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16. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. 

december 20-án14,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Doroszi József alpolgármester 

  Farkas László képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Györei József  képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Besenczki Józsefné képviselő 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Béla és Györei József képviselőket kéri fel a testület 

egyetértése alapján. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

 

Napirend előtt tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Az Önkormányzat 2006. évi munkaterve. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármesterű 

 

2) Az Önkormányzat 2006. évi rendezvény naptára. 

 Előadó: Fehér Katalin népművelő 
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3) Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról megállapodás jóváhagyása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Egyéb ügyek. 

 

 

 

Napirend előtt tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Jáger János a Fonyódi Kistérségi Társulás irodavezetője járt nálunk, az iskolai 

normatívákról tárgyaltunk. Külön tárgyalt velünk és az iskola vezetésével. Ennek 

eredménye az előzőekben elfogadott együttműködési megállapodás. Felvetette még, 

hogy a kistérség pályázott egy iskolabusz beszerzésére. Ha nagyobb buszról lenne szó, 

érdemes lenne érte pályáznunk, mivel a mi térségünkben nincs megoldva a gyermekek 

beszállítása.  

- December 14-én a Megyei Közgyűlés elnöke tartott év végi fogadást Kaposváron, 

melyen én is részt vettem. 

- Tegnap a téglagyár vezetője Horváth László keresett meg. Tájékoztattuk egymást, ő a 

téglagyár helyzetéről számolt be. Fél évig nem termelt a gyár, létszám leépítésre került 

sor. 

- A testület határozatának megfelelően a Peugeot kisbusz leszállításra került. Benyújtott 

pályázatunkra a maximum támogatást megkaptuk.  

 

 

Farkas László képviselő: 

 

Ma délelőtt találkoztam az Erdért vezérigazgató helyettesével, sajnos a mai nappal 

leköttették a közműveket, december 31-vel elbocsátják a dolgozókat. Megszűnt létezni 

mint szolgáltató.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Információim voltak erről, de mivel hivatalosan ezt nem közölték, így ezért nem 

tájékoztattam a testületet. Értékesíteni szeretnék a telepet, reméljük, hogy lesz még ott 

munkahely. Kérem aki tájékoztatómat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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125/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

A napirend tárgya: 

 

1) Az Önkormányzat 2006. évi munkaterve. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Amikor a munkaterv készült, még nem tudtuk, hogy a rendezvény-naptár elkészül vagy 

nem. Mivel a mai napon tárgyalni tudjuk, ezért javasolom, hogy helyette a januári 

ülésen a Művelődési Ház, a könyvtár és a Kis-Balaton Táncegyüttes beszámolóját 

tárgyalja a testület. Kérem a testületet mondja el véleményét, javaslatát. 

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Ha lehetséges, akkor a védőnői beszámolót az év végén tárgyalja a testület.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a módosító javaslatok figyelembe vételével elfogadja az önkormányzat 

2006. évi munkatervet, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

126/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormnyzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

munkájának alapjáuk szolgáló 2006.évi munkatervet a hozzászólásokban elhangzott 

módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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2) Az Önkormányzat 2006. évi rendezvény naptára. 

 Előadó: Fehér Katalin népművelő 

 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Fehér Katalin népművelő: 

Ezt a rendezvény naptárt az intézményvezetőkkel, egyesületi vezetőkkel, bizottsági 

tagokkal egyeztetve készítettem el. Némileg eltér az ideitől. Az elfogadott rendezvény 

programot szórólap formájában juttatjuk el a lakossághoz, így reklámozzuk 

programjainkat. Ebben az évben két kiemelkedő eseményünk volt. A nagyidaiakhoz 

fűződő negyed százados kapcsolatunk, valamint a Kis-Balaton Táncegyüttes 40 éves 

jubileumi rendezvénye. Mindkét rendezvény több száz résztvevőnek adott helyet. 

Minden évben törekvésünk új és hagyományteremtő programok szervezése. Ebben az 

évben ilyen volt a Csillagvári Huszárvágta. Hagyományt teremtettünk a pünkösdi 

kerékpártúrával is. A falunap programját a jövőben körültekintőbben, a késő délutáni 

érdeklődőkre tekintettel kellene megszervezni. Ebben az évben is méltóan 

megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről. Szeretném, ha a jövőben még több rendezvény 

valósulna meg a civil szervezetek összefogásában. Az évet a karácsonyi filmvetítéssel 

és a szilveszteri rendezvénnyel zárjuk, melyre ezúton szeretettel meghívok mindenkit.  

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László képviselő: 

Ezt a témát a Kulturális és Sportbizottság eléggé körbejárta. Az ,hogy nincs 

hozzászólás, méltón kifejezi az elismerést.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

A rendezvények a falu egészét megmozgatják. Főleg a kiemelkedő, színvonalas 

rendezvények. Jó érzéssel tölti el az embert. Jó együtt lenni a falunapon, a 

főzőversenyen. Rendezvényeinket sok idegen is látogatja. A főzőversenyből tradíció 

lett, a kerékpártúrát külön kiemelném. Tükröződik, hogy van lüktetés a faluban, és ez 

így van jól, és ezt kell tovább folytatnunk. Ezt a programot igyekezzünk közösen 

megvalósítani. A szervezésben mindig volt segítség. Kérem, aki ezt a rendezvény-

tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

127/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2006.évi rendezvénynaptárát megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fehér Katalin népművelő 
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3) Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról megállapodás 

jóváhagyása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ez a központi ügyeleti rendszer nem úgy fog működni, mint ahogy arról először szó 

volt. Társulást hoznak létre, mely a marcali önkormányzat felügyeletével fog működni. 

Kérem a jegyző asszonyt, hogy bővebben tájékoztassa erről a testületet.  

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Ez a társulás eddig is működött a Balaton-parti települések, illetve Hollád, Tikos és 

Vörs községek kivételével. A társulás most ezekkel a településekkel bővült. A Marcali 

Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül létrehozták a Központi Háziorvosi Ügyeleti 

Társulást. Minden önkormányzatnak, amely ebben a társulásban részt vesz, a készenléti 

és hétvégi ügyeletre az OEP-től kapott támogatást át kell adja a Társulásnak. 2006. 

január 1-vel tehát a marcali központi ügyelethez tartozik a település. A hirdetményt 

megjelentettük a kábeltelevízión és a hirdetőtáblákra is kifüggesztettük.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszírozta volna tovább a mi kis körzetünket, 

ezért kellett belépnünk a központi ügyeleti rendszerbe. Kicsit később fog kiérni az 

orvos, de az ellátás színvonala jobb lesz.  

 

 

Kérdés, hozzászólások: 

 

Györei József képviselő: 

 

Az idősebb korosztály, akinek nincs gépkocsija, hogyan fog bemenni az ügyeletre vagy 

a kórházba? 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Várjuk meg hogyan forrja ki magát. Szerintem ez visszalépés lesz a korábbihoz képest. 

Esetleg abban lehetne gondolkodni, hogy a falugondnok belépjen ebbe segíteni.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Ezt én is szerettem volna javasolni, de ennek van egy hátul ütője is. Ha a beteggel nem 

ér be  az autó, akkor ki lesz a felelős? 
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Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Marcaliban egy hozzáértő személy fogadja a hívásokat. El tudja dönteni, hogy orvost 

küld, vagy mentőt.  Egy olyan kis közösségben mint a miénk, ha valakinek nincs 

közvetlen hozzátartozója, biztosan meg tudja kérni a szomszédot v. ismerőst, hogy 

vigye be az ügyeletre.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Ebben biztosan van igazság. De ez a szerveződésnek nem normális folyamata. Mi 

tőlünk mindent kihúznak, a vidéktől. Lehet, hogy megoldjuk magunk a problémákat, sőt 

az önkormányzatok is mindent megtesznek, de mi is azonos ellátást szeretnénk kapni, 

mint a megyei és járási szintű települések lakói. Nem biztos, hogy nekünk ezt el kell 

feltétlen fogadni.  

 

Farkas László képviselő az ülésről eltávozott, a képviselő-testület jelenlévő 

tagjainak száma 8 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes,  ülés 

folytatódik. 

 

Doroszi József alpolgármester: 

 

Ez nekünk most új. A marcali körzetben ez már 20 év működik. Nem tudjuk a 

kimenetelét. Az elején biztosan lesznek még nehézségek.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Úgy gondolom, hogy a háziorvos ezután el fog menni pénzt keresni oda, ahol fizetnek. 

Kinek lesz ez jó? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ebben a rendszerben nem biztos, hogy olyan gyorsan ki tud jönni az orvos, mint eddig. 

Annyi elvárható, hogy a mentők létszámát bővítsék. Kérem, aki a megállapodást 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

128/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi 

Háziorvosi Ügyeleti Társulás (székhelye: Marcali, Rákoczi u.11.) létrehozásáról szóló 

társulási megállapodás tervezetét megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4) Egyéb ügyek. 

4/a. Fonyódi Polgári Védelmi Iroda támogatási kérelme. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A korábbi évekhez hasonlóan most is kéri a Polgári Védelmi Iroda a támogatást. Évente 

támogatta a testület. Kérem, aki egyetért a támogatással, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

129/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyódi Polgári 

Védelmi Iroda pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, a 

támogatás összegét a 2006.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja. Az 

együttműködési megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4/b. Sportegyesület támogatási kérelme. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Sportegyesület támogatási kérelmét korábban már tárgyalta a testület. Akkor nem 

tudtunk dönteni, elnapoltuk a döntést. A sportkört évente 4,5 millió Ft-tal támogatja a 

testület, ezt pluszba kérnék. Kérem a testület véleményét. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Akkor ígéretet kaptunk rá, hogy jogilag is körbe járjuk. Történt-e ebben előre lépés? 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Nem történt semmi. 
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Doroszi József alpolgármester: 

 

Ne vegyük fel az ódiumát. Szabályos vagy nem? Bele fér a sportkör költségvetésébe.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Előtte sem kértek véleményt. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Én elutasítom. A válaszlevélben adjuk meg a javaslatot, hogy saját erőből oldják meg, 

esetleg tartsanak rendezvényt, sportbált.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem a testület döntését a kérelemre vonatkozóan. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással a 

következő határozatot hozta: 

 

 

130/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi Sportegyesület pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, 

megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

4/c. Rekecsini iskola építéséhez támogatás kérés. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Segesd község polgármestere felhívással fordult az önkormányzatokhoz, hogy a határon 

túli – rekecsini – iskola építéséhez járuljanak hozzá, lakosonként 40 Ft-tal. Később 

tájékoztató levelet is kaptunk, hogy eddig hány önkormányzat támogatta. Kérem a 

testület véleményét. 

 

 

Hozzászólás: 
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Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az árvízkárosultak megsegítésére a falu tisztességesen kivette a részét, tisztességes 

összeget küldtünk. Nem lenne szerencsés minden kérelmet támogatni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem a testület döntését a támogatási kérelemre. 

 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

131/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rekecsini iskola 

(Románia) építéséhez pénzbeni támogatást költségvetési fedezet hiányában nem tud 

biztosítani. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4/d. Somogy M. Szabadidő Sportszövetség Kis-Balatoni Sportszervezési Körzet 

támogatása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

 Ifjúsági sportrendezvényeinek szervezésével foglalkozik e szervezet. Pályázatokat 

nyújt be. Az éves tagdíj megfizetésével támogatjuk működését. Erre az évre 20 Ft/fő a 

tagdíj mértéke, javasolom, hogy az önkormányzat ezt fizesse ki. Kérem a testület 

döntését. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

132/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

Szabadidő Sportszövetség Kis-Balatoni Sportszervezési Körzet (7400 Kaposvár, 

Csokonai V. M. u. 3.) részére a 20Ft/állandó lakosságszám tagdíjat a 2006.évi 

költségvetési kiadásai terhére biztosítja. 

Felkéri a pénzügyi előadót a tagdíj átutalására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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4/e Balatoni Futár megjelentetésének támogatása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Balatoni Futár szerkesztősége kéri a lap megjelentetéséhez a támogatást. 

Önkormányzatunk eddig egyik évben sem támogatta, de ennek ellenére rendszeresen 

futár hozza e színes lapot.  

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Javasolom, hogy egy jelképes összeggel 10 e Ft-tal támogassuk. 

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Hasonló a véleményem, esetleg én még 10 e Ft-tal megtoldanám a támogatás összegét. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a 20 e Ft-tal történő támogatással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

 

133/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár 

Szerkesztősége részére a lap megjelentéséhez 20.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít 

meg a 2005.évi költségvetési kiadásai terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

4/f. Támogatási kérelmek. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Támogatási kérelemmel fordult még önkormányzatunkhoz a Medicopter Alapítvány, a 

Vakok és Gyengénlátók Somogy M. Egyesületének Marcali Csoportja, az Együtt 
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Segítsünk Alapítvány, az Egészséges Vérsejt Alapítvány és a Segítőszándék Alapítvány. 

Kérem a testület véleményét a kérelmekre vonatkozóan.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Ugyanaz a véleményem mint a határon túli iskola építésének támogatásánál. 

Költségvetési fedezet hiányában fontosabb dolgokat sem tudunk támogatni, megoldani.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Korábban már állást foglaltunk a hasonló kérelmeknél, hogy a helyi egyesületeket, 

rászorultakat támogatja a testület. Most is fenntartom ezt a véleményt. 

 

 

 

A képviselő-testület a kérelmekre vonatkozóan 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

134/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

 

a) A Képviselő-testület a Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51.) 

kérelmét megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja. 

 

b) A Képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Somogy M. Egyesülete Marcali 

Kistérségi Körzeti Csoport (8700 Marcali, Dózsa Gy. U. 9.) kérelmét megtárgyalta, azt 

költségvetési fedezet hiányában nem támogatja. 

 

c) A Testület „Együtt Segítsünk” Alapítvány (1195 Budapest, Jókai u. 14.) kérelmét 

megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja. 

 

d) A Képviselő-testület az Egészséges Vérsejt Alapítvány (1094 Budapest, Páva u. 15. 

III/32.) kérelmét megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja. 

 

e) A Testület a Segítőszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány (1047 

Budapest, Batthyány u. 11/2.) kérelmét megtárgyalta, azt költségvetési fedezet 

hiányában nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 
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Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 

16,00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                     Török Csilla                                                           Nagy Lajos 

                       körjegyző                                                            polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                       Vass Béla                                                            Györei József 

                        képviselő                                                               képviselő 
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁROZATAI 

 

16. számú 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

125/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

   szóló tájékoztató elfogadása. 

 

126/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Az Önkormányzat 2006. évi munkaterve. 

 

127/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Az Önkormányzat 2006. évi rendezvény naptára. 

 

128/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   A Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról meg- 

   állapodás jóváhagyása. 

 

129/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Polgári Védelem Fonyódi Irodája támogatása. 

 

130/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Sportegyesület támogatási kérelme. 

 

131/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Határon túli – rekecsini – iskola építéséhez támogatás kérés.  

 

132/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Somogy M. Szabadidő Sportszövetség támogatása. 

 

133/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Balatoni Futár megjelentetésének támogatása. 

 

134/2005. (XII.20.) kt. határozat: 

   Támogatási kérelmek elbírálása. 

 

 

 

 

 


