BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
13. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI
107/2007. (X.18.) kt. határozat:
A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása.
108/2007. (X.18.) kt. határozat:
Napirend elıtti beszámoló elfogadása.
109/2007. (X.18.) kt. határozat:
A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása.
110/2007. (X.18.) kt. határozat:
A 2008. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása.
111/2007. (X.18.) kt. határozat:
Kistérségi váltással kapcsolatos döntés.
112/2007. (X.18.) kt. határozat:
Kistérségi váltással kapcsolatos döntés.
113/2007. (X.18.) kt. határozat:
Kistérségi váltással kapcsolatos döntés.
114/2007. (X.18.) kt. határozat:
Számlavezetéssel kapcsolatos banki ajánlatok.
115/2007. (X.18.) kt. határozat:
Temetıi díjak felülvizsgálata.
116/2007. (X.18.) kt. határozat:
Somogysámsoni iskola társulási kezdeményezése.
117/2007. (X.18.) kt. határozat:
Nagy és Nagy BT. Kaposvár megbízása az iskola felújítás
pályázatának elkészítésére.
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13. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
október 18-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
ülésérıl.

Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselı
Farkas László Nándor képviselı
Hetényi Tamás Péter képviselı
Navrasics Endre képviselı
Takácsné Lengyel Valéria képviselı
Tüskés Balázs képviselı
Vass Béla Gyula képviselı

Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyzı

Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselı
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Farkas László Nándor képviselıket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselı-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
107/2007. (X.18.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. október 18ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
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Elıadó: Nagy Lajos polgármester
1) A község szociális ellátottsága.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
2) A 2008. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
3) Kistérségi váltással kapcsolatos döntések.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
4) Egyéb ügyek.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fotnosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Szeptember 28-án részt vettem Holládon a Hollád, Tikos, Fınyed, Szegerdı
szennyvízcsatorna hálózat átadásán. A rendszer mőködik.
- Október 1-én Buzsákon a Leader Csoport soron ülésén vettem részt, újabb tagokkal
bıvült a csoport. Vita alakult ki a csoport mőködésérıl, a következı ülésen várható
errıl döntés.
- 3-án Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy és Balatonmáriafürdı
polgármestereit hívta Kaposvárra a Közigazgatási Hivatal vezetıje. A kistérségi
váltással kapcsolatos teendıket beszéltük meg, amit a 3-dik napirendben tárgyalunk.
- 10-én Marcaliban vettem részt a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonal mellett
lévı települések polgármestereivel a vasút és a volán képviselıivel egy megbeszélésen,
ahol a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonal megszüntetése volt a napirend. Az
ott lévı polgármester kifejezték szándékukat, ezzel nem értünk egyet. Ezt dr. Sütı
László elnök úr továbbította a Gazdasági Minisztérium felé.
- 11-én délelıtt az OTP Marcali Fiókjának képviselıivel tárgyaltunk a számlavezetéssel
kapcsolatban. Az egyéb ügyek között tárgyalunk errıl.
- Szintén 11-én délután településünkön tartott fogadóórát Móring József Attila
országgyőlési képviselı úr. Két dologban kértem a segítségét, az egyik az iskola
kijelölésében egy mikro térségi központtá, a másik pedig a 76-os elkerülı út
megépítésével kapcsolatban. A jelenleg rendelkezésre álló segítséget megígérte, bízunk
benne, hogy hosszú távon is segíti.
- 15-én Kaposváron vettünk részt a jegyzıasszonnyal és Cziráki Zoltánnal a Déldunántúli pályázatok kiírásának értelmezı megbeszélésén.
- 16-án a csónakkikötıbe hívtam össze egy bejárást az iszaposodással kapcsolatban.
Jelen formájában így nem használható. Több megoldás is felmerült, az év végéig
javaslatot tesznek a hatóságok ennek megoldására. Legnagyobb problémát a Zala
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hordaléka és az északi part széljárása okozza. A tavasszal ezt mindenképpen rendbe kell
tenni.
A Fonyódi Kistérségi Társulás ülésén Farkas László alpolgármester úr vett részt, kérem
tájékoztassa a testületet az ott történtekrıl.

Farkas László alpolgármester:
Október 16-án délelıtt rendkívüli zárt ülést tartott a Fonyódi Kistérségi Társulás. Az
irodavezetı megválasztása volt a tárgyalandó napirend. Egy pályázat érkezett be, ennek
ellenére nem sikerült megválasztani az irodavezetıt. Újabb forduló következik.

Nagy Lajos polgármester:
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat meghívására településünket Fehér Katalin és Tüskés
Balázs képviselte a kulturális témájú rendezvényen. Felkérem Tüskés Balázs képviselı
urat, tájékoztassa a testületet a sepsiszentgyörgyi rendezvényrıl.

Tüskés Balázs képviselı:
Egy héttel ezelıtt voltunk Sepsiszentgyörgyön. Ezen a kulturális megbeszélésen 20-25
fı vett részt. Lényege: kulturális együttmőködés kezdete. A települések elmondták,
hogy milyen kulturális rendezvényeik vannak. Egy csere-bere kulturális kapcsolatot
szeretnének kialakítani. Sepsiszentgyörgy lenne a kapcsolódási pont. Én úgy találtam,
hogy elsikkad ez a jó kezdeményezés, ha ennek nem találjuk ki ennek a további módját.
Javasoltam egy online adatbázis létrehozását. Már létrehoztak az domin nevet, majd
ezen keresztül mehet az információ áramlás. Sőrő volt a program, megismerkedtünk a
helyi kulturális nevezetességekkel, színházi elıadást néztünk meg, iskolákat látogattunk
meg, a környéken kirándulást tettünk, majd a Háromszék Táncegyüttes mősorát néztük
meg. A munka ezzel kapcsolatban már elindult, Fehér Katalin megkapta az e-mailt,
összeszedve
a
konferencián
elhangzott
programokat,
javaslatokat.
A
sepsiszentgyörgyiek mindig meghívnak bennünket a rendezvényeikre, de mi nem tudjuk
ezt ilyen formában viszonozni. Gondoltam, hogy mi is egy hasonló rendezvényt
szerveznénk, ahol megmutathatnánk lehetıségeinket és a majdan létrejövı online
adatbázisba betenni. A képviselı-testületnek el kellene ezen gondolkodni. A
polgármester úr javasolta, hogy a falunapot bıvítsük ki ezen delegációk meghívásával.

Nagy Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy ezt a kapcsolatot tovább kell ápolni, ebbe a testvér települési
kapcsolatba a szlovákiai Nagyidát is be kellene vonni.
Kérem, aki a napirend elıtti beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:

4

108/2007. (X.18.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
A község szociális ellátottsága.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Nagy Lajos polgármester:
Szociális törvénybıl eredı feladataink közül több feladatot társulási megállapodás
alapján a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központtal oldunk meg. Azért társultunk,
hogy ezeknek a feladatoknak az ellátása kevesebbe kerüljön. A költségek viselését
megvizsgáltattam. Nemhogy kevesebbet, de többet fizetünk. Ha teljesen ki lesz
dolgozva a pénzügyi helyzet, és véleményt tudunk mondani, a testület elé hozom a
témát. Balatonkeresztúr önkormányzata az utóbbi idıben több barátságtalan lépést tett,
mikro térségi központot szeretne kialakítani. Mi másik Alapszolgáltatási Központhoz is
tudunk csatlakozni, ha nem éri meg nekünk a jelenlegi társulás útján történı
feladatellátás anyagilag.

Besenczki Józsefné képviselı:
Mi az a plusz, amit ık tudnak nyújtani, mi az amit mi helyben nem tudunk megoldani?
Nagyon jó dolog, hogy kivizsgáltatjuk. Én úgy látom, hogy semmilyen pluszt nem
hoztak, nem lettünk többek. A község szociális ellátottságáról szóló beszámolóban
leírtak igazak, sajnos ez a szomorú igazság.

Farkas László Nándor képviselı:
Törvényileg szabályozva van-e, van-e valamilyen kényszer, szükséges-e, hogy a
település az Alapszolgáltatási Központhoz csatlakozzon? Vagy ez továbbra is önállóan
végezhetı?
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Török Csilla körjegyzı:
A Kistérségi Társulások létrejöttével a társulási törvény elıírja bizonyos feladatokra a
kistérségi társuláson belüli lefedettséget. Minden, valamely kistérséghez tartozó
önkormányzat társulás útján látja el a feladatait, erre a célra a kistérségi társulásokon
belül mikrotársulások jöttek létre. Azóta önállóan egy település sem tart fenn ilyen
jellegő szociális intézményt.

Farkas László alpolgármester:
Az Uniós jogharmonizáción már túl vagyunk. A támogatási rendszer nem támogatja az
önálló településeket, hanem a mikro térségeket. Minden problémánkat úgy kell kezelni,
hogy a kistérségi és mikro térségi ellátásban kell gondolkodni.

Besenczki Józsefné képviselı:
Biztos vagyok benne, hogy a megfelelı szakember a megfelelı helyre, pozícióba kerül.
A kisember el fog veszni, a segítség nem jut el oda, ahova kellene.

Farkas László Nándor képviselı:
Jobb pozíciókat tudunk-e majd elérni, ha még távolabbi településhez kapcsolódunk?
Gondolok itt a gyermekjóléti szakterületre. Most balatonkeresztúri alkalmazásban van a
munkatárs. Ha ez marcali munkatárs lesz, akkor a távolság nem lesz hátrány?

Farkas László alpolgármester:
Nagyon jók az adottságaink egy mikro térség kialakításához. Ténylegesen most vannak
azok a harcok, hogy a mikro térségek kialakuljanak. Nekünk meg vannak a
lehetıségeink, minden eszközt meg kell ragadnunk.

Nagy Lajos polgármester:
A balatonkeresztúri központ itteni személyekkel látja el a feladatot, senki nem jár át
Keresztúrról. Ha Marcalihoz csatlakozunk, ezek a személyek maradnak továbbra is itt
fognak tevékenykedni, csak esetleg más lesz a munkáltatójuk.
Kérem, aki az írásos elıterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
109/2007. (X.18.) kt. határozat:
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Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testület a község szociális
ellátottságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Török Csilla körjegyzı

2) Napirend tárgyalása:
A 2008. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyzı:
Jogszabály írja elı, hogy november 15-ig el kell fogadni a belsı ellenırzési ütemtervet.
A Fonyódi Kistérségi Társulás belsı ellenırének megbízása december 31-ig szól.
Várhatóan 2008. január 1-tıl történik meg a kistérség váltás, akkortól fog a Marcali
Kistérséghez tartozni Balatonszentgyörgy település. Így az ütemterv is ennek
megfelelıen készült, január 1-tıl a Marcali Kistérség Többcélú Társulásán belül
kívánjuk ezen feladatot elláttatni.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a belsı ellenırzési ütemtervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
110/2007. (X.18.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint 2008. január
1-tıl a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás tagja a belsı ellenırzés 2008. évi
tervezetét az alábbi szerint fogadja el:
- Körjegyzıség vonatkozásában: a 2007. 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 2007. évi ellenırzés utóvizsgálata, az azóta
eltelt idıszak változásai, gazdálkodás szabályozottsága, aktualizáltsága, a
pénzgazdálkodási szabályok betartása
- Önkormányzat vonatkozásában: A 2007. évi ellenırzés utóvizsgálata,
ellenırzési
jogkörök
meghatározottsága,
szakmai
igazolások,
üvegzsebtörvénybıl adódó feladatok, szabályozottságuk
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Felkéri a körjegyzıt, hogy az elfogadott ütemtervrıl a Marcali Többcélú Kistérségi
Társulást értesítse.
Határidı: 2007. november 15.
Felelıs: Török Csilla körjegyzı

3) Napirend tárgyalása:
Kistérségi váltással kapcsolatos döntések.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Mint már említettem a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje behívta
a kistérséget váltó önkormányzatok polgármestereit, és jegyzıit, többek között
bennünket is Kaposvárra a Közigazgatási Hivatalhoz és tájékoztatott arról bennünket,
hogy a kistérségi váltással kapcsolatban milyen teendıink vannak, a váltás
automatikusan nem megy végbe. Felkérem, Török Csilla körjegyzıt, hogy röviden
ismertesse az elıterjesztést.

Török Csilla körjegyzı röviden ismerteti az elıterjesztést.

Hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselı:
A kistérségi váltással kapcsolatban a társuláshoz tartozó települések képviselıtestületeinek minısített többségő szavazata szükséges. Ezek szerint akár egy település is
meghatározhatja azt, hogy kiváljunk vagy csatlakozzunk. Ez gyakorlatban
elgondolkodtató. Milyen két szék közötti esemény lesz, ha valaki nem enged el, ha
valaki nem fogad be?

Farkas László alpolgármester:
Olyan nem fordulhat elı, hogy a két szék közé essünk.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az elıterjesztést a kiegészítéssel együtt, kézfelemeléssel
szavazzon.
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
111/2007. (X.18.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete a települési
önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2007. évi CVII. Törvénnyel
módosított 2004. évi CVII. Törvény 1.§. (4) bekezdése alapján, kezdeményezi a
Fonyód Kistérség Többcélú Társulásából 2007. október 31. napjával történı
kilépését.
Határidı: 2007. október 31.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a
polgármestert és felhatalmazza arra, hogy a Fonyódi Kistérség Többcélú
Társulása Elnökével kezdje meg a tárgyalásokat a vagyoni jellegő elszámolások
tekintetében. A vagyoni megállapodás-tervezetet legkésıbb 2007. november
havi ülésre terjessze a polgármester a képviselı-testület elé.
Határidı: 2007. november havi ülés
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Fonyódi
Kistérség Többcélú Társulásából való kilépéssel egy idıben a települési
önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2007. évi CVII. Törvénnyel
módosított 2004. évi CVII. Törvény 1.§. (4) bekezdése alapján, bejelenti
csatlakozását a lehetı legrövidebb idın belül, a kistérségbe történı befogadás
idıpontjától, de legkésıbb 2008. január hó 1.napjától - a Marcali Kistérség
Többcélú Társulásához.
Határidı: 2007. december 31.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
d.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzati
Képviselı-testülete
a
22/2007./II1./kt.határozatával bejelentette csatlakozási szándékát a MARCALI
KISTÉRSÉG HATÓSÁGI-IGAZGATÁSI TÁRSULÁS-ához, - szabálysértés és
birtokháborítás államigazgatási hatáskörök tekintetében – a Marcali Többcélú
Kistérségi Társuláshoz történı csatlakozás idıpontjával egyidejőleg
A képviselı-testület a 22/2007./II.1./kt.határozatában foglaltakat változtatás
nélkül fenntartja.
A képviselı-testület bejelenti csatlakozási szándékát a Marcali Kistérség
Hatósági Igazgatási Társulásához – pénzügyi végrehajtás, szakfordítói és
tolmácsigazolvány, ipar és kereskedelmi hatáskörök gyakorlása tekintetében. A
konkrét ügyek, feladat- és hatáskörök tekintetében felhatalmazza a körjegyzıt a
tárgyalásokra, és felkéri, hogy legkésıbb 2007. november havi ülésre terjessze
elı a megállapodás-tervezetet.
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Határidı: 2007. novemberi ülés
Felelıs: Török Csilla körjegyzı
e.) Balatonszentgyörgy község Önkormányzati Képviselı-testülete a Marcali
Kistérségi Többcélú Társulásához történı csatlakozásra tekintettel a
106/2006./X.19./kt.számú önkormányzati határozatát 2007. október 31. napjával
visszavonja.
f.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elhatározta,
hogy a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsában a
polgármester akadályoztatása esetén az Önkormányzatot Farkas László
alpolgármester képviselje. Az adott megbízás a 2010-ig terjedı önkormányzati
ciklus idıtartamára szól.

g.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Marcali
Kistérségi Fejlesztési Tanácsban a polgármester akadályoztatása esetén
Balatonszentgyörgy község önkormányzatát Horváth László Balatonberény
község polgármestere képviselje. Az adott megbízás a 2010-ig terjedı
önkormányzati ciklus idıtartamára szól..
h.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a határozat a.)-g.) pontjaiban foglalt döntéseket a Fonyódi
illetve a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Elnökei részére 3 napon belül
küldje meg.
Határidı: 3 nap
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
112/2007. (X.18.) kt. határozat:

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többször módositott – 1990. évi LV. Törvény 101.
§-ában biztosított felterjesztési jogával élve megkeresi az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztert, hogy az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 62.§-a alapján a kiemelt
építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérıl, a
kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrıl szóló – többször módosított
– 220/1997. (XII.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének módosítását
kezdeményezze a Kormánynál a tekintetben, hogy Balatonszentgyörgy község
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vonatkozásában 2008. január 1. napjától Marcali Város Jegyzıjét jelölje ki
eljáró hatóságként.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LV. Törvény 101.
§-ában biztosított felterjesztési jogával élve megkeresi az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztert, hogy az okmányirodák kijelölésérıl és
illetékességi területérıl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet
mellékletének módosítását kezdeményezze a Kormánynál a tekintetben, hogy
Balatonszentgyörgy község 2008. január 1. napjától a Marcali Város
Okmányirodája illetékességi területéhez tartozhasson.
c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LV. Törvény 101.
§-ában biztosított felterjesztési jogával élve megkeresi a Szociális és Munkaügyi
Minisztert, hogy a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1.§. (3) bekezdésében megállapított
illetékességi területi besorolás tekintetében Balatonszentgyörgy község 2008.
január 1. napjától Marcali Város Gyámhivatala illetékességi területéhez
tartozhasson.
d.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LV. Törvény 101.
§-ában biztosított felterjesztési jogával élve megkeresi a Szociális és Munkaügyi
Minisztert, hogy 325/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelettel módosított a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat
engedélyezésérıl,
továbbá
a
szociális
vállalkozás
mőködésének
engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, 1/B.§. (1) bekezdés
b.) pontja tekintetében az engedélyezı hatóság tekintetében Balatonszentgyörgy
község
2008. január 1. napjától Marcali Város Gyámhivatalához
tartozhasson.
e.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LV. Törvény 101.
§-ában biztosított felterjesztési jogával élve megkeresi az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztert, hogy a megyei (budapesti) rendır-fıkapitányságok és
rendırkapitányságok illetékességi területének megállapításáról 22/2004. (VI. 2.)
BM rendelet mellékletének módosítása tekintetében, hogy 2008. január 1.
napjától Balatonszentgyörgy község a Marcali Rendırkapitányság
illetékességi területéhez tartozhasson.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
113/2007. (X.18.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyód és
Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulásból történı kilépését 2007. évi december hó
31. napjával kezdeményezi.
b) A képviselı-testület társulás megállapodás elfogadásával kapcsolatosan hozott
51/2001. (IV.26.) kt. határozatát 2007. év december hó 31. napjával hatályon kívül
helyezi.
c) A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a kilépési szándékról a Fonyód és
Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulást értesítse.
d) A képviselı-testület felkéri a Fonyód és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulást,
hogy a Balatonszentgyörgy község vonatkozásában esetlegesen folyamatban lévı
társulási megállapodás alapján ellátott feladatokat 2007. december 31-el zárja le, a
pénzügyi elszámolást ezen nappal bezárólag bonyolítsa le, valamint az esetlegesen
folyamatban lévı ügyeket a Körjegyzıség Hivatalának adja át.
Határidı: a c) pont vonatkozásában azonnal
az a), b) és d) pontok vonatkozásában 2007. december 31.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Török Csilla körjegyzı

4) Egyéb ügyek:
4/a. Számlavezetı pénzintézet váltás ügye
Nagy Lajos polgármester:
Az év végének közeledtével a bankok ajánlatot tesznek a számlavezetésre és a
pénzkezelésre. Szóban több bank tett ajánlatot, de írásos anyagot a Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezet küldött. Mivel önkormányzatunk számláját az OTP Bank Zrt.
Marcali Fiókja vezeti, ezért tılük is kértünk ajánlatot. Két alkalommal folytattunk
személyes tárgyalást, a tárgyalások végeredményeképpen megküldték végén írásos
ajánlatukat. Felkérem Tolnai Anna pénzügyi fıtanácsost, hogy, értékelje a két ajánlatot.
Ennek ismeretében tud dönteni a testület, hogy érdemes-e számlavezetı pénzintézetet
váltani.

Tolnai Anna gazdálkodásvezetı:
Szeptember végén érkezett meg a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlata. A
technikai feltételek fejlettebbek és biztosabbak az OTP-nél. A Takarékszövetkezet
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elınye, hogy fiókintézménye van itt helyben. Az ajánlat egyes részei kedvezıbbek
voltak, mint az OTP-é. Az OTP a tárgyalások eredményeképpen már kedvezıbb
ajánlatot adott. Az ügyintézés gyorsasága miatt és a körjegyzıséghez kihelyezett banki
program biztonságossága miatt kedvezıbbnek tartom az OTP ajánlatát.

Hozzászólások:
Tüskés Balázs képviselı:
A Takarékszövetkezetnél egy idıben nem volt technikai háttér. Most viszont már
hirdetik is. Ez nem ugyanaz amire itt szükség lenne?

Tolnai Anna gazdálkodásvezetı:
Úgy tudom, hogy költségvetési szervekhez a Takarékszövetkezett nem telepít terminált.

Farkas László alpolgármester:
Itt nem számlavezetı pénzintézet választásról, hanem annak váltásáról van szó.
Komolyabban akkor kellene ezzel foglalkozni, ha a Takarékszövetkezet jobb ajánlatot
tudna adni mint az OTP. De nemhogy jobbat, de még ugyanazon kondiciókat sem tudja
adni. Nem látom azt a garanciát, mint az OTP-nél.

Nagy Lajos polgármester:
A Takarékszövetkezet ajánlata arra jó volt, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerültünk az
OTP-vel. Olyan beruházások elıtt állunk, hogy komoly önerıt, valamint mivel utó
finanszírozás van a pályázatoknál, amely több hónapos finanszírozást jelent, ezáltal
pénzügyi kölcsönöket is igényel. Az OTP fel van arra készülve, hogy ezeket a
pénzeszközöket megelılegezze. Más ügyekben is megállapodtunk. Úgy gondolom,
hogy ebben a témában nyugodtan hagyatkozhatunk a pénzügyes szakember
véleményére.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk ne váltson számlavezetı
pénzintézetet, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
114/2007. (X.18.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
pénzintézetektıl – OTP Bank Zrt. és Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet –
beérkezett írásos ajánlatokat megismerte megtárgyalta.
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b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kéthely és
Vidéke Takarékszövetkezet beérkezett pénzügyi ajánlatát nem fogadja el, elutasítja.
Felkéri a Képviselı-testület a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kéthely és
Vidéke Takarékszövetkezetet értesítse.
c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelenleg is az
önkormányzat számláját vezetı OTP Bank Zrt. Ö-542/2007.számú, 2007. október 11én érkezett ajánlatát elfogadja, nem vált számlavezetı pénzintézetet, az önkormányzat
számláját OTP Bank Zrt. Marcali Fiókja vezeti továbbra is.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

4/b. Temetıi díjak felülvizsgálata.
Török Csilla körjegyzı:
Évente ezeket a díjakat felül kell vizsgálni. Amennyiben a testület nem akar változtatni
a díjakon, akkor kéri, hogy az elıterjesztésnek megfelelıen hozza meg a döntését.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
115/2007. (X.18.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1999. évi XLIII.
Tv. 40. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve 12/2005. (X.11.) sz. rendelettel
módosított és egységes szerkezetbe foglalt a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
20/2004. (XI.30.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt díjak mértékét:
a) a sírhely megváltás és újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetıben vállalkozásszerően munkát
végzık által fizetendı temetı fenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetıi létesítmények, ill. az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak fizetendı díjat
felülvizsgálta, azok mértékét változatlanul hagyja, nem változtatja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
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4/c. Iskolai Társulás.
Nagy Lajos polgármester:
Felmértük a környék iskoláinak a helyzetét. A környékrıl Somogysámson
önkormányzata társulna várhatóan közoktatás területén a társulás által –
Balatonszentgyörgy gesztorságával fenntartott Általános Iskolához.. Javítaná
esélyeinket a mikro térség kialakításában, az iskola felújításában, a gyereklétszám
emelkedne. A csatlakozásnál az összes tanulók létszámának 40 %-a hátrányos helyzető
lenne. Ez egy elıny is, de hátrány is. Szóbeli információs szerint Balatonkeresztúr
elzárkózik, és Kéthely nem akar társulni. Somogysámsonban maradna az iskola
tagiskolaként 1-6. osztályig, a 7-8. osztály pedig ide járna Balatonszentgyörgyre. Arra
kérnék a testülettıl felhatalmazást, hogy az igazgató úrral közösen kezdjük meg a
tárgyalásokat a somogysámsoni iskolával történı társulás ügyében

Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
A képviselı-testület legkomolyabb feladata, hogy az iskolát, mint intézményünket olyan
állapotban tartsa, fejlessze, hogy biztosított legyen a jövıben gyermekeinknek. Nem
tudunk mikro térségi központ lenni, ha nem tudunk társulási központ lenni. Így az iskola
felújítására nem lesz mód.

Besenczki Józsefné képviselı:
Ez a társulás mennyi idı alatt jönne létre? A következı tanévre már a két osztályt
tudjuk-e fogadni?

Nagy Lajos polgármester:
Egyelıre szándéknyilatkozat kell a felújítási pályázat benyújtásához. Amennyiben
Somogysámson is kifejezi társulási szándékát, akkor a következı tanévtıl már
idejárnának a gyerekek.

Vass Béla Gyula képviselı:
Jövı évben kettı fejlesztı pedagógusunk végez. Egyrészt a marcali, másrészt a saját
pedagógus ellátottságunk kezelni tudja a hátrányos helyzetőeket a jogszabálynak
megfelelıen. Másrészrıl lényeges elem, hogy ne legyen csökkenı gyereklétszám vagy
legalább stagnáló legyen. Iskolánkban jelenleg stagnáló a létszám. A felújításnál kezeli
a különbözı vállalásokat, a kisebbségi, hátrányos helyzető dolgozók nagyobb arányú
jelenlétét.
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Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
Én is nagyon örülnék annak, ha sikerülne ez a társulás. Az oltásokat csak felszerel
orvosi rendelıben lehet elvégezni. Az iskola felújítással ez megoldódna. Másrészt
vannak olyan pedagógusok, akik a képességcsökkenéssel küzdı gyerekekkel tudnak
foglalkozni. Egészségügyi szempontból a gyereklétszám 80 %-a lúdtalpas. A Nevelési
Tanácsadó már gyógytestnevelést tartó pedagógust tud küldeni. Erre itt nagy szükség
lenne. Ha a világ így folytatódik tovább, elképzelhetı, hogy az iskoláknak még
pszichológust is kell alkalmazni.

Besenczki Józsefné képviselı:
Amennyiben sikerülne a társulás és bıvülne a gyereklétszám, megvizsgálnák az anyagi
oldalát, érdemesebb lenne saját szakembert alkalmazni. A falunak sokat segítünk azzal,
hogy a szülıket megóvjuk sok gondtól, problémától. Elképzelhetı, hogy ezzel is
szerencsésebb helyzetbe kerülnénk.

Nagy Lajos polgármester:
Alapfeltételek lesznek, a helyi óvodát, iskolát, mővészeti iskolát integrálni kell. Az
elıkészületek teljes erıvel folynak, mindenre árajánlatot kérünk. Gyenge pontjainkat
próbáljuk kiegyengetni. Egy biztos, hogy Marcalitól északra gyereklétszám tekintetében
Balatonszentgyörgy a legéletképesebb.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy kezdjünk tárgyalásokat a somogysámsoni
önkormányzattal az iskola társulásával kapcsolatban, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
116/2007. (X.18.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza
Nagy Lajos polgármestert és Vass Béla Gyulát, a „Dobó István” Általános Iskola
igazgatóját, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK
keretében belül mőködı általános iskola fenntartóival - Somogysámson, Somogyzsitfa,
Csákány önkormányzataival – a somogysámsoni általános iskolának a
balatonszentgyörgyi székhelyő „Dobó István” Általános Iskola tagintézményévé
történı alakításával kapcsolatban. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy
tárgyalások eredményérıl a képviselı-testületet tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
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Nagy Lajos polgármester:
Az iskola felújításával nagyon sok feladat van, szakember kell ahhoz, hogy az egészet
összefogja és koordinálja. Az elsı forduló pályázatának elkészítéséhez ki kell jelölni
egy szakembert. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dolgozója Nagy Ágnes fiatal,
nagyon tehetséges szakember, teljes mértékben ismeri a pályázati rendszert.
Személyesen tárgyaltunk vele, kérdésemre, hogy magánemberként vállalná-e a pályázat
elkészítését és az egész összefogását, igennel válaszolt, 200 e Ft + áfáért vállalja.
December második felében be tudjuk nyújtani a pályázatot.

Kérdések, hozzászólások:
Besenczki Józsefné képviselı:
Ez a pályázat mit tartalmazna?

Török Csilla körjegyzı:
Az iskolát fenntartó önkormányzatok az iskola felújítására pályáznak. Ha most nem tud
az iskolát fenntartó társulás pályázni, akkor legközelebb hét év múlva lesz rá lehetıség.
Egy komplett akadálymentesített, átalakításos, esetleg tanterem bıvítéses pályázatot
lehet benyújtani. Amennyiben az integráció megvalósulna, nagy összegre lehetne
pályázni, és ez a pályázat elbírálásakor plusz pontszámot jelentene.

Nagy Lajos polgármester:
Lényeg, hogy összefogja, felülvizsgálja, amit kell kijavít. A kötelezı feladatot elvégzi,
így az óvoda, mővészeti iskola integrálását. Elkészíti, dokumentálja. Az önként vállalt
dolgokat elkészíti. A pályázat 30-40 oldalas anyag, ezt elkészíti, december 20-ig leteszi
az asztalra.

Farkas László Nándor képviselı:
Mennyire kapcsolódik ez a korábbi tervhez, hogy egy új szárnyat építsünk? Vagy
mennyire van az parkoló pályára téve?

Nagy Lajos polgármester:
Az a terv most parkoló pályára van téve. Amikor az készült, akkor még 300-nál több
gyerek volt. Most az elıkészületnél azt kell nekünk bizonyítani, hogy ez az iskola
életképes.
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Farkas László alpolgármester:
Az esélyegyenlıség megteremtése úgy fog alakulni a továbbiakban, hogy nem több 100
létszámú iskolát fognak fejleszteni, hanem központi intézményeket fognak kijelölni. A
központi intézmények lesznek felzárkóztatva úgy, hogy az esélyegyenlıség meglegyen
a budapesti, a keszthelyi és a tikosi tanulónak is. Ez az elsı és egyetlen lépés, ahol
lépni tudunk, és elıre lépünk. Ha nem jön össze, akkor elbukjuk az egész folyamatot,
akkor nincs tovább.

Vass Béla Gyula képviselı:
Ha nincs meg a létszám, a törvény mindenképp kötelez, hogy tagiskola legyen. Ebbıl
következik, hogy egységes iskolaszerkezetet akarnak létrehozni. Arra épít, hogy fogy a
gyerek, a falvakban, a kisebb településeken 6 osztályos és ahol nem szakrendszerő
oktatás folyik, a szakvégzettséget elıírja. Azzal, hogy Balatonszentgyörgy alközpont
marad, esélye van a népesség megtartásra, a rangja is megmarad, arra, hogy több gyerek
itt maradjon vagy a közelben.

Nagy Lajos polgármester:
A sávolyi polgármester úrral történt beszélgetéskor feltettem a kérdést, hogy mi lesz
akkor, ha nem jön össze a számításuk? Azt válaszolta, akkor természetesen társulni
fognak. De nagyon bíznak a befektetıben.

Farkas László alpolgármester:
Kéthelynek is van stratégiai szerepe, ami szerintem egyre inkább visszaszorul. A
marcali városi érdekek Kéthelynek ellendolgoznak. A városi iskolák a városkörnyéki
iskolákat be fogják szívni. Így a Kéthelynek csorbul a lehetısége.

Navrasics Endre képviselı:
Legnagyobb adu a kezünkben a 225 gyerekünk és az öt település. Igen nagy esélyünk
van arra, hogy ez beváljon. Az egy dolog, hogy ennyibe kerül, hogy át kell építeni az
iskolát. Ha ez Balatonkeresztúr vagy bármelyik iskola vállalná fel, akkor náluk is be
kellene ruházni, mert ık nem lennének képesek annyival több gyereket ellátni. Mi 225öt látunk el, Balatonkeresztúr pedig csak 160 gyereket lát el.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Nagy és Nagy BT-ét megbízzuk ennek a pályázatnak
az elkészítésével, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2007. (X.18.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
–
gesztor önkormányzata
a
tagönkormányzatok felhatalmazása alapján megbízza a társulásban fenntartott
balatonszentgyörgyi székhelyő „Dobó István” Általános Iskola felújítására beadandó
DDOP-2007-3.1.2./2F Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik
fejlesztése c. pályázat I.fordulója pályázati anyagának elkészítésével a Nagy és Nagy Bt.
Kaposvárt. A képviselı-testület a Nagy és Nagy Bt. a pályázati anyag elkészítésére tett
árajánlatát megismerte, megtárgyalta, a Bt.vel a pályázat elkészítésének költségei
vonatkozásában 200.000.- Ft + ÁFA megbízási díj kifizetésében állapodik meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Október 23-ai nemzeti ünnepünket méltóképpen ünnepeljük október 22-én, 18,00
órakor szentmise, majd utána a kultúrotthonban az általános iskolások mősora és
filmvetítés követi. Kérem képviselı társaimat, hogy minél többen vegyenek részt az
ünnepségen.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester az ülést 16,05
órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Tüskés Balázs
képviselı

Farkas László Nándor
képviselı
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