BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
15. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI
122/2007. (XI.22.) kt. határozat:
A 2007. november 22-ei ülés napirendjének elfogadása.
123/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Dél-erdélyi kapcsolatfelvétel.
124/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Napirend elıtti beszámoló elfogadása.
125/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
126/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Nagy Lajos polgármester jutalmazása.
127/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása.
128/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Kistérségi váltással kapcsolatos döntés.
129/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Kistérségi váltással kapcsolatos határozat módosítása.
130/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére iroda helyiség biztosítása.
131/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Mikulás ünnepség tartására.

RENDELETE
13/2007. (XI.22.) sz. rendelet:
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (III.1.)
sz. rendelet módosításáról.

15. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
november 22-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott
közmeghallgató 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
4 fı a lakosság részérıl

Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyzı

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére dr. Darabont Ferenc és Tüskés Balázs 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:
122/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. november
22-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester

1) Beszámoló az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
2) A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
3) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
4) Egyéb ügyek.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Október 21-én a Csillagvárban részt vettem a Fidesz október 23-ai ünnepségén az
önkormányzat képviseletében.
- 22-én tartottuk a községi ünnepséget, a szokáshoz hívem most is színvonalasan került
megrendezésre.
- November 14-én a Fonyódi Kistérségi Társulás ülésén voltam, ahol közmunka
programmal kapcsolatos pályázatról volt szól. Ha sikerülne, akkor téli viszonylatban 10
fıt tudnánk foglalkoztatni 3 hónapra.
- 21-én Marcali polgármesterénél dr. Sütı László polgármester úrnál voltunk Vass Béla
Gyula igazgató úrral és Farkas László vörsi polgármester úrral az iskola felújításával
kapcsolatban. A pályázat pontosítását beszéltük át. Szóban támogatásáról biztosított
bennünket. İ is elfogadhatónak tartaná, hogy Marcali, Böhönye és Balatonszentgyörgy
lenne a három kiemelt iskolaközpont. Természetesen ezt a kistérségnek is el kell
fogadni. Balatonkeresztúr nem akarja tudomásul venni, hogy Balatonszentgyörgy
pályázni szeretne. Kéthely szakmai szempontból csatlakozna hozzánk. Ma kaptuk meg
Somogysámsontól is az értesítést, hogy szakmai szempontból együttmőködnének
velünk.
- Tájékoztatom a testületet, hogy a Baptista Szeret Szolgálattól élelmiszer adományt
kapott településünk a rászorulók részére. Ennek kiosztását hétfın fogja elvégezni a
Szociális Bizottság elnöke és a családgondozó.
- Marcaliban befejezıdött az asszonyok szőrıvizsgálata, melyet Takácsné Lengyel
Valéria védını szervezett. A Marcali Kórház Nıgyógyászati Osztályának vezetıje, dr.
Kiss György fıorvos úr külön köszönetét fejezte ki, hogy beszállítottuk az asszonyokat
a vizsgálatra.
- Jelenleg Kaposvárra szervezzük a mammográfiai szőrést, ahova kettı busszal fogjuk
szállítani az asszonyokat.
- Farkas László alpolgármester úr kettı alkalommal vett részt helyettem értekezleten.
Kérem, hogy tájékoztassa a testületet az ott elhangzottakról.

Farkas László alpolgármester:
A Leader programról, az Uniós pályázatokból lehívható vidékfejlesztési pénzekrıl van
szó. Minden településnek valamelyik csoport tagjává kell vállnia. Nálunk is megalakult
a Leader közösség Buzsákon 100 feletti alapító taggal. Ennek soros harmadik ülésén
vettem részt hétfın. Arról kellett dönteni, hogy milyen civil szervezıdési formában
alakuljon meg ez a közösség. Heves vita után olyan döntés született, hogy nem
egyesületi formában, hanem zártkörő részvénytársaság formában alakult meg a Leader
közösség.
A polgármester úr helyett részt vettem még a DRV szervezésében tartott értekezleten. A
DRV várhatólag privatizálás alá esik. Az önkormányzatok úgy gondolják, hogy a
tulajdonjog ıket illeti meg, nem pedig valamilyen külföldi vállalkozót.
Balatonszentgyörgy is tulajdonosa bizonyos számú részvénnyel. Siófokon olyan döntés
született, hogy az önkormányzatok szeretnék megszerezni a tulajdont illetve
közmővagyont, illetve az üzemeltetési vagyont. A minisztérium az elképzelést
befogadhatónak, jónak tartja. A lényeg az, hogyha az önkormányzatok szándéka erıs,
akkor a tulajdonukba kerülhet a DRV. Azért lényeges ez a dolog, mert ha az
önkormányzatok tulajdonába kerül, akkor ık határozzák meg a vízdíj mértékét és az
egészséges ivóvíz szolgáltatását.

Nagy Lajos polgármester:
Dr. Sütı László polgármester úr kézbe vette ezt a dolgot. A DRV-ben 22 önkormányzat
tulajdonos, többek között mi is azok vagyunk, részvényt kaptunk. Ezek az
önkormányzatok fogják kezdeményezni a megvásárlását ennek a cégnek.
Térítésmentesen illetve kedvezményesen.

Dr. Darabont Ferenc képviselı:
Magánemberként Dél-Erdélyben jártunk, ahol elvétve élnek már magyarok.
Vajdahunyadtól 10 km-re, Vajdahunyad és Déva között. Közel vannak Erdély határ
hegyei, csodálatos vidék. Sajátos népmővészeti kincset ıriznek. Szerencsém volt
megismerkedni az ottani hagyományırzı csoport vezetıjével és elbeszélgetni velük.
Hajlandóságot mutatnak arra, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot. A klasszikus testvér
települési kapcsolat nem mőködne, mivel nekik nincs saját önkormányzatuk, Dévához
tartoznak. Úgy lehetne áthidalni ezt a lehetıséget, hogy a balatonszentgyörgyi
Kulturális Egyesület az Kulturális Egyesületükkel felveszi a kapcsolatot. Én azt
mondom, hogy mindenképpen profitálni tudunk a kapcsolatból, mivel egy teljesen
egyedi kultúrát ıriznek, másodsorban pedig tapasztalat cserére is nyílna lehetıség,
mivel náluk is egyik fı foglalkozás a turizmus, a vendéglátás. Kérem a testületet, hogy
gondolja át. Településünknek érdeke lenne, hogy kitekintést nyerjen Erdélynek erre a
vidékére is. Ha a testület egyetért, akkor egy szándéknyilatkozatot kérnek.

Nagy Lajos polgármester:
Egy évvel ez elıtt a torockószentgyörgyiekkel volt kapcsolat felvételünk. Szintén a
doktor úr kezdeményezésére. Felkerestek bennünket, azóta nem jelentkeztek. Ez egy
újabb lehetıség lenne. Ha a testület úgy gondolja, akkor a szándéknyilatkozatot
elküldenénk, meghívnánk ıket egy látogatásra.
Kérem, aki egyetért a Dél-erdélyi kapcsolat felvétellel, kézfelemeléssel szavazzon.
Takácsné Lengyel Valéria képviselı az ülésre megérkezett, a testület tagjainak
száma 10 fıre emelkedett, az ülés folytatódik tovább.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
123/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kezdeményezi a
Dél-Erdélyi kapcsolat felvétel Csernakeresztúr (Cristur) település Kulturális
egyesületével. Felkéri a polgármestert, hogy a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos
tárgyalások megkezdésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
124/2007. (XI.22.) 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:
Beszámoló az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetıt, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezetı röviden ismerteti az elıterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
Az iskola, óvoda és körjegyzıség anyagát tegnap a Társulási Tanács és a fenntartó
önkormányzatok polgármesterei megtárgyalták, elfogadták. Az egész anyagot a
Pénzügyi Bizottság tegnap tartott ülésén tárgyalta. Kérem a bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság döntését.
Tüskés Balázs a Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság tegnap tartott ülésén ezt a napirendet is megtárgyalta, elfogadta,
egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
125/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2007. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 380.443 e Ft eredeti, 380.553 e Ft módosított bevételi elıirányzattal, 302.902 e Ft
teljesítéssel,
b) 380.443 e Ft eredeti, 380.553 e Ft módosított kiadási elıirányzattal, 300.031 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2007. szeptember 30-i állapotnak megfelelıen 24.595 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetıt, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezetı röviden ismerteti az elıterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
Ezt az anyagot is tárgyalta a Társulási Tanács, elfogadta. A Pénzügyi Bizottság ülésén is
napirend volt, kérem a Bizottság elnökét ismertesse a döntést.
Tüskés Balázs a Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság a költségvetés módosítását elfogadta. Még egy napirendet szeretnék
elıterjeszteni, amely szintén módosítaná a költségvetést. A Bizottság ülésén is
elıterjesztettem, a polgármester úr jutalmazását. A polgármester úr az elmúlt években
nem kapott jutalmat. Mivel az elıbb hallottuk, hogy az önkormányzat jó anyagi
helyzetben van és a törvény lehetıséget ad hat havi illetménynek megfelelı jutalom
adására, ezért terjesztem elı ezt a napirendet. A polgármester úr illetménye bruttó
404.800,- Ft. Én három havi illetménynek megfelelı jutalom adására teszek javaslatot.
A Bizottság ezen javaslatomat 3 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Amennyiben a
testület a javaslatot elfogadja, úgy kérem a költségvetést ezen összeggel is módosítani.

Nagy Lajos polgármester érintettsége miatt átadja az ülés vezetését Farkas László
alpolgármesternek, a szavazásban nem vesz részt.
Farkas László alpolgármester:
Nagy jól átgondolt, megkonstruált költségvetésen vagyunk túl, a visszamaradó
negyedévben is hasonló jól mőködı költségvetéssel kell számolnunk. Meglepetés nem
érhet bennünket. Komolyan át lettek ezek a dolgok nézve, az önkormányzatnak
likviditása nem volt. Egyéb pénzforráshoz nem kellett nyúlni, intézményeinket
zökkenımentesen tudtuk mőködtetni. Sok segélyt tudtunk adni a lakosságnak,
gyakorlatilag teljesen stabilan mőködött a költségvetés. Ez részben a polgármester úr
illetve a gazdálkodási vezetı érdeme. Átadom a szót a testületnek.
Hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselı:
Az elıterjesztés váratlanul ért. Senki ne vegye rossz néven, az elhangzott érveket
tiszteletben tartva, azt szeretném kérni a testülettıl, hogy jól fontoljuk meg amikor
magunknak ilyen összegrıl döntünk. Ezek indokoltak-e, kitekintve a társadalomba a
folyamatok tényébe, aki indokoltnak tartja ezt az összeget az szavazzon igennel, aki
nem tartja indokoltnak az nemmel szavazzon, vagy tartózkodjon.

Tüskés Balázs képviselı:
Mindannyian tudjuk, hogy mire gondolt képviselı társunk. Nyilván nagy összegrıl van
szó, de én kérem képviselı társaimat vegyék figyelembe azt, hogy e mögött egy egész
év munkája van.

Farkas László Nándor képviselı:
Szeretném hivatkozásként azt elmondani, hogy a közvélemény körében kialakult az a
szemlélet, hogy a köztisztviselıi körben, a politikai vezetés, az önkormányzati vezetés
körében irritatív nagyságú pénzek kerülnek kifizetésre. Jól látjuk, hogy a parlamenti
képviselık javadalmazása ügyében is milyen országos felháborodás alakult ki.
Szeretném, ha Balatonszentgyörgyön ez a dolog valamilyen szinten példamutató
módon, tiszteletben tartva a társadalom nehéz helyzetét, inkább a mértéktartóság felé
mozdulna el. Természetesen nem kicsinyíteni akarom a polgármester úr és a hivatal
dolgozóinak munkáját, de emellett azt is el kell mondani, hogy ez a költségvetés azért
tudott ilyen maradni, mert nagyon sok helyen csak csökkentett üzemet tudtunk
produkálni. Hiba lenne, ha úgy határoznánk meg a 2007. évi költségvetésnek a
végrehajtását, ami nemcsak gazdasági szempontból, pénzügyi egyensúly szempontjából
ez egy sikeres dolog volt. Azt látom, hogy a faluban nagyon sok beruházás, felújítás,
korszerősítés elmaradt az elmúlt években, amire pénzt kellett volna költenünk. Nem
költöttünk azért, hogy megırizzük a falunak a likviditását. Úgy érzem, hogy ez nem
felhıtlen siker. Sikernek könyvelem el azt, hogy nem adósodott el a falu ebben a
gazdasági helyzetben.

Farkas László alpolgármester:
Igen siker az, hogy egy önkormányzat nem veszti el likviditását. Amikor tudunk arról,
hogy több önkormányzat olyan gondokkal küzd, hogy 0-ra kihozni az önkormányzatot.
Vagy tudunk olyanról, akik 100 millióval úsztak el, reménytelen helyzetbe taszítva a
településeket. Ha a faluban járunk, akkor látjuk, hogy nincs az a pénz, ami el ne fogyna.
Jelenleg három intézmények a felújítása, korszerősítése folyik. Ilyen gazdasági
helyzetben ez is siker.

Besenczki Józsefné képviselı:
Hasonló véleményem van, mint Farkas László Nándor képviselı társamnak. Ez az
összeg irreális szakadék a faluban élı emberek életkörülményeihez képest. Nem tudunk
mindenkin segíteni, de valamilyen módon legalább erkölcsileg próbálunk a helyzetükön
segíteni. Úgy gondolom, hogy ilyen erkölcsi gyızelem sokszor fontosabb. Ezt az
összeget nem tudom elfogadni.
Hetényi Tamás Péter képviselı:

Csatlakozom képviselı társaimhoz. Én sem értek egyet ezzel az összeggel. Elsısorban
azért, mert Balatonszentgyörgyön lehetne helyre tenni dolgokat. Korábban kértem az
utak helyreállítását, a mai napig nem történt semmi. Ezt máshova is lehetne fordítani.

Farkas László alpolgármester:
Mivel módosító indítvány nem volt, a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelıen aki
elfogadja a polgármester úr jutalmazására vonatkozó javaslatot, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
126/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nagy Lajos
polgármester részére – munkája elismerése képpen - 3 havi – bruttó 1.214.400.- Ft
összegő jutalmat állapít meg.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a megállapított jutalom összegének kifizetésérıl
gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Farkas László alpolgármester
Farkas László alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Nagy Lajos
polgármesternek.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a költségvetés módosítását elfogadja, - az elıbbiekben elfogadott kiegészítés
figyelembe vételével - kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
megalkotta következı rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2007./XI.22./sz. rendelete
a 9/2007./IV.16./sz. rendelettel módosított 2/2007./III.1./sz. rendelet
az Önkormányzat 2007.évi költségvetésérıl módosításáról
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII.tv. 65.§.- alapján –
figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló
– módosított 217/1998./XII.30./Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2007.évi
költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A módosított 2/2007./III.1./sz. rendelet 3.§.-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

382.447.000.- Ft
400.513.000.- Ft
18.066.000.- Ft

bevétellel
kiadással
hitellel

állapítja meg.
ezen belül:
- mőködési célú bevételt
ban
- mőködési célú kiadásokat
ban
ebbıl:
- személyi juttatásokat
175.795 e Ft-ban
52.776 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelı járulékokat
- a dologi kiadásokat
109.939 e Ft-ban
- szociális segélyek
22.200 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat
16.434 e Ft-ban
- felhalmozási célú bevételt
ban
- felhalmozási célú kiadást
ban
ebbıl:
- a beruházások összegét
10.233 e Ft-ban
- a felújítások összegét
1.494 e Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás
1.993 e Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz hiteltörlesztés
- csatorna
1.170 e Ft-ban
- csónakkikötı 6.277 e Ft-ban
- intézményi felhalmozási kiadások összegét 2.202 e Ft-ban

377.144 e Ft377.144 e Ft-

23.369 e Ft23.369 e Ft-

állapítja meg.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

3) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester

(Határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetı, hogy ismertesse a
jövı évi költségvetési koncepciót.
Tolnai Anna gazdálkodásvezetı ismerteti az elıterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
A koncepcióban beruházásokról, fejlesztésekrıl nem sok szó esik, mivel az
önkormányzat saját erıbıl nem tud megoldani semmit. Mindenre pályázatot kell
benyújtani. Bízok benne, hogy a jövı évben az iskola és óvoda felújítása elıtérbe kerül,
de több mint valószínő, hogy nem fejezıdik be, nem realizálódik. Elsısorban erre kell
koncentrálnunk. Ezzel kapcsolatban lesznek kiadások, de még nem tudjuk, hogy mikor
és milyen összeget jelent. Döntött a testület a Berzsenyi utcai gyalogátkelıhely
áthelyezésérıl a cukrászdához. Ez is csak akkor valósulhat meg, ha elnyeri a pályázati
támogatást. Ehhez 20 % önrészt kell biztosítani. Ez is fontos a település életében. A
csónakkikötı iszaptalanításához tanulmánytervet készítenek a szakemberek. Ki kell
választani a legjobbat, ezt is pályázati pénzbıl lehet megoldani. A kultúrház ez évi
pénzmaradványából még ebben az évben elkészülhet a hátsó bejárat felújítása. A jövı
évben ha a pályázati lehetıségeket ki tudjuk használni, akkor az utak és járdák
kátyúzása, felújítása megtörténhet. Itt jegyzem meg képviselı társamnak, hogy a
Berzsenyi utca kátyúzása megtörtént önkormányzati hozzájárulás nélkül. Ezért
egypárszor tárgyalni kellett a Közútkezelıvel. Ha pályázni tudunk, akkor a tavasszal az
Egry utcában is el lesz végezve a felújítás. Lényeg, hogy mindenhol pályázati pénzeket
kell felhasználni, pályázati lehetıségeket kell kihasználni. Fontos lenne még az orvosi
rendelı felújítása, de erre most nincs kiírva pályázat. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
koncepciót is, kérem a Bizottság elnökét ismertesse a döntést.
Tüskés Balázs a Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a jövı évi koncepciót is megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta.
Szeretném még elmondani, hogy a jó gazdálkodáshoz az a szemlélet is kell, hogy a
pályázati támogatásokat használjuk ki, amihez csak 20 % önrészt kell biztosítani az
önkormányzatnak.

Hozzászólások:
Kiss Ferenc a lakosság részérıl:
- A temetıben egy illemhely van, ami szégyenletes. Egy-egy temetés alkalmával többen
bemennek. A hullaházban nincs szükség a boncteremre, a mellette lévı raktár
helyiségre. Abból ki lehetne alakítani egy két személyes nıi WC-ét és egy két
személyes férfi WC-ét. Kérem, hogy ennek megvalósulását támogassák, ne kelljen
szégyenkezni.

- Járom az országot, több településen szép virágos utcákat látok. Szemetes ládák vannak
kihelyezve. Nálunk az intézményeknél, éttermeknél nincs szemetes láda. A szemét el
van dobálva. Szemetes a falunk. Javasolom, hogy az intézményeknél és minden utcában
legalább 300 m-ként helyezzünk ki szemetes edényeket. A buszmegállóban ki van
helyezve, de jobban oda kellene figyelni rá.
- A faluban sok lakatlan ház van, a járdán a hó nincs elszórva. Miért nem lehet
felszólítani a tulajdonost, hogy takarítsa le a járdát? Ebben kérem a segítséget.
- Nézem a keszthelyi tévét. Nagyon tetszik, hogy ott közvetítik a képviselı-testület
ülését. Itt nem lehet ezt megtenni? Azt a javaslatot tenném, hogy adják le az üléseket a
helyi tévén.
- Tagja vagyok az Idısek Klubjának. Mi ott ebédelünk. Mi indokolja azt, hogy
kizárólag az iskola konyhájáról kell oda hozni az ebédet, amikor nagyon sok esetben,
felmérés alapján, elfogadhatatlan volt az étel. Többen már otthagyták az otthont, de
miért. A PIKI Étterem vagy a Csillagvár Étterem 20-30 Ft-tal olcsóbban tudja adni a
finom ételt, mint az iskola. Én úgy gondolom, hogy az iskola sem kapja drágábban a
nyersanyagot, mint az éttermek. Nem tudom, hogy mi a cél, így akarják felszámolni?
Régebben, ha kirándulni szerettünk volna, akkor elvittek bennünket. Most nem
kérhetjük, mivel Balatonkeresztúrhoz tartozunk. Mi itt az igazság?
- A csónakkikötı elkészült, de minek. Nincs kihasználva. A nyáron elmentem
megnézni, hogy hány csónak van kikötve. Egyet sem láttam. Elmentem a régi
megszokott helyre, ott meg 30-40 ki volt kötve. Miért kértek több pénzt, mint a
berényiek? Így nem lehet idecsalogatni a vendégeket. Köszönöm, hogy meghallgattak,
kérdéseimre várom a választ.

Nagy Lajos polgármester a feltett kérdések egy részére az alábbiakban válaszol:
- A temetıben a hullaház raktár helyiségébıl ki van alakítva egy egyszemélyes angol
WC. Ha a fa bódét elbontjuk, meg fogják találni.
- Én nem látom, hogy olyan szemetes lenne a falu. Ettıl függetlenül lehet kihelyezni
szemetes ládákat.
- A testületi ülések felvételének semmi akadályát nem látom, megoldásáról bıvebben
talán Tüskés Balázs tudna beszélni.
- Amikor nyáron az iskola konyhája nem mőködött, mind a három étterembıl próbáltuk
megoldani az étel szállítást. Mindannyiszor azt hallottuk, hogy az iskoláé jobb.
- Az ÖNO-hoz a balatonkeresztúri polgármesternek semmi köze nincs. Az ÖNO
felügyeleti szerve továbbra is a szentgyörgyi önkormányzat. Ilyen gonddal semmi esetre
se forduljatok Balatonkeresztúrhoz. Kirándulásra a kisbusz bármikor rendelkezésre áll.
A testületnek van egy olyan döntése, hogy ezt a keresztúri kapcsolatot felülvizsgálja,
nem biztos, hogy olcsóbb ez nekünk. De minden képpen társulni kell valakivel, mert így
kapjuk meg a normatívákat.
-A csónakkikötı tavaly nyár végére készült el. A horgászok tavasszal kivitték
csónakjaikat a régi helyre, a nádasban illegális kikötı van. Ott nem fizetnek semmit. Mi
minimális árat kértünk a csónakkikötıhöz, a horgászoktól 5 e Ft + áfát, a kívülállóktól
10 e Ft + áfát. Az összes hely ki van adva. Az iszaposodás tavasszal meg fog szőnni, a
csónakok ott lesznek.

Török Csilla körjegyzı:
A hó eltakarítással kapcsolatban; a Települési Rendtartásban le van szabályozva, hogy
minden állampolgárnak le kell takarítani ingatlana elıtt a járdát. Váratlanul ért
bennünket a rendkívüli hóesés. Cziráki Zoltán mőszaki ügyintézı már fogalmazza a
hirdetést. Ha késıbb is ilyet tapasztalnak, akkor kérjük az ingatlan tulajdonosainak
listáját és fel fogjuk szólítani ıket.

Vass Béla Gyula képviselı:
Az étkezéssel kapcsolatban kétlem, hogy többe kerülne az idısek étkezése, mintha az
étterembıl kérnék. Nyugdíjuk alapján kedvezményt kapnak, más a normatíva. Nyáron
az éttermek sem tudták jobb minıségben megoldani. Olyan jelzés nem érkezett, hogy
nem jó az étel minısége. De ha ilyet tapasztalnak a vezetı jelezze. Igyekszünk
kitekinteni, vendég ebédeket fızni. Hollád, Tikos, Vörs idıseinek, óvodásainak fızünk.
A postások is innen viszik. Összességében elégedettek az étellel, inkább mint az
éttermek menzájával. Az iskola konyhájának kapacitása 350 fıs. Bevállaltunk még több
vendég ebédet, csakhogy teljesen ki legyen használva. A hozzászóló által kifogásolt
minıség ellenére is hozzánk járnak ebédért.

Farkas László alpolgármester:
Áttételesen én is meg lettem szólítva a csıtörések kapcsán. A képújságban minden
fontos közszolgáltató telefonszáma bent van, ott minden megtalálható. Javasolom, hogy
írja be saját telefonjába és ha kell már is hívni tudja.

Tüskés Balázs képviselı:
A tévé felvétel azóta nincs megoldva, amióta én képviselı vagyok. Addig ez meg volt.
Az pedig nem menne, hogy képviselıként a kamera mögött vennék részt az üléseken.
Ezt mással kellene megoldani. Az egyesület tagjai nagyrészt diákok, akik ebben az
idıpontban szintén nem érnek rá. Másrészt jobban örülnénk neki, ha a lakosság körébıl
többen eljönnének az ülésekre. Számomra az megoldhatatlan lenne, hogy helyettem
valaki mindig kamerázzon. Régóta gondolkodom azon, hogy az üléseken egy „jó tollú”
személy azonnal leírná a lényeget és máris megjelenhetne a képújságban vagy akár az
Interneten is.

Farkas László Nándor képviselı az ülésrıl eltávozott, a testület létszáma 9 fıre
csökkent, a testület ülése továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Nagy Lajos polgármester:

A helyi portálon minden testületi jegyzıkönyv szó szerint fent van napra készen. Ha
valakinek nincs Internet hozzáférése, akkor a Teleházban erre lehetısége van, ott
elolvashatja ezeket, figyelemmel kísérheti, hogy milyen határozatokat hozott a testület.
A 2008. évi költségvetési koncepcióban irányszámok vannak, ez nem végleges. Kérem,
aki elfogadja a 2008. évi költségvetési koncepciót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:

127/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2008. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2008. évi
költségvetési tervezés alapjának tekinti.
1) A 2008. évi költségvetési bevételi elıirányzatokat várhatóan 396.097.000,- Ft
bevétellel (1. sz. melléklet),
2) A 2008. évi költségvetési kiadási elıirányzatokat várhatóan 396.097.000,- Ft
kiadással (2. sz. melléklet) tervezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

4) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 4/a. Kistérségi váltással kapcsolatos döntés.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Kistérségi váltással kapcsolatban már több határozatot hozott a testület. Mivel velünk
együtt Balatonberény, Balatonmáriafürdı és Balatonkeresztúr is kistérséget vált, ennek
elfogadásáról határoznunk kell.
Kérem, aki elfogadja Balatonberény, Balatonmáriafürdı és Balatonkeresztúr kilépését a
Fonyódi Kistérségi Társulásból, valamint a Marcali Kistérségi Társulásba történı
belépését, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
128/2007. (XI.22.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete BalatonberényBalatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községek Önkormányzatai Képviselıtestületeinek a Fonyód Kistérség Többcélú Társulásából 2007.december 31-el történı
kilépési szándékát tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

4/b. Kistérségi váltással kapcsolatos döntés.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
Török Csilla körjegyzı:
Balatonszentgyörgy képviselı-testülete október 18-án határozott a Fonyódi Kistérségi
Társulásból történı kilépésrıl, valamint Marcali Kistérségi Társulásba történı
belépésrıl. Akkor olyan határozat született, hogy október 31. napjával kilép a Fonyódi
Kistérségi Társulásból, illetve a lehetı legrövidebb idın belül, de legkésıbb 2008.
január 1. napjával belép a Marcali Társulásba. Ezt több testületnek meg kellett tárgyalni,
csúsztak a testületi ülések idıpontjai, a Marcali Kistérségi Társulásba a felvétel nem
történt meg. Kérem a testületet, hogy az akkor hozott határozatát olyan módon
szíveskedjék módosítani, hogy 2007. december 31. napjával kezdeményezi a kilépést a
Fonyódi Kistérségbıl és 2008. január 1. napjával kezdeményezi a belépést a Marcali
Kistérségbe. Valamint a polgármester helyettesítésére megbízott Farkas László
alpolgármester, Horváth László Balatonberény polgármestere megbízásának ideje is
ezzel együtt módosítandó. Javasolja, hogy a testület a 111/2007./X.18./kt. határozat a.)
és e.) pontját módosítsa a szóbeli elıterjesztésének megfelelıen.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a kistérségi váltással kapcsolatos módosítást elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
129/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
111/2007./X.18./sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

a

1.) A 111/2007./X.18./kt.határozat a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának 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. év december hó 31.napjával történı
kilépését.
2.) A 111/2007./X.18./kt.határozat e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„e.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Marcali
Kistérségi Többcélú Társulásához történı csatlakozásra tekintettel a
106/2006./X.19./kt.számú önkormányzati határozatát 2007.év december hó
31.napjával, visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
4/c. Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére iroda helyiség biztosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat itt tartott fogadóórát az önkormányzat épületében.
A kisebbséghez tartozó emberek zömmel Battyánpusztán élnek. Önkormányzatunk
megvásárolta a volt pékség épületét. Ebben az épületben van egy olyan kis helyiség,
amit erre a fogadóórára tudnának használni. A Kisebbségi Önkormányzat kéri a
testületet, hogy ezt a helyiséget biztosítsa részükre.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Farkas László Nándor képviselı az ülésre visszaérkezett, a testület létszáma 10
fıre kiegészült, az ülés folytatódik.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta
az alábbi határozatot:
130/2007. (XI.22.) kt. határozat:
a
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére az önkormányzat
tulajdonát képezı Balatonszentgyörgy-Battyánpusztán található volt pékség épületében
1 db irodahelyiséget biztosít fogadóórák megtartása céljából.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
4/d. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évek óta szép hagyományt ápol, a cigány és
magyar gyerekek részére Mikulás napi rendezvényt szervez. Ehhez 15 e Ft támogatást
kér.
Kérem, aki egyetért a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 15 e Ft-os támogatásával,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
131/2007. (XI.22.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére – cigány kisebbséghez
tartózó és magyar gyermekek részére Mikulás napi rendezvény megszervezéséhez
15.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg.
Felkéri a pénzügyi fıtanácsost, hogy a megállapított támogatás kifizetésérıl
gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
4/e. Egyebek.
Nagy Lajos polgármester:
A Zöldfok Zrt. elıterjesztését tanulmányozás végett adtuk ki. A következı testületi
ülésre meghívjuk képviselıjüket, akkor fogjuk tárgyalni.
Farkas László Nándor képviselı az ülésrıl eltávozott, a testület létszáma 9 fıre
csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.

Navrasics Endre képviselı:
A közelmúltban az iskolában létesítettünk egy szelektív hulladéktárolót. Többek között
külön győjtjük az elhasznált elemeket. A faluból bárki átadhatja a gyerekeknek, hogy ott
elhelyezzék.
A sorompó elıtti járdán nagy víztócsák vannak, elég balesetveszélyes.
Tüskés Balázs képviselı:
Az egyik kereskedelmi üzlet vezetıje keresett meg azzal, hogy a faluban egy autó jár,
ami péksüteményt árul. Milyen engedélye van?
Török Csilla körjegyzı:

A Jobb Kenyér Kft. mozgóárusításra kért engedélyt Keszthely város jegyzıjétıl.
Hivatalos engedéllyel végzi árusítását. Nyilván nem örültek neki a környezı
településeken sem, de megakadályozni nem lehet.
Nagy Lajos polgármester:
Két éve ezt megakadályoztuk, pontosan a helyi vállalkozók érdekében. De sajnos nem
lehet, két éves tortúra után ki kellett adni a hozzájárulást. Nyilván a feltételeket
vizsgálhatjuk, ha nem tartja be, akkor mi jelezhetjük a keszthelyi jegyzınek.

Tüskés Balázs képviselı:
Közeledik a Karácsony, a díszvilágítást jó lenne úgy bıvíteni, hogy minden oszlopra
kerüljön.

Navrasics Endre képviselı:
Ez a Jobb kenyeres autó csinál-e magának valamilyen reklámot, ricsajt? Több
kisgyermekes anyukával beszéltem, akik arra panaszkodnak, hogy a leglehetetlenebb
idıben jönnek és ricsajoznak, a gyerekek nem tudnak aludni tılük. Lehetne ezeket
valamilyen módon figyelmeztetni, hogy módjával csinálják a reklámot? Mindennek van
határa.
Nagy Lajos polgármester:
A kenyeres autó nem csinál reklámot, menetrend szerint jön.
Farkas László alpolgármester:
Balatonberény képviselı-testülete egyes tagjai részérıl azzal a megkereséssel fordultak
hozzánk, hogy a két település turisztikai hirdetését szétválaszthatatlannak tartják.
Nyilván meg fogják keresni a testületet is ez ügyben.

Kiss Ferenc a lakosság részérıl:
A balatonberényi fürdés mennyibe kerül a szentgyörgyi önkormányzatnak?
Kihasználják-e a szentgyörgyiek? Mivel úgy láttuk, hogy kevesen fürdenek ahhoz
képest, amit a pletyka beszél, amennyi ennek a térítési díja, 1 millió Ft.
Javasolom, hogy a karácsonyi fenyıfák helyett inkább szaloncukrot adjanak. Sok példát
tudok mondani, amikor a szemetesbe kerül a kapott fa.

Nagy Lajos polgármester:

A nyári fürdés 300 e Ft-jába került önkormányzatunknak. A tapasztalat az, hogy bıven
ki van használva.
A fenyıfa téma fele megint pletyka kategória. Meg tudom mutatni, hogy hány köszönı
levelet kaptunk. Én azt tudom mondani, hogy 90-95 %-a örül a fának.

Besenczki Józsefné képviselı:
Az megoldható lenne, hogy személyesen vigyék be a fát, ne csak bedobják a kapun?

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
A 8-dik osztályosokat kötelezıen oltjuk a Hepatitis B ellen. Egy anyuka szólt, hogy a
méhnyakrák elleni oltást itt adjuk-e? Valószínő, hogy egy idı után ez az oltás is
kötelezıvé fog válni. Egyes UNIÓ-s országokban már adják. Nálunk ez még nem
mőködik. Pillanatnyilag ez 90 e Ft-ba kerül 3 db. oltásból áll, amit fél éven belül kell
beadni annak, aki ezt szeretné. Az anyuka valamelyik hírlapban olvasta, hogy Siófokon
ezt már adják. Elmondtam neki, hogy ez nálunk még nem mőködik. Ha nem ıszinte az
ifjú hölgy, akkor semmi értelme.
Dr. Darabont Ferenc képviselı:
A gyerekek szőrıvizsgálata során elég elkeserítı helyzetet tapasztalunk. Egyre több a
lúdtalpas gyerek. A gyerekek 95-99 %-a lúdtalpas. Lehetıség lenne-e arra, hogy a
testnevelés órák egy része gyógy testnevelés legyen? Jelenleg a megelızésre kellene
törekednünk, korrigálni a meglévı elváltozásokat. Van-e arra lehetıség, hogy
meghívjunk gyógytestnevelıt, aki betanítaná a testnevelı tanárokat? Látom azt, hogy
ezek a gyerekek 15-20 év múlva ott fognak sorakozni különbözı rendelık elıtt.
Vass Béla Gyula képviselı:
Egyetértek a doktor úrral. Ez nem most keletkezett probléma. A mozgás szegény
életmód segíti elı ennek kialakulását. Szabad idejük nagy részét a televízió, a
számítógép elıtt töltik. A diáksportra inkább a kisebb gyerekek járnak szívesebben.
Összességében kialakul a mozgás szegény életmód. Jó lenne, ha egy utazó
gyógypedagógus besegítene, netán órát is adna.
Navrasics Endre képviselı:
Ha új iskola épül a pályázattal, akkor tartalmilag is meg kell újulnunk, melynek
feltétele, hogy gyógypedagógust is kell alkalmaznunk. Másik dolog az, hogy borzasztó
silány, olcsó cipıben járnak a gyerekek. Ez is oka. Sajnálom ıket. Ha ilyenre van
törekvés, akkor gyógypedagógust kell alkalmaznunk.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:

Ide olyan szakember kell, aki megmondja, hogy hogyan kell ezt a tornát végezni.

Dr. Darabont Ferenc képviselı:
Az a tapasztalat, hogyha valami nem szervezett formában történik, akkor hajlamos az
ember kihúzni magát mindenbıl. Jó lenne, ha ez intézményesítve lenne.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester a
közmeghallgató ülést 16,25 órakor bezárta.

K.m.f.
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