BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
111/2009. (X.29.) kt. határozat:
A 2009. október 29-ei ülés napirendjének elfogadása.
112/2009. (X.29.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
Beszámoló elfogadása.
113/2009. (X.29.) kt. határozat:
A „Margaréta Napközi Otthonos Óvoda” tevékenységéről szóló
Beszámoló elfogadása.
114/2009. (X.29.) kt. határozat:
A „Dobó István Általános Iskola és Óvoda” Pedagógiai ProgRamjának elfogadása.
115/2009. (X.29.) kt. határozat:
A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása.
116/2009. (X.29.) kt. határozat:
Cikói Hulladéklerakóval kapcsolatos döntés.
117/2009. (X.29.) kt. határozat:
Közvilágítási fogyasztási helyekre szerződéskötés a Magyar
Áramszolgáltató Kft-vel.
118/2009. (X.29.) kt. határozat:
Iskolai fák kivágása.
Zárt ülésen:
119/2009.(X.29.)kt.határozat:
Csillagvár bérleti ügyében tett kérelemre tett javaslat, döntés
elnapolása
120/2009.(X.29.)kt.határozat:
Domi József keszthelyi lakos 2003.év kerékpálfesztivál-al kapcsolatos beaványa tárgyalásának elnapolása

14. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009.
október 29-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Ángyán Attiláné óvónő, a vezető óvónő megbízottja
Bencze Beáta tanítónő, az iskolaigazgató megbízottja
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Navrasics Endre képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Besenczki Józsefné és Takácsné Lengyel Valéria
képviselőket kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalja, Farkas László
alpolgármester bejelentését, az 5-dik napirendet, valamint a kerékpár fesztivállal
kapcsolatos kérelmet zárt ülésen tárgyalja a testület.

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
111/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Beszámoló a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről.
Előadó: Vezető Óvónő
2) A „Dobó István Általános Iskola és Óvoda” Pedagógiai Programja.
Előadó: Általános Iskola igazgatója
3) A Község szociális ellátottsága.
Előadó: Török Csilla körjegyző
4) Cikói Hulladéklerakóval kapcsolatos döntéshozatal.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Egyéb ügyek.
Zárt ülésen:
6) Farkas László alpolgármester bejelentése.
7) Csillagvár bérleti szerződés ügye.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
8) Kerékpár fesztivállal kapcsolatos kérelem.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Szeptember 29-én volt egy tárgyalásunk az iskola beruházóval, a ZÁÉV-vel az
építkezés szakaszolásáról. A szakaszolás megoldható. Délután a Társulási Tanács úgy

döntött, hogy nem költözteti át az iskolát a Vas megyei Üdülőbe, hanem helyben
maradunk.
- 30-án Pécsett aláírtuk a VÁTI-nál az iskola-óvoda felújítási támogatási szerződést,
ezzel szabad út vált a beruházás előtt. A beruházás megkezdődött, az óvodánál
intenzíven folyik, az iskolánál a lebontásra ítélt épületek bontása megtörtént, a
munkaterület átadása megtörtént. Október 12-én az első támogatási részletet már át is
utalta a VÁTI.
- Október 8-án a Marcali Kistérségi Társulás ülésén vettem részt.
- 22-én volt a községben nemzeti ünnepünk megünneplése, színvonalas műsorral, sok
résztvevővel.
- 27-én Buzsákban a Leader Stratégiai Bizottság ülésén vettem részt.
- Farkas László alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat Mernyén a Vasutas
Települések Szövetségének közgyűlésén. Kérem tájékoztassa a testületet az ott
elhangzottakról.
Farkas László alpolgármester:
A Vasutas Települések Szövetsége megbeszélésén jelen volt a szaktárca minisztere, öt
országgyűlési képviselő, valamint a megyei közgyűlés elnöke, ahol arról tájékoztattak,
hogy a Kormánynak tervében van több mellékvonalon a személyszállítás
megrendelésének megszüntetése. Bennünket érintene a BalatonszentgyörgySomogyszob közötti személyszállítás megszüntetése, amit a Kutatóintézet
tényadatokkal támasztott alá. A közlekedésben résztvevő magyar állampolgároknak a 7
%-a veszi igénybe a vasúti közlekedést. Ennek a 7 %-nak csak a 3 %-a veszi igénybe a
mellékvonalakat. Olyan kevés személy van a vonatokon, hogy nem szabad megrendeli a
személyszállítást. A teherszállítás ugyanúgy megmarad, mint eddig. A személyszállítás
megszüntetésének következménye, hogy az érintett településeken a VOLÁN járatok be
fognak sűrűsödni.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
112/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a „Margaréta Napközi Otthonos Óvoda” tevékenységéről
Előadó: Vezető óvónő, képviseli Ángyán Attiláné óvónő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester:
A zsúfoltság mit jelent az óvodában és az iskolában?
Ángyán Attiláné óvónő:
A csoportösszevonás a felnőtteknek jelent nagyobb gondot, a gyerekek tudomásul
vették. A szülők is nagyon jól fogadták, aki teheti, az délután elviszi a gyereket.
Mindent megteszünk a gyerekekért, minden ugyanúgy működik mint eddig. Sokat
dolgozunk rajta. A szülőket is örömmel tölti el a fejlődés.
Bencze Beáta tanítónő:
Nálunk érződik a gyerekeken a zsúfoltság. A mozgásigényük nagy. Agresszivitás,
elevenség jellemzi őket, nagyon sok a gyerek a folyosókon. Már belerázódtunk, a
hittanórákat a templomban tartja a plébános úr, mivel nem volt annyi terem, mint
amennyi foglalkozás be van tervezve. Minden helyet kihasználunk. A szülők nagyon
örülnek annak, hogy maradtunk, az biztos.
Nagy Lajos polgármester:
Tulajdonképpen a hét hónapot kell átvészelni. Bízunk benne, hogy a következő
tanévben már a gyerekek olyan körülmények között lesznek, hogy érdemes ezt a kis
plussz kellemetlenséget vállalni.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Kitartást kívánunk. A szülőktől lehetett ilyen-olyan véleményt hallani. A gyerekeknek
kevesebb a mozgástere, de elfogadták, jól érzik magukat.
Bencze Beáta tanítónő:
Az iskolában most Dobó hét van, van tanítás is, de különböző programok vannak a
gyerekeknek. Ezzel kompenzálva lett a szünet.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
112/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
balatonszentgyörgyi székhelyű „Margaréta” Óvoda 2008/2009.nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2) Napirend tárgyalása:
A „Dobó István Általános Iskola és Óvoda” Pedagógiai Programja.
Előadó: Általános Iskola igazgatója, képviseli Bencze Beáta tanítónő
(Pedagógiai Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Az óvoda önállósága megszűnt, tagintézménnyé vált. A két intézmény közös programját
el kell fogadni.
Bencze Beáta tanítónő:
Újdonság nincs benne, össze lett a kettő montírozva.
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Minden elismerésem, gratulálok.
Besenczki Józsefné képviselő:
Amilyen sok szék feladat van benne, ha annak csak felét tudják megvalósítani,
gratulálunk. Erőt kívánunk hozzá. Köszönjük szépen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
114/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dobó István”
Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját megismerte, megtárgyalta, az abban
foglaltakat jóváhagyja, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
A Község szociális ellátottsága
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Hozzászólások:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Mint a Szociális Bizottság elnöke én látom a legjobban a szociális helyzetet. Nagy
gondot jelent, hogy nem tudunk tűzifát adni. Van egy réteg, aki nyáron nem érzékeli,
hogy tél lesz. Nem tudom, hogy a tél hogy lesz? A helyi rendelkezés úgy szól,
segélyezés max. 10 e Ft, különleges esetben.
Nagy Lajos polgármester:
Az önkormányzat is nyáron szerezte be a tűzifát. Volt lehetőségünk, de már nincs. Az
önkormányzat is nagy bajban van, fát nem tudunk venni.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
E mellett még ott vannak a megélhetési gondok. A kérelmezők többsége megígéri, hogy
ha ők itt alkalmazásba kerülnek, több kérelmet nem írnak. Amint alkalmazásban vannak
és megtudják, hogy bizottsági ülés lesz, tömegesen hozzák a kérelmeket. A pénz
beosztással is gond van. Ha több van, akkor többet költenek.
Farkas László alpolgármester:
Igazából azokra a szociális juttatásokra kell figyelnünk, amelyek ellenőrizhetők. Pl: a
gyerekek térítési díja. Mindig ugyanaz a kör a segélyezett.
Nagy Lajos polgármester:
Nehéz hónapok előtt állunk. Egyrészt nincs tűzifa, másrészt az önkormányzat nagyon
nehéz helyzetben van. Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
115/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szociális
ellátottságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Csilla körjegyző
4) Napirend tárgyalása:
Cikói Hulladéklerakóval kapcsolatos döntéshozatal.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző:
A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Korszerű
Kezelésének Megoldására alakult Konzorciumnak a nagytérséghez tartozó 204
önkormányzata közül „100 déli önkormányzat” megalakította a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulást. A Cikói Hulladékkezelő Központ és a „déli
önkormányzatokhoz” tartozó egyéb vagyontárgyak üzemeltetőjének kijelölési jogát a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásra kívánja átruházni. Ehhez azonban szükséges,
hogy a 104 „északi önkormányzat” képviselő-testületei hozzájáruljanak a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás kijelölési jogához.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
116/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás jelölje ki a Cikói Hulladékkezelő
központ és a “100 déli önkormányzathoz tartozó” egyéb vagyontárgyak (átrakó
állomások, hulladékudvarok, szelektív gyűjtőszigetek, gépjárművek) üzemeltetőjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 5/a. Közvilágítási fogyasztási helyekre szerződéskötés.
Nagy Lajos polgármester:
A Marcali Kistérségi Társulásban résztvevő önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a
közvilágítási villamosenergia vételére a Magyar Áramszolgáltató Kft-vel kötnek
szerződést. A Kft. kedvezőbb ajánlatot tett, mint amennyiért az E.ON biztosította a
villamosenergiát. Az új szerződés 2010. december 31-ig szól. Javasolom, hogy fogadja
el a testület a Magyar Áramszolgáltató Kft-vel kötendő szerződést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
117/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy település közvilágításának biztosítására a villamosenergia
vásárlására határozott időtartamra 2010. december 31-ig a Magyar Áramszolgáltató Kftvel szerződés kötését jóváhagyja.
A képviselő-testület az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel nem köt szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/b. Iskolai fák kivágása.
Nagy Lajos polgármester:
Az iskola felújítás megkezdésével lebontották a szolgálati lakást és a nyílt színt. A
szolgálati lakás mellett volt 2 fa, amely az építkezés útjában áll, nagyon rossz helyen
van. Ki kellene vágni. Ezeket a fákat az I. világháborúban elesett hősök emlékére
ültették a „Hősök kertjébe”, 33 db. fát. A hősök neve a templom belső falán elhelyezett
márványtáblán fel van vésve. Még emlékszem arra az időszakra, amikor kis táblák
jelölték, hogy melyik fa kinek a fája. Régebben mécseseket égettek, koszorút helyeztek
el a fánál. Ez ma már megszűnt, a táblák eltűntek, hozzátartozókról nem tudunk. A
hősök fáinak kivágása ezért „tabu téma”. A 33 db. fából jelenleg már csak 25 db. van
meg. Ebből kettőt kivágunk, akkor 23 db. lesz. László Istvánnal kimentünk a helyszínre,
kikértem a véleményét azzal az előzetes javaslatommal, hogyha befejeződik az iskola
felújítása, akkor megkeressük azt az alkalmas helyet, ahova 10 db. fát tudunk ültetni a
kivágott fák pótlására. Ezzel pótoljuk az összes kivágott fát, helyre állítjuk az eredeti
létszámot. László István egyetértett a javaslattal. A tűzoltóság 50 e Ft-ért vágná ki
darabját. Ezt nem kellene kifizetnünk, mivel a bontást végző cég vállalná ennek
lebonyolítását a fák törzseiért. Nekünk kell dönteni, mi vagyunk a képviselők. Néha fel
kell vállalnunk a kellemetlen dolgokat is.

Hozzászólások:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Nem kell túlbonyolítani ezt az ügyet. Ezek a fák előbb-utóbb balesetveszélyessé is
válnak.
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Tudjuk, hogy hallani fogunk különböző véleményeket, de ezt nekünk kell megoldani. A
10 db. fa ültetése egy nagyon szép gesztus lesz.
Tüskés Balázs képviselő:
Beszéltem a vállalkozóval, aki a fák kivágását vállalta. A fa anyagából lehetne egy
emléktáblát vagy szobrot készíteni és felállítani a két fa helyére.
Nagy Lajos polgármester:
Az emléktábla vagy szobor készítéséről lehet tárgyalni, most a kivágásukról kell
dönteni. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a 2 fát kivágjuk, helyette 10 db. fát ültetünk
ezzel helyreállítva az eredeti létszámot, és emléktáblát készíttetünk, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
118/2009. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy
az általános iskolánál – az Egry utcai oldalon lévő fák közül – 2 db kivágásra kerüljön,
mivel a felújítási munkálatokat akadályozza.
A képviselő-testület elhatározza, hogy az eredetileg elültetett fák darabszáma
meglegyen, összesen 10 db fát ültet a felújított iskola területén, valamint emléktáblát
készíttet.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester a
nyilvános ülést bezárta, a következő napirendi pontok tárgyalása zárt ülésen folytatódik.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Besenczki Józsefné
képviselő

Takácsné Lengyel Valéria
képviselő

