BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
135/2006. (XI.30.) kt. határozat:
2006. november 30-i ülés napirendjének elfogadása.
136/2006. (XI.30.) kt. határozat:
A védőnő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
137/2006. (XI.30.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
138/2006. (XI.30.) kt. határozat:
A pénzügyi gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
139/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Beruházási hitelfelvétel.
140/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
141/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Hulladékszállítás díjára módosítási javaslat.
142/2006. (XI.30.) kt. határozat:
A Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozás.
143/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Polgári Védelmi Iroda Fonyód támogatása.
144/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonkeresztúri Rendőrörs támogatása.
145/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonberény-Balatonszentgyörgy Sakkcsapat támogatása.
146/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Reménysugár Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása.
147/2006. (XI.30.) kt. határozat:

Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.

RENDELETE

12/2006. (XI.30.) sz. rendelet:
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról.

14. sz.
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
november 30-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.

Jelen vannak:

Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Navrasics Endre képviselőket kéri fel a
testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a testület 1. napirendként a védőnő tevékenységéről szóló beszámolót
tárgyalja a testület, mivel a területi védőnői munkáról készült szakvéleményt szeretné
ismertetni Laposnyik Jánosné mb. vezető védőnő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
135/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. november
30-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1.) Beszámoló a védőnő tevékenységéről.
Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő

Laposnyik Jánosné mb. vezető védőnő
2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3.) Beszámoló a pénzügyi gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5.) A hulladékkezelési rendelet módosítása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
6.) A Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás ügye.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
7.) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a védőnő tevékenységéről.
Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő
Laposnyik Jánosné mb. vezető védőnő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Takácsné Lengyel Valéria védőnő:
Az 1. oldalon elírások történtek, védőoltásokat nem vásárolunk, hanem tárolunk,
valamint az Etika kódex követelményeit megfelelően a reklám jellegű táblák lekerültek
a falról.
Laposnyik Jánosné mb. vezető védőnő ismerteti az ÁNTSZ Marcali Városi Intézete
szakvéleményét a területi védőnői munkáról.
Hozzászólások:
Vass Béla Gyula képviselő:
Egy kitüntetés méltatására is alkalmas elővezetés után elmondhatom, hogy az iskolának
napi kapcsolata van Takácsné Lengyel Valériával. Mindenféle túlzás nélkül
mondhatom, hogy lelkiismeretesen végzi munkáját, segít nekünk.

Navrasics Endre képviselő:
Megerősíteni tudom az előttem szóló véleményét. Annak nagyon örülök, hogy nemcsak
mi látjuk milyen munkát végez, hanem a felettes szerv is. A gyerekek szinte már tanár
néninek tekintik.
Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Megköszönöm a háziorvosi szolgálatunknak nyújtott segítségét. Olyan munkát is végez,
ami nem az ő kötelessége lenne, pusztán szívességből, jóindulatból segít. Köszönöm.
Nagy Lajos polgármester:
Egyet tudok érteni az előttem szólókkal. Takácsné Vali szerves része a
balatonszentgyörgyi családoknak, ezen keresztül az intézményeknek is. Munkáját
szerényen, csendesen végzi. A szakma és a kollégák is elismerik. Csak azt tudom
mondani, hogy így tovább.
Kérem, aki a védőnő tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
136/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

védőnő

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Laposnyik Jánosné mb. vezető védőnő az ülésről eltávozott.
2.) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- November 10-én Kaposváron az OTP-nél a megye polgármesterei és jegyzői a jövő
évi költségvetés készítésével kapcsolatos iránymutatást kaptunk a megbeszélésen.
- 14-én a testület felhatalmazása alapján felkerestük dr. Sütő László urat a Marcali
Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, ahol áttekintettük a csatlakozás lehetőségeit.

Felmérték, hogy milyen előnyei és hátrányai lennének a csatlakozással a négy
településnek. Erről egy későbbi napirendi pontban bővebben tárgyalni fogunk.
- 16-án a horgászcentrum bejárásán voltunk a kivitelezővel, beruházóval. Részt vett a
bejáráson a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park képviselője is. Az önkormányzat részéről
Cziráki Zoltánnal voltunk jelen. Két témát kellett megbeszélnünk. Az egyik; a kitermelt
föld elhelyezéséről kellett dönteni, a másik pedig a hullámtörőre tervmódosítást
kezdeményezni.
- 20-án a Vöröskereszt Alapszervezet közgyűlésén vettem részt, ahol az Öregek bálja
megbeszélése volt a téma. December 2-án kerül megrendezésre a kultúrotthonban.
- 28-án a CKÖ ülésén vettem részt, az I-III. n. évi beszámolót, valamint a jövő évi
költségvetési koncepciót tárgyaltuk meg. Ugyan ezen a napon az iskola, óvoda
beszámolóját és jövő évi koncepcióját tárgyalta a Társulási Tanács.
- Farkas László alpolgármester úr két alkalommal vett részt helyettem üléseken, kérem
tájékoztassa a képviselő-testületet az ott elhangzottakról.
Farkas László alpolgármester:
November 13-án polgármester úr megbízásából részt vettem a Fonyódi Többcélú
Kistérségi Társulás ülésén, ahol 6 napirendi pontot tárgyaltunk. 1. napirendként a
Pénzügyi Bizottság tagjait választottuk meg, itt a jegyző asszonyunkat külső tagnak
megválasztották, így szorosabb lett a kötődésünk. 2. napirendként a BM-től kapott
támogatás maradványa került elosztásra, 3. napirendi pont az állati hulladékok
begyűjtése, 4. a belső ellenőri egyeztetés, 5. a kistérségi könyvtári ellátás, 6. egyebek
voltak zárt ülésen, személyi kérdések kerültek megtárgyalásra, bennünket ez nem érint.
A másik ilyen ülés ahol részt vettem Balatonszárszón volt a 4-dik Balaton vándor
konferencia. Egész napos előadás sorozat volt. Két neves előadója volt a
konferenciának, dr. Sütő László és dr. Kolber István, akik a jövőben fejlesztési
lehetőségekről, a Kormány jövőbeni terveiről tájékoztatott bennünket. 2007. évben
plusz fejlesztések nem várhatók, az elkezdett fejlesztési projektek lesznek befejezve.
Felkészülési évnek tekintik a 2008-as uniós pénzügyi felzárkózásra. Térségünk a Déldunántúli régióhoz fog tartozni, de elhangzott az is, hogy a Balaton térségét kiemelten
kezeljék.
Török Csilla körjegyző:
Ma délután felhívott a Fonyódi Kistérségi Társulás elnöke Kenéz István úr és közölte,
hogy az Általános Iskola számítógép igénye megvalósul, kérte a szállítási címet.
Farkas László Nándor képviselő:
November 28-án Siófokon volt egy MÁV személy szállítási konferencia. Nem kapott az
önkormányzat erre meghívót?
Nagy Lajos polgármester:

Kapott az önkormányzat meghívót, de azon a napon volt a CKÖ és a Társulási Tanács
ülése, ezért nem tudtam elmenni. A balatonberényi polgármester úr tájékoztatott az ott
elhangzottakról, arról, hogy valószínűleg nem fog megszűnni a somogyszobi vonal,
Marcaliig biztosan nem.
Kérem, aki elfogadja a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
137/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3.) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a pénzügyi gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy röviden
ismertesse az előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az írásos anyagot.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. Elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tegnap tárgyalta ezt a beszámolót, a költségvetés módosítását és a
hitelfelvételt is. Mind a három témát 4 igen szavazattal elfogadta és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
A költségvetés elfogadásakor a testület megszavazott egy összeget a
Balatonszentgyörgyért-Somogyért Egyesületnek. Több kritika is érte az Egyesületet e
miatt. Az Egyesület részéről lemondok erről az összegről az Általános Iskola javára.

Próbáljunk meg kialakítani olyan állásfoglalást, ha egyesületeket, szervezeteket
támogatunk, akkor azt konkrét célra adjuk, konkrét célra használhassák fel.
Navrasics Endre képviselő:
A Sportegyesület 200 e Ft-ot kért. Ez tény, bent szerepel a beszámolóban? Ha
elfogadjuk a beszámolót, azzal együtt elfogadjuk a Sportkör 200 e Ft-os támogatását is?
Nagy Lajos polgármester:
A Sportegyesület 200 e Ft-os támogatása már szerepel a beszámolóban. Az egyesület a
működésére kéri a támogatást, mivel a 4 millió Ft nem fedezi a működési kiadásait.
Ezeknek a pénzeknek a felhasználását nem tudjuk követni. A jövőre vonatkozóan
javasolom, hogy részletes költségvetéssel pályáztassuk meg az egyesületekkel,
szervezetekkel ezeket a támogatásokat. A felhasználásról számoljanak el.
Az alpolgármester úr kérését tudomásul vehetjük. A Sportkör 200 e Ft-os támogatását
javasolom.
Kérem, aki elfogadja a pénzügyi gazdálkodás I-III. negyedévi beszámolóját, a
beruházási hitelfelvételt és a költségvetés módosítását, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a pénzügyi gazdálkodás I-III. negyedévi beszámolójára
vonatkozóan 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
138/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2006. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 372.412 e Ft eredeti, 373.525 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 283.245 e Ft
teljesítéssel
b) 372.412 e Ft eredeti, 373.525 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 269.543 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2006. szeptember 30-i állapotnak megfelelően 20.234 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A képviselő-testület a beruházási hitelfelvételre 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
139/2006. (XI.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beruházási hitelszerződést köt az OTP Rt.Kaposvári fiókjával 6.277.146.- Ft összegben a
Balatonszentgyörgy Község által építendő Csónakkikötőre Balatoni Fejlesztési Tanács
által pályázati úton megítélt támogatás megelőlegezésére.
A hitel fedezete a Balaton Fejlesztési Tanáccsal megkötött PTF-CS-1/2006.sz.
támogatási szerződésben 2006. évre megállapított 6.277.146.- Ft támogatási összeg,
amelyet engedményez az OTP Bank Rt. Kaposvári Fiókja részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület a költségvetés módosítására 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2006. (XI.30.) sz. rendelete
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.21.) sz. rendelet
módosításáról
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Államháztartásról szóló – többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. §-a alapján –
figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló
– módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2006. évi
költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
I. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetése
1. §
A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
főösszegét 393.782.000 Ft-ban
ezen belül:
működési célú bevételt

357.597.000 Ft-ban

működési célú kiadást
ebből:
személyi juttatások kiadásait
m.adókat terhelő járulékokat
dologi kiadásokat
szociális segélyek

357.597.000 Ft-ban
172.963.000 Ft-ban
51.935.000 Ft-ban
103.034.000 Ft-ban
14.738.000 Ft-ban

speciális célú támogatásokat
általános tartalékot

14.344.000 Ft-ban
583.000 Ft-ban

felhalmozási bevételt

36.185.000 Ft-ban

felhalmozási kiadást
ebből: felhalmozási tartalék

36.185.000 Ft-ban
4.211.000 Ft-ban

állapítja meg.

Záró rendelkezések
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. III. negyedévi
beszámolóban kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott
módon.

4.) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester elmondja, hogy ezek a számok irányszámok, változni fognak.
Felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
A végleges költségvetés februárban lesz elfogadva, addig konkretizálódnak ezek a
számok. Az iskolánál lényegesen csökken a gyereklétszám. A balatonberényiek
megszüntetik az alsó tagozatos iskolát és előre láthatólag idetársulnak.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. Elnöke:
A tegnapi bizottsági ülésen ez volt a 3. napirendi pont, a Pénzügyi Bizottság javasolja
elfogadni a koncepciót.

Navrasics Endre képviselő:
Pályáztassuk meg az egyesületeinket. Motíválva lennének, hogy aktívabbak legyenek.
Ebbe a körbe bele kell tenni a Sportegyesületet is. Úgy gondolom, hogy ezt meg kellene
lépnünk minél előbb.
Farkas László alpolgármester:
A civil szervezetek működésébe nem szólhatunk bele, de a felhasználást
meghatározhatjuk.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
140/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2007. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2007. évi
költségvetési tervezés alapjának tekinti.
1) A 2007. évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 382.971.000 Ft
bevétellel (1. sz. melléklet),
2) A 2007. évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 382.971.000 Ft kiadással
(2., 3. sz. melléklet) tervezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) Napirend tárgyalása:
A hulladékkezelési rendelet módosítása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A Zölfok Rt. megküldte jövő évi díjemelésre vonatkozó ajánlatát. Az elmúlt évhez
képest 9 %-os emelést szeretne elérni. Kérem a véleményeket.
Hozzászólások:

Navrasics Endre képviselő:
Meg kellene hívni a vezetőt, soknak tartom a 9 %-ot. Tárgyalási alapnak 6 %-ot tudok
javasolni. Faragjunk le amennyit tudunk.
Farkas László Nándor képviselő:
Továbbra is azt mondom, hogy egy beszállításnál nem megy be 8 t. Ők mindig teljes
rakománnyal számolnak. A szelektív hulladékgyűjtésről még most sem hallunk. Milyen
szándékaik vannak? A színvonalat is próbálják emelni ne csak az árat.
Besenczki Józsefné képviselő:
Nem lehet esetleg másik két cégtől ajánlatot kérni, hogy ezt a tevékenységet mennyiért
végeznék el? Úgy érzem nagyon monopol helyzetben vannak és amit diktálnak nekünk,
azt el kell fogadnunk.
Navrasics Endre képviselő:
Mi ez a zöld hulladék? Ezt azonnal elviszik vagy tárolják valahol? Erről kellene egy
kicsit beszélgetnünk. Van-e igény rá?
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Szentgyörgy falusi környezet. Számomra elég zavaró az őszi égetés. Egyre több lakó
teszi ki a háza elé összekötegelve a növényi hulladékokat elszállításra. Itt helyileg nem
lehet ezt megoldani? Hozzáértő emberek összegyűjtenék és komposztálnák?
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Tudomásom szerint jogilag 3 céget kell megkeresni, árajánlatot kérni. Meg kell őket
győzni, srófolni az áron. A komposztálás egy kellemetlen szagot eredményez.
Török Csilla körjegyző:
Hosszú távú szerződése van az önkormányzatnak a Zöldfok Rt-vel. Az árban lehet
alkudozni.
Farkas László Nándor képviselő:

Szerintem ez nem olyan nagy probléma. Nagyon sok háztartásban a komposztálást
megoldják. Azoknak akik nem akarják a komposztálást saját maguk megoldani, az
önkormányzat a saját területén szervezze meg ennek elszállítását, begyűjtését és
feldolgozását térítés ellenében, vagy akár ingyenesen. A feldolgozás után keletkezett
komposzt anyagot értékesítse. Ha ezt meg tudnánk szervezni, lehet, hogy olcsóbban
meg tudnánk oldani, mint hogy elszállíttassuk a Zöldfok Rt-vel.
Vass Béla Gyula képviselő:
Lojalitást várnak el tőlünk.
Nagy Lajos polgármester:
A szelektív hulladék gyűjtésre visszatérve, gondok voltak a közbeszerzési eljárással.
Azért nem tudják üzembe helyezni az új gépeket, felszereléseket, mivel az új
közbeszerzési eljárás még nem zárult le. Az újabb ajánlatuk tartalmazza a zöldhulladék
elszállítását. Korábban már megkértük a Rumpold Kft. ajánlatát, amely sokkal rosszabb
volt, mint a Zöldfok Rt-é. Továbbra is azt tudom mondani, hogy a Zöldfok Rt. mindent
elszállít, a lomtalanítást 1-2 nap alatt megoldják.
Kérem, aki a hulladékszállítás díjának 6 %-os emelésével ért egyet szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
141/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldfok Rt.
Siófok Balatonboglári Kommnális Divízió 2007.évi hulladékelszállítási díjra tett
költségkalkulációját megismerte, megtárgyalta, az abban foglalt 9 %-os díjemelkedést
nem fogadja fel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdje a tárgyalásokat a képviselő-testület által
elfogadható 6 %-os mértékű díjemelés ügyében, és a tárgyalások eredményéről a
testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6.) Napirend tárgyalása:
A Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás ügye.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:

A testület felhatalmazása alapján felkerestük dr. Sütő László polgármester urat a
kistérségi csatlakozás ügyében. Elmondtuk, hogy nem újoncként szeretnénk belépni a
Társulásba, hanem teljes jogú tagként. Sütő úr nagyon korrekt volt, közölte velünk,
hogy a Kistérségnek érdeke a négy település csatlakozása, mivel ezzel majdnem eléri a
térség lakosságszáma a 40 ezer főt. Ez különböző kiváltságokat jelent, különböző
intézmények meg fognak maradni Marcaliban. A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás
minta társulás, különböző kísérleteket itt folytatnak le. Véleménye szerint az ország 10
legjobban működő társulása között szerepel a marcali. A balatoni fejlesztésekből többet
tudnának adni a négy településnek, mint amit a fonyódi társulástól várhattunk volna.
Örömmel vették jelentkezésünket. A csatlakozás jövő év közepétől lehetséges. Javasolni
tudom, hogy a testület fogadja el a határozati javaslatot. Balatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr és Balatonberény már elfogadta.
Hozzászólás:
Farkas László alpolgármester:
A balatoni vándor konferencián kivetítettek egy diagrammot az uniós támogatások
elnyeréséről. A Marcali Kistérség szinte a legtöbb támogatást megkapta.
Meggyőződésem, hogy Sütő úr olyan felkészülési szinten működik, hogy kis ujjában
van az egész társulási dolog.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
142/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 244/2003.
(XII.18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint a 2004. évi CVII. Tv. 13. § (1)
bekezdése felhatalmazása alapján kezdeményezi Balatonszentgyörgy település Fonyódi
Kistérségből Marcali Kistérségbe való átsorolását a jogszabályok adta legrövidebb
határidőn belül.
Felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezés benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7.) Napirend tárgyalása:
Támogatási ügyek.
7/a. Polgári Védelmi Iroda Fonyód támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is megküldte a Polgári Védelmi Iroda támogatási
kérelmét. Eddig minden évben támogatta a testület a kérelmet. Ezt általában minden
testület megteszi. A támogatásért különböző dolgokban segítenek.
Kérem, aki egyetért a Polgári Védelmi Iroda Fonyód támogatásával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
143/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgárvédelmi Irodával kötendő együttműködési
megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a megállapodást
megköti, aláírására a polgármestert felhatalmazza.
A Polgári Védelmi Iroda működéséhez adandó (1678 fő x 55.- Ft= 92.290.-), azaz
Kilencvenkettőezerkettőszázkilencven 00/100 forint hozzájárulást a 2007.évi
költségvetési kiadásai terhére biztosít.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a hozzájárulás összegét 2007.év március 1-ig a
Fonyód Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Fonyódi Fiókjánál vezetett 1174309515396516-00000000 sz. számljára utalja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/b. Rendőrörs Balatonkeresztúr támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
Balatonkeresztúri őrsparancsnok ismét megkeresett bennünket támogatási kérelmével.
Az elmúlt évihez hasonlóan havi 10 e Ft-os támogatást szeretne kérni olyan formában,
hogy felét, azaz 60 e Ft-ot az őrs gépjárművei, a másik felét pedig a balatonszentgyörgyi
körzeti megbízott üzemanyag felhasználásának kiegészítésére. Javasolom a támogatást.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Én támogatom, de az új körzeti megbízottat keveset látom a faluban. Adjuk oda ezt a
pénzt, de kérjük, hogy aktívabb legyen, mozogjon többet a faluban.
Nagy Lajos polgármester:

Az elmúlt időszakban nagyon sokat vezényelték Budapestre, a nyári időszakban pedig a
Balaton-partra. Ettől függetlenül jogos a felvetés.
Besenczki Józsefné képviselő:
Csatlakozom Navrasics képviselő társam véleményéhez. Ha már Balatonszentgyörgy
adja a szolgálati lakást, még gyalog is végig sétálhatna a falun, hogy megismerje.
Vagyonvédelem szempontjából is. Az emberek nem ismerik. A falunak szüksége lenne
erre.
Tüskés Balázs képviselő:
Látom a két pólust. Azt hiányolják, hogy rendőr ruhában végig menjen a falun. Én
szerettem volna egy fényképes bemutatkozást a kábeltévén, de az őrsparancsnok nem
örült az ötletnek. Így csak egy szöveges bemutatkozásra került sor. A balatonberényi
körzeti megbízott a szabadidejét is szinte mindig rendőr ruhában tölti, így azt látják,
hogy mindig mozog a faluban.
Vass Béla Gyula képviselő:
Az iskolában is többször megjelent, kellő időt fordított az esetre. Semmi panaszunk nem
lehet.
Nagy Lajos polgármester:
A körzeti megbízott 4-5 hónapja van itt, nem bántsuk. Mi a munkánk során többször
találkozunk, sürgős esetekben azonnal el lehet érni, azonnal tud intézkedni. A falu
rendezvényei, eseményei előtt jön érdeklődik, segít a szervezésben.
Kérem, aki egyetért a balatonkeresztúri őrs támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
144/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendőrkapitányság Fonyód Közrendvédelmi Osztály Rendőrőrs Balatonkeresztúr
pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta. Kérelmező részére a
2007.év költségvetési kiadásai terhére 120.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg –
rendőrséggel kötendő megállapodás alapján – olyan formában, hogy 60.000.- Ft
támogatást a Rendőrőrs Balatonkeresztúr, 60.000.- Ft támogatást a Balatonszentgyörgyi
Körzeti Megbízott üzemanyag felhasználásának kiegészítésére kell fordítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Dr. Darabont Ferenc képviselő úr az ülésről eltávozott, a képviselő-testület 9 fővel
határozatképes.
7/c. Balatonberény-Balatonszentgyörgy Sakkcsapat támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A balatonberényi önkormányzattal közösen tartunk fenn egy sakkcsapatot. Osztályozót
nyertek, így felkerültek az NB II-be. Költségeik ezáltal megnövekednek (nevezési díjak,
bírói díjak, regisztrációs díjak, stb.). Szükségük lenne még 70 e Ft-ra az eddig nyújtott
támogatáson felül.
Kérem, aki egyetért a sakkcsapat 70 e Ft-tal történő támogatásával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
145/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BalatonberényBalatonszentgyörgy Sakkcsapat részére a 2006.évi költségvetési kiadásai között a
speciális célú támogatások terhére 70.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg.
Felkéri a pénzügyi főtanácsost a megállapított támogatási összeg kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/d. Reménysugár Alapítvány támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Reménysugár
kérelmével.

Alapítvány ismét megkereste önkormányzatunka támogatási

Farkas László alpolgármester:
Van-e érintett lakosunk? Az a javaslatom, hogy az ilyen fajta kérelmek csak akkor
kerüljenek napirendre, ha van helyi érintett lakosunk.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Reménysugár Alapítvány támogatási kérelmét
elutasítsa a testület, és ezentúl csak azokat a támogatási kérelmeket tárgyalja, amely
helyi lakosokat is érint, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
146/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Reménysugár a
Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és Betegekért Alapítvány (1185.Budapest,
Csallóköz u.12.) pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt
költségvetési fedezet hiányában nem támogatja, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7/e. Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Török Csilla körjegyző:
Balatonberény csatlakozott az Intézményirányító Társuláshoz, ezért az iskola alapító
okiratát módosítani kellett. Az igazgató úrral egyeztetve, megbeszélve lett összeállítva
az okirat.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
147/2006. (XI.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Általános Iskolája
alapító okiratának tervezetét megismerte, megtárgyalta, aláírására a polgármestert
felhatalmazza.
Határidő:azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
8.) Egyéb ügyek.
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Az igazgató úrtól kérdezem, hogy az ételhulladék elszállítása hogyan történik?
Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató:
Az ételhulladékot egyének szállítják el, a gazdasági vezető határozza meg a napi
literenkénti árát.

Navrasics Endre képviselő:
Györei József az év polgárőre lett. Fejezzük ki elismerésünket.
Nagy Lajos polgármester:
Munkájához, kitüntetéséhez gratulálunk. Csak így tovább.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 15,45
órakor az ülést bezárta.

K.m.f.
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