BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
14. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI
118/2007. (X.31.) kt. határozat:
A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása.
119/2007. (X.31.) kt. határozat:
76-os számú fıútvonal Balatonszentgyörgy átkelési szakaszon
gyalogos átkelıhely áthelyezése és sebesség kijelzı berendezés
kihelyezése.
120/2007. (X.31.) kt. határozat:
Óvoda kötelezı felvételt biztosító körzethatárainak megállapítása.
121/2007. (X.31.) kt. határozat:
Szőrıvizsgálat útiköltségének vállalása.

14. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
október 31-én 8,10 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl.

Jelen vannak: Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné 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:
Nagy Lajos polgármester
Dr. Darabont Ferenc képviselı

Farkas László alpolgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Vass Béla Gyula és Hetényi Tamás Péter képviselıket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a rendkívüli ülésen kettı napirendi pontot tárgyaljon a testület, elsıként
a gyalogos átkelıhely áthelyezését, másodikként pedig az óvoda kötelezı felvételt
biztosító körzethatárainak megállapítását.
A képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
118/2007. (X.31.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. október 31ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) 76-os számú fıútvonal Balatonszentgyörgy átkelési szakaszon gyalogos átkelıhely
áthelyezése és sebesség kijelzı berendezés kihelyezése.
Elıadó: ??
2) Óvoda kötelezı felvételt biztosító körzethatárainak megállapítása.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
Határidı: azonnal
Felelıs: Farkas László alpolgármester

1) Napirend tárgyalása:
76-os számú fıútvonal Balatonszentgyörgyi átkelési szakaszon gyalogos átkelıhely
áthelyezése és sebesség kijelzı berendezés kihelyezése.
Elıadó:
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Farkas László alpolgármester:
Sokszor beszéltünk már róla, hogy a 76-os számú fıútvonalon – a települést átszelı
szakaszán – nagyon súlyos közlekedési problémákat okoz a gyorshajtás. A
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ több pályázatot írt ki az országos fıutak
átkelési szakaszain a forgalom lassítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a
jármővek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. Felkérem Cziráki
Zoltán mőszaki fıelıadót, hogy ismertesse az elıterjesztést.

Farkas László Nándor képviselı az ülésre 8,15 órakor megérkezett, a testület
tagjainak száma 8 fıre bıvült, a testület ülése határozatképes, az ülés folytatódik.

Cziráki Zoltán mőszaki fıelıadó:
A pályázatban szerepelne a gyalogos átkelıhely áthelyezése. A Mővelıdési Ház mellıl
a cukrászdához szeretnénk áthelyeztetni, mivel sok gyerek jár ott keresztül a Sport utca
felıli átjárótól. A pályázatban több célt is lehet szerepeltetni. Az átkelıhely áthelyezése
mellett egy sebességmérı berendezést is szeretnénk kihelyezni. A munkákkal
kapcsolatban megkerestünk egy mérnököt, Gáspár Lászlónak hívják, a tervek
elkészítésére. A beruházás 4,5 millió Ft-ba kerülne, melyhez 545.720,- Ft önrészt
kellene biztosítani.

K é r d é s:
Farkas László Nándor képviselı:
Arra az egy átkelıre szól a javaslat. A község másik helyén is van ilyen veszélyes
szakasz. Nem lehet erre együtt pályázni?

Cziráki Zoltán mőszaki fıelıadó:
Ez egy országos pályázat. Ez a kérdés nem merült fel, csak az, hogy egy csillapító
szigetet tegyünk oda, de azt a Gulya Csárdához engedélyeznék. A gyakorlat azt mutatja,
hogy azokat a pályázatokat támogatják, amelyek nem kérnek túl sokat. Ha beválna,
akkor egy másik pályázattal megpróbáljuk.

Farkas László alpolgármester:
Úgy néz ki, hogy több pályázat lesz. Frekventált szakaszokról beszélünk, több baleset is
történt. Elsıdleges célunk az lesz, hogy a 76-os kikerüljön a településrıl és a gyerekek
biztonságos átkelését biztosítsuk. Kérem, aki egyetért a pályázat benyújtásával és az
önrész biztosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
119/2007. (X.31.) kt. határozat:
1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt
be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz gyalogos átkelıhely,
nyomógombos jelzılámpás kiépítéséhez és sebességkijelzı berendezés létesítéséhez
szükséges támogatás elnyerésére.
2) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a beruházásra 4.545.720,- Ft-ot kíván
fordítani. Ebbıl a pályázat keretében igényelt támogatás 4.000.000,- Ft (88 %), a
pályázat benyújtásához szükséges önerı pedig 545.720,- Ft (12 %), melyet a 2008. évi
költségvetésében biztosít.
Határidı: 2007. október 31.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
Óvoda kötelezı felvételt biztosító körzethatárainak megállapítása.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Farkas László alpolgármester:
Vörs község önkormányzata 2007. szeptember l-el csatlakozott a balatonszentgyörgyi
székhelyő „Margaréta” Óvodához az óvodai feladatok ellátására. Ezzel kapcsolatban
több feladat merült fel. Felkérem Török Csilla körjegyzıt asszonyt, hogy ismertesse az
elıterjesztést.

Török Csilla körjegyzı:
A képviselı-testületnek meg kell állapítani a kötelezı felvételt biztosító óvoda
körzethatárait, mivel az ellátási terület bıvült, szeptember l-tıl Vörs község
közigazgatási területével, ezért a tavalyi 134/2006. (XI.20.) kt. határozatát ki kell
egészíteni, módosítani kell.

Farkas László alpolgármester:
Kérem, aki elfogadja az elıterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
120/2007. (X.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 134/2006.
(XI.20.) kt. határozatának a következı bekezdése alatti felsorolást – kötelezı felvételt
biztosító körzethatárok – kiegészíti az alábbiakkal:
„Ir.szám: 8711. Vörs község közigazgatási területe”
Határidı: azonnal
Felelıs: Farkas László alpolgármester

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
A népegészségügy keretében méhnyakrák és mammográf szőrészt szervezünk.
Balatonszentgyörgy 2007. november 27-ére kapott idıpontot. A nagyszámú jelentkezés
miatt javasolom, hogy nagy Volán buszt vegyünk igénybe. Az utolsó alkalommal is
többen voltunk, így a nagy Volán busz többször ment Kaposvárra. A szőrési lehetıséget
a jövı héten fogjuk hirdetni, így a jelentkezık számát elıre megmondani nem tudjuk.
A Volán busz költségét fizetni kell, ezért a képviselı-testületnek dönteni kell ebben a
témában, hogy vállalja vagy nem.

Farkas László alpolgármester:
Ezt visszamondani nem lehet, mindent meg kell tenni ennek érdekében. Erısítse meg a
testület egy határozattal. Kérem, aki egyetért a szőrıvizsgálat autóbusz költségeinek
vállalásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal meghozta a
következı határozatot:
121/2007. (X.31.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselıt-testülete
a
Balatonszentgyörgy község közigazgatási területérıl a szőrésen résztvevı személyek –
a népegészségügy keretében : méhnyakrák és mammográfiai szőrı vizsgálat elvégzés
céljából – a kaposvári Kórházba történı beutaztatását átvállalja, a beutaztatáshoz
igénybe vett autóbusz/autóbuszok költségeit a 2007.évi költségvetési kiadási terhére
átvállalja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Farkas László alpolgármester a
rendkívüli ülést 8,25 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Farkas László
alpolgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Vass Béla Gyula
képviselı

Hetényi Tamás Péter
képviselı

