tanösvény és
parkoló
kiépítése
A 76-os
számú
fıútvonal
községet
elkerülı
szakaszának
megépítése

5412

250.000

új

30.000

12886

8707

Kiemelten
fontos

2007.

Engedélye
zési tervek

Nagyon
fontos

2008.

15.000

Engedélye
zési tervek

Nagyon
fontos

2008.

6.000.00
0

Engedélye
zési tervek

Kiemelten
fontos

Nincs adat

Engedélye
zési tervek

Fontos

2008.

Engedélye
zési tervek

Fontos

2008.

Balatonszent új
30.000
györgyi
Óvoda
tornaszobáva
l történı
bıvítése
Battyánpuszt 8713
20.000
a közösségi
ház
kialakítása
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Engedélyezési Kiviteli
terv ( az
tervek
engedély
hosszabbítása
szüks.)
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6/b. Belsı ellenırzési intézkedési terv.
Török Csilla körjegyzı:
Az együttes ülésen tárgyalták a belsı ellenırzési beszámolót, melynek a végén
javaslatok voltak. Ezek a javaslatok vannak ebben lefektetve.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
11/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az INTÉZKEDÉSI
TERV-et a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által – Balatonszentgyörgy-HolládTikos és Vörs Községek Körjegyzısége belsı ellenırzésérıl készített belsı ellenırzési
jelentésben foglaltak végrehajtására megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. Az
intézkedési tervben foglaltak végrehajtását biztosítani kell, amelyrıl a képviselıtestületet tájékoztatni kell.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Török Csilla körjegyzı

6/c. 2007. évi belsı ellenırzés ütemterv meghatározása.
Török Csilla körjegyzı:
A szabályok azt írják elı, hogy minden év november 15-éig kellene elfogadni a
következı évi belsı ellenırzési ütemtervet. Egyik kistérség részérıl sem küldtek idıben
anyagot.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
12/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Fonyód
Kistérség Többcélú Társulásának tagja a belsı ellenırzés 2007. évi tervezetét az alábbi
szerint fogadja el:
Körjegyzıség vonatkozásában: a 2006. évi ellenırzés utóvizsgálata, az azóta eltelt
idıszak változásai, a Gazdasági Szervezet ügyrendje,
és munkaköri leírások összhangja, kötelezettségvállalás
analitikus nyilvántartása, fıkönyvi könyvelés
Általános Iskola vonatkozásában: a 2006. évi ellenırzés utóvizsgálata, az azóta eltelt
idıszak változásai, gazdálkodás szabályozottsága, aktualizáltsága, a pénzgazdálkodási szabályok betartása
Önkormányzat vonatkozásában: a 2006. évi ellenırzés utóvizsgálata, ellenırzési jogkörök meghatározottsága, szakmai igazolások, üvegzsebtör-
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vénybıl adódó feladatok, szabályozottságuk.
Felkéri a körjegyzıt, hogy az elfogadott ütemtervrıl a Fonyód Kistérség Többcélú
Társulását értesítse.
Határidı: 2007. december 31.
Felelıs: Török Csilla körjegyzı
6/d. Törvényességi észrevétel a közoktatási intézmény társulási megállapodására
vonatkozóan.
Török Csilla körjegyzı:
Az Általános Iskola fenntartói önkormányzata bıvült Balatonberénnyel, így a társulási
megállapodást módosítani kellett. Több megbeszélés, egyeztetés elızte meg a
Közigazgatási Hivatallal a társulási megállapodás képviselı-testületek elé történı
terjesztését.
Kérdések, hozzászólások:
Nagy Lajos polgármester:
A 2-dik oldalon az 1. pontban van a lényeg. Erre mit írjunk? Balatonberénnyel van a
gond, mivel nem tulajdonos. Évekig ezért nem írta alá Balatonberény a megállapodást.
Most végre aláírták, de ezzel kezdıdik elölrıl minden.

Török Csilla körjegyzı:
A képviselı-testületekkel, a Társulási Tanáccsal kellene megbeszélni, hogy mi az,
amihez hozzájárulnak. Itt konkrétan le kell fektetni, hogy ki milyen arányban járul
hozzá. Nevesíteni kell.
Farkas László alpolgármester:
A négy önkormányzat tulajdonos, ez egyértelmő.
Balatonberénynek is ugyan olyan feltételeket teremtsünk?

Van-e arra

mód,

hogy

Vass Béla Gyula képviselı:
A rendszerváltás után a vagyonelosztáskor Balatonszentgyörgy 80 %-ot kapott az
általános iskolából, Balatonberény pedig semmit. Ez valószínőleg törvénytelen volt. A
maradék 20 % a három másik településé. Ha felújítás lesz, akkor jó, ha ez tisztába lesz
téve. Az eredeti megállapodás alapján ha ez így van, akkor nem biztos, hogy
Balatonszentgyörgy költségvetése elbírja a felújítás 80 %-os költségét.
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Farkas László alpolgármester:
Kérjünk szakmai javaslatot erre a pontra a Közigazgatási Hivataltól.
Farkas László Nándor képviselı:
A tervezés és a beruházás megvalósulása között sok minden változik. Mi van akkor, ha
a beruházás megvalósulásakor drasztikusan megváltozik a gyereklétszám? Akkor mi
lesz az elosztás aránya? Melyik idıpontot vesszük figyelembe?
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy a megállapodás többi pontját módosítsuk, de az 1. ponttal nem értünk
egyet, a beruházás megvalósulásánál külön dönt a testület. Kérem, aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
3-1539/2006.sz.
a
képviselı-testület
80/2006./IX.19./kt.határozat miatt tett törvényességi észrevételében foglaltakat
megismerte, megtárgyalta. A törvényességi észrevételben foglaltakat a társulási
megállapodás 1.) pontjára vonatkozó észrevétel kivételével elfogadja. Felkéri a
körjegyzıt, hogy a társulási megállapodás módosítását terjessze a testület februári ülése
elé megtárgyalásra.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
6/e. Törvényességi észrevétel a lakásrendeletre vonatkozóan.
Török Csilla körjegyzı:
Új lakás törvény jelent meg. A testületnek arról kell dönteni, hogy a meglévı rendeletet
módosítja vagy hatályon kívül helyezi. A rendelet megalkotása egyszerőbb, de akkor a
bérleti díj ügyében is rendelkezni kell.

A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
14/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal 3-1689/2006.sz, az önkormányzat 11/1994./VI.30./, és
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a 6/2001./V.23./sz. önkormányzati rendelete miatt tett törvényességi észrevételben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.
Felkéri a körjegyzıt, hogy a fenti rendeletek vonatkozásában a módosításokat készítse
elı, és terjessze a képviselı-testület soron következı ülése elé megtárgyalásra.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
6/f. Óvoda Alapítványa támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapítványa jótékonysági bált szervez. Az
Alapítvány kéri a testületet, hogy támogassa. A testület minden évben támogatta az
Alapítványt. Tudomásunk szerint már sok tárgyi felajánlás van, a pénzbeli támogatást
szívesebben fogadnák. A képviselı-testület minden tagját szeretettel meghívják a
rendezvényre. Javasolom, hogy az Óvoda Alapítványát 50 e Ft-tal támogassa a testület.
Kérem, aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
15/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Margaréta”
Napközi Otthonos Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte,
megtárgyalta a 2007.évi költségvetési kiadásai terhére 50.000.- Ft pénzbeni támogatást
állapít meg. Felkéri a pénzügyi vezetı fıtanácsost, hogy a támogatás kifizetésérıl
gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/g. Általános Iskola Alapítványa támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Az Általános Iskola Alapítványa is jótékonysági bált szervez. Kéri a testület
támogatását. Javasolom, hogy az Általános Iskola Alapítványát 100 e Ft-tal támogassa a
képviselı-testület.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
16/2007. (II.1.) kt. határozat:
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Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Általános Iskola
Alapítványa pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta a 2007.évi
költségvetési kiadásai terhére 100.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg. Felkéri a
pénzügyi vezetı fıtanácsost, hogy a támogatás kifizetésérıl gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/h. Balatoni Futár támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Ezt az újságot minden hónapban hozzák, rendszeresen. Javasolom, hogy támogassa
testület, a tavalyi támogatás, 20 e Ft összegben.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
17/2007. (II.1.) kt.határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatoni Futár
Szerkesztısége részére a lap megjelentetéséhez 20.000,- Ft pénzbeli támogatást állapít
meg a 2007. évi költségvetési kiadásai terhére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/i. Magyar Közigazgatási Kar Somogy Megyei Tagozat támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Közigazgatási Kar Somogy M. Tagozata ismét megküldte támogatási kérelmét.
Tavaly a testület nem támogatta. Kérem, aki egyetért azzal, hogy ne támogassuk a
kérelmet, szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
18/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar
Közigazgatási Kar Somogy Megyei Tagozatának (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
pénzbeli támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet
hiányában elutasítja, nem támogatja.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/j. Marcali Kórház Szül-Nıgyógyászati Osztály támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Marcali Kórház Szül-Nıgyógyászati Osztály vezetıjével nagyon jó a kapcsolatunk. A
szervezett szőrıvizsgálatokban mindig segítségünkre volt.

Dr. Darabont Ferenc képviselı:
Javasolom, hogy egy jelképes összeggel támogassuk, akár 20 e Ft-tal.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
19/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Marcali Városi
Önkormányzat Kórház-Rendelıintézete Szülészeti-Nıgyógyászati Osztálya (8700.
Marcali, Széchenyi u.17-21.) ultrahangfej felújítása tárgyában kért pénzbeni támogatás
iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, a 2007.évi költségvetési kiadásai terhére
20.000.- Ft pénzbeni támogatás állapít meg. Felkéri a pénzügyi vezetı fıtanácsost, hogy
a megállapított támogatás összegét a Marcali kórház Szülészeti-Nıgyógyászati osztálya
részére utalja át.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/k. Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy ezt a kérelmet utaljuk a Szociális és Egészségügyi Bizottság
hatáskörébe azzal, hogyha lesz helyi rászoruló, döntsön ügyében.
A képviselı-testület jóváhagyólag egyetért a javaslattal.
6/l. Fekete János Alapítvány támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
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Erdélyben, Gelencén a falu lakossága emléket szeretne állítani mártírhalált halt
fıesperesüknek. Ehhez kéri az Alapítvány a támogatást. Javasolom, hogy egy jelképes
összeggel, 10 e Ft-tal támogassa a testület.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
20/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete János
Alapítvány Budapest Henszlmann u.5.sz. pénzbeni támogatás iránti kérelmét
megismerte, megtárgyalta, az alapítványt 10.000.- Ft pénzbeni támogatásban részesíti.A
képviselı-testület felkéri a pénzügyi vezetı-fıtanácsost, hogy a megállapított pénzbeni
támogatást Gelence (Románia) falu,
a Prochia Rom.Cat.Ghelinta mr.598.Jud.Covasna
Cod.fixcal: 11566820
IBAN: RO66RNCB0127007508630001
CIC: 750863
BCR: Targu Secuiesc
számú számlájára utalja át.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/m. PORR Kft. úthasználati hozzájárulás kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Az autópálya építéssel kapcsolatban több tárgyalást, megbeszélést tartottunk a
kivitelezıkkel. A kivitelezık a megállapodást nem tartották be. A kamionok rakottan is
jártak Battyánpusztán, a terhelést nem bírja az út, de üresen viszont igen. Másfél napos
felmérést készítettünk. Kb. 100-110 db. rakott teherautó ment el egy nap. A
Közútkezelıvel és a Rendırséggel fel vettük a kapcsolatot, kértük, hogy szerezzenek
érvényt megállapodásunknak. A Közútkezelı ki is táblázta volna az utat, de másnap
jelentkezett a PORR Kft., hogy beszéljük meg, egyezzünk meg. A tárgyaláson jelen volt
még a keresztúri ırsparancsnok úr és az alpolgármester úr. Olyan kompromisszumos
javaslatot tett, hogyha az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy üresen közlekedjenek a
jármővek Battyánpusztán, akkor ennek fejében Battyánpusztán az utat, az általunk
kijelölt szakaszon l km hosszúságban, teljes szélességben, 6 cm vastag rétegő
útburkolattal felújítanak. Ezt vállalják, a fennmaradó részt pedig a Közútkezelıvel
felújíttatnánk. Az ígérték, hogy a kıszállítást március végéig befejezik. Ha kitiltjuk
ıket, akkor a Berzsenyi utcát használják, tehát mindenképp Balatonszentgyörgyön
keresztül járnak. Több lakossági bejelentés jött Battyánból, a gyógyszertári részrıl.
Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
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Legfontosabb feladatunk, hogy a lehetı leggyorsabban aláírjuk velük a szerzıdést, hogy
nem max., hanem l km, teljes szélességben, az önkormányzat által meghatározott
helyen, 6 cm vastag útburkolattal állítsák helyre az utat.

Navrasics Endre képviselı:
Javasolom, hogy ezt az információt tegyük be a képújságba, tudjanak róla az emberek,
a kıszállítás március végére befejezıdik.

Nagy Laljos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a kivitelezı 1 km hosszúságban, teljes szélességben, az
önkormányzat által kijelölt szakaszon, 6 cm vastagságú útburkolattal állítsa helyre a
battyáni utat, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
21/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a PORR
TECHNOBAU UND UMWELT AG. Telephely M= (8732.Sávoly, Szabadság u./087)
képviselı-testület felé tett beadványát megismerte, megtárgyalta. A képviselı-testület
egyetért azzal, hogy Autópályát építı kivitelezı a Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta
területén a kıszállítások eredményeképpen tönkrement asztfaltréteget 1 km
hosszúságban, az út teljes szélességében, 6 cm vastagságban újítsa fel.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/n. Gyermekorvosi rendelés.
Nagy Lajos polgármester:
Szülıi megkeresés történt, több szülı megbízásából, hogy a gyermekorvosi rendelést
meg kellene oldani településünkön. Egy keszthelyi orvosnı hetente 2 x 1 órát rendelne
itt Balatonszentgyörgyön teljesen privát alapon. Közöltem, hogy a képviselı-testület elé
hozom a kérelmet. A rendeléshez helyiséget kellene biztosítani. Elsısorban a doktor úr
és a védını véleményét kérném.
Hozzászólások:
Takácsné Lengyel Valéria képviselı, védını:
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A gyermekbetegség nem heti két alkalommal kezdıdik. Jelentkezhet éjszaka, hajnalban,
bármikor. Nem tudom, hogy kell-e ehhez telepengedély, mőködési engedély? A
tanácsadó helyiséget engedélyezi-e az ÁNTSZ? Milyen minimum feltételeket szab egy
gyermekorvosi rendeléshez?
Nagy Lajos polgármester:
Szerintem a heti 2 x 1 óra nem sokat oldana meg.
Farkas László alpolgármester:
A gyermekorvos hiányát ezzel nem tudjuk megoldani. Aki eddig is megoldotta a
problémáját, az ezután is ezt teszi. A másik oldaláról ne legyünk mi kerékkötıi ennek a
dolognak, a szükséges helyiséget biztosítsuk és bízzuk rá az orvosra, hogy szerezzen be
minden szükséges engedélyt hozzá.

Farkas László Nándor képviselı:
Én is azt mondom, ne legyünk kerékkötıi a szándéknak. Ez lenne a kezdet, ha ez a
dolog mőködik, úgy érzi, hogy érdemes bıvíteni, akkor a fizetı képes embereknek jó
dolog lesz. Késıbb esetleg többször, hosszabb idıre is itt lesz a faluban. Én támogatom.

Dr. Darabont Ferenc képviselı:
Nem tudom, mennyi lesz a fizetıképes kereslet. Aki eddig elvitte a gyerekét, az nyilván
ezután is el fogja vinni. Akik nem tudják elvinni gyerekorvoshoz gyereküket, azok
hozzám fogják hozni. Nem tudom megjósolni a költségét, a jövıjét. A gyerek orvosi
rendelınek elég szigorú elıírásai vannak. Azt kellene végig gondolni, hogy az
önkormányzat ruházzon be a minimális mőszerezettségre vagy a vállalkozó orvos.
Hosszú távon mi lesz ennek az eredménye, esetleg feszültségek? Minden fajta dolgot
meg kell gondolni, jó döntést kell hozni.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı, védını:
A tanácsadó úgy mőködik, hogy csak egészséges gyerekek léphetik át a küszöböt.
Lehet, hogy az ÁNTSZ nem is engedélyezné a mőködést még akkor sem, ha két
különbözı napon lenne a rendelés és tanácsadás.

Besenczki Józsefné képviselı:
Mivel nem tartozik kötelezı feladataink közé, ajánljuk fel a doktornınek a lehetıséget,
ı gondoskodjon róla, hogy a feltételeket megteremtse. Ha úgy gondolja, hogy kivesz
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egy házat bérbe, azt berendezi, megteremti a feltételeket, akkor mi ne gördítsünk
akadályt elé.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı, védını:
A tanácsadó azért került szóba, mert ez az, amit ingyen adhatna az önkormányzat. Ha ez
a kívánsága némely szülınek, akkor adjuk meg. A villany és a gáz fogyasztás nem lenne
megterhelı az önkormányzatnak.

Besenczki Józsefné képviselı:
Úgy gondolom, olyan gazdasági helyzetben van az ország, a falu, hogy azt a réteget
nem kell annyira támogatni, aki el tudja vinni gyerekét, mint azt, aki nem tudja elvinni.
Ha van fölösleges pénzünk, akkor az óvodába, iskolába jöjjenek speciális szakemberek
azokhoz a gyerekekhez, akiknek ezt nem tudják megadni. Úgy gondolom sokkal
fontosabb lenne, mert sajnos sokkal több van ezekbıl.

Nagy Lajos polgármester:
Amikor a doktor úr idejött a faluba, már akkor szerettük volna bevezetni a
gyermekorvosi rendelést. Minden feltételt megteremtettünk volna. Az ÁNTSZ akkor
sem engedélyezte. Most nem kell döntenünk ebben az ügyben, következı lépésként
kérjük meg az ÁNTSZ-tıl a véleményt. Következı testületi ülésig megkapjuk a
véleményt, akkor visszatérünk rá.

6/p. Marcali Hatósági-Igazgatási Társuláshoz való csatlakozása.
Nagy Lajos polgármester:
Amennyiben sikerülne a Marcali Kistérségi Társuláshoz csatlakoznunk, már ezt
megelızıen eldönthetjük, hogy az ezen belül mőködı Hatósági-Igazgatási Társuláshoz
csatlakozunk-e. Amennyiben igen, akkor a szabálysértési, birtokvédelmi ügyeket a
társulás intézné. Nem kellene itt helyben ezekben az ügyekben intézkedni. Kérem, aki
egyetért a Marcali Hatósági-Igazgatási Társuláshoz való csatlakozással, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Balatonszentgyörgy Önkormányzatának a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz
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történı csatlakozás idıpontjával egyidejőleg belép a Marcali Kistérség HatóságiIgazgatási Társulásba – Szabálysértés, és birtokvédelem államigazgatási hatáskörök
tekintetében – Marcali központtal, és a társulási megállapodás aláírására felhatalmazza
a polgármestert és a jegyzıt.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/r. Falugondnok mőködési engedélye.
Török Csilla körjegyzı:
A falugondnoki szolgálat mőködési engedélyét Balatonszentgyörgy kérte és kapta is
meg. A támogatást viszont Tikos község kapta. A két település egymás között
megállapodást kötött a falugondnoki szolgálatra, azonban a normatívát
Balatonszentgyörgy nem igényelhette le, csak Tikos. A falugondnoki normatíva
elszámolásakor a Magyar Államkincstár megkifogásolta, hogy nem a tikosi
Önkormányzat nevén van a falugondnoki engedély. Ahhoz, hogy Tikos évente
megkapja a 2.100 e Ft támogatást, Tikosnak meg kell kérni a falugondnoki szolgálat
mőködési engedélyét. Ahhoz kell egy falugondnok és egy autó. A falugondnokot Tikos
község választotta meg, az autót is ı nyerte, de Balatonszentgyörgy nevére került a
forgalmi engedély. Olyan határozatot kellene hozni a képviselı-testületnek, hogy a
falugondnoki autót átadja térítésmentesen Tikosnak, a falugondnokot is munkajogilag
Tikosra átteszi. Falugondnoki engedélyt a 600 fı alatti települések kaphatnak. Eddig
hallgatólagosan elfogadták a megállapodást. De most megszigorították az elszámolást,
ezért szükséges az átadás.

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
23/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete tulajdonában álló –
jelenleg is falugondnoki teendıket ellátó – GKM 697 forgalmi rendszámú Pegaut
tehergépjármővet térítésmentesen Tikos Község Önkormányzata tulajdonába adja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

6/s. Egyéb.
Farkas László alpolgármester:
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Régebben már tettem egy olyan javaslatot, hogy a testületi anyagot digitális formában is
szeretném megkapni. Ezzel idıt, a fénymásoló romlását, festéket, papírt takarítanánk
meg. Ahhoz, hogy erre át tudjunk térni, ahhoz minden képviselınek rendelkezni kellene
egy hordozható számítógéppel. Ha kiszámoljuk, ugyan arra az összegre jövünk ki, mint
amennyit fénymásolóra és papírra költünk. Pályázatot írnak ki ilyen beszerzésre,
valamennyi önrészt hozzá tudnánk tenni. Egy informatikai eszköznek kb. 3 év a kifutási
ideje. Gondoljuk át, minıségben, technológiában óriásit lépünk elıre.

Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, a körjegyzı asszony kérjen ajánlatot számítástechnikai cégektıl és a
következı testületi ülésen visszatérünk rá.
A képviselı-testület a javaslattal jóváhagyólag egyetért.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
18,15 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Besenczki Józsefné
képviselı

Dr. Darabont Ferenc
képviselı

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
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1. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI
1/2007. (II.1.) kt. határozat:
A 2007. február 1-i ülés napirendjének elfogadása.
2/2007. (II.1.) kt. határozat:
A balatonszentgyörgyi Sportegyesület 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
3/2007. (II.1.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló
beszámoló elfogadása.
4/2007. (II.1.) kt. határozat:
A Mővelıdési Ház 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
5/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata közmővelıdési
feladatellátásának általános, részletes szakfelügyeletérıl szóló
jelentés elfogadása.
6/2007. (II.1.) kt. határozat:
A Könyvtár 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadása.
7/2007. (II.1.) kt. határozat:
ÁSZ jelentés elfogadása.
8/2007. (II.1.) kt. határozat:
Intézkedési Terv -Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat
gazdálkodási rendszerének 2006. évi egyéb szabályszerőségi
ellenırzésérıl- elfogadása.
9/2007. (II.1.) kt. határozat:
Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Szervezet és Mőködési
szabályzatának módosítása.
10/2007. (II.1.) kt. határozat:
Fejlesztési elképzelések 2013-ig.
11/2007. (II.1.) kt. határozat:
Belsı ellenırzési Intézkedési Terv elfogadása.
12/2007. (II.1.) kt. határozat:
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2007. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása.
13/2007. (II.1.) kt. határozat:
Törvényességi észrevétel tudomásul vétele.
14/2007. (II.1.) kt. határozat:
Törvényességi észrevétel tudomásul vétele.
15/2007. (II.1.) kt. határozat:
„Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítványának támogatása.
16/2007. (II.1.) kt. határozat:
Általános Iskola Alapítványának támogatása.
17/2007. (II.1.) kt. határozat:
Balatoni Futár támogatása.
18/2007. (II.1.) kt. határozat:
Magyar Közigazgatási Kar Somogy Megyei Tagozat kérelmének
elutasítása.
19/2007. (II.1.) kt. határozat:
Marcali Kórház Szül.-Nıgyógyászi Osztály kérelmének támogatása.
20/2007. (II.1.) kt. határozat:
Fekete János Alapítvány támogatása.
21/2007. (II.1.) kt. határozat:
Úthasználati hozzájárulás. (M7 autópálya építéshez,Battyán utca)
22/2007. (II.1.) kt. határozat:
Marcali Hatósági-Igazgatási Társuláshoz csatlakozás.
23/2007. (II.1.) kt. határozat:
Falugondnoki szolgálat mőködési engedélye.
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