9. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005.
június 28-án, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Györei József képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Igazoltan távol maradt:
Farkas László képviselő
Navrasics Endre képviselő

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László Nándor és Takácsné Lengyel Valéria
képviselőket kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) A Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Egyebek.
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Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Június 2-án Fonyódon volt a kistérségi menedzser választással kapcsolatban ülés, mely
eredménytelen lett. Két pályázó közül egyik sem kapta meg a minősített többségű
szavazatot. Előzetes egyeztetés után holnap lesz Balatonlellén az újabb ülés, ahol
remélhetőleg sikerül megválasztani a kistérségi menedzsert.
- 11-én falunapi rendezvény volt, melyet a Kulturális Bizottság ülésén értékeltünk.
- 16-án képviselők és egyéb meghívottak részvételével megtárgyaltuk a
környezetvédelmi programot.
- 20-án a Magyar Államkincstár tartott ellenőrzést a Tájháznál és a Csillagvárnál. Ezen
az alpolgármester úr vett részt, kérem, hogy a beszámoló után tájékoztassa a testületet
az elhangzottakról.
- 23-án adta át a belügyminiszter asszony a fonyódi rendőrkapitányság felújított
épületét. Az épület a mai kornak megfelelő, modern berendezést kapott. Nagyon sok
meghívott volt jelen.
- 27-én Mód László az OTP marcali fiókjának vezetője keresett fel bennünket, az
aktuális témákat beszéltük meg.
Doroszi József alpolgármester:
A legutolsó bejárásuk óta a Tájháznál változás nem volt. A Csillagvárnál annyi változás
történt, hogy a fa lépcsőt kicserélték tégla szerkezetű lépcsőre. A Csillagvár nagyon
tetszett nekik.
Besenczki Józsefné képviselő:
Magán emberként is felkerestük a Csillagvárat. Maximális, jó tapasztalatokkal.
Kellemes, nagyon szép, mindenkinek ajánljuk, hogy nézzék meg.
Nagy Lajos polgármester:
Török Tibor nagyon jó propagandát készített, több újságban is megjelent. Az idei évben
eddig több látogatója volt, mint az elmúlt évben. Kérem, aki elfogadja beszámolómat,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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71/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolót a két
ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A napirend tárgya:
1) A Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt a napirend előterjesztésére.
Török Csilla körjegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Mint ismeretes a Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulásban
résztvevő képviselő-testületeknek jóvá kellett hagyni a Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodását. A jóváhagyott megállapodást fel kellett terjeszteni a Közigazgatási
Hivatalhoz, aki törvényességi észrevételt tett, javaslatot tett, hogy melyek azok a
pontok, amelyeket változtatni kell. A megállapodás a jelenlegi Kormányrendeletnek
megfelelően módosítva lett, amit a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyni.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
72/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyód Kistérség
Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv mellékletét
képező előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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2) Egyebek.
2/a. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.
Török Csilla körjegyző:
A közbeszerzésekről a 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezik. Ennek megfelelően,
ahhoz, hogy egy szervezet közbeszerzési eljárást folytathasson le, közbeszerzési
szabályzatot kell elfogadnia határozattal, amely teljes terjedelmében a közbeszerzési
törvényre épül. Balatonszentgyörgyöt két esetben érintené a közbeszerzés, az egyik a
falugondnoki gépkocsi beszerzése, a másik pedig az óvoda tetőfelújítása. Mindkettő az
egyszerű közbeszerzési eljárás alá esik. Meghívásos eljárással három ajánlatot be kell
kérni, ki kell bocsátani a felhívást. Határidőre be kell érkezni az ajánlatoknak. Az
ajánlatok elbírálása után az eredményt ki kell hirdetni. Az ajánlattételi felhívásba
bekerül az elbírálás szempontja, amelyet az Előkészítő Bizottság határoz meg, a
legalacsonyabb ár vagy a legelőnyösebb feltétel. Ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást
el lehessen indítani, ahhoz a Szabályzatot el kell fogadni a testületnek. Javasolom
továbbá, hogy fogadja el a testület a falugondnoki gépkocsi beszerzésére és az óvoda
tetőfelújítására pályázaton nyert támogatásokat.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a Közbeszerzési Szabályzatot és a pályázatokon nyert támogatás összegét
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot:
73/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a céljellegű
decentralizált támogatás pályázat keretében a Somogy Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz pályázatot nyújtott be a „Napköziotthonos Óvoda tetőzetének
felújítására. A beruházás teljes bekerülési költsége 2.880.150.- Ft, a
megpályázott (1.900.000.- Ft , és a részére teljes összegben megítélt 1.900.000.Ft összegű támogatást, annak ütemezését:
2005.év:
2006.év

1.000.000.- Ft
900.000.- Ft

elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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74/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
területi
kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására pályázat keretében a Somogy Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtott be „Ételszállító gépjármű beszerzése”
tárgyában, a beruházás teljes költsége 7.883.750.- Ft, a megpályázott (4.500.000.- Ft),
és a részére teljes összegben megítélt 4.500.000.- Ft összegű támogatást, annak
ütemezését:
2005.év:
2006.év:

2.000.000.- Ft
2.500.000.- Ft

elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: azonnal
75/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balatonszentgyörgy Község Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

2/b. Helikopteres leszállóhelyek műholdas azonosítása.
Nagy Lajos polgármester:
Az egyre szaporodó balesetek száma miatt minden önkormányzatot megkeresnek a
mentőhelikopteres vészleszálló helyek kijelölése végett. A balatonszentgyörgyi
lakosság érdekében is, de mivel településünk vasúti és közúti csomópontnak számít, így
az átmenő forgalom miatt is községünkben is ki kellene jelölni az erre alkalmas helyet
és biztosítani a leszállási lehetőséget. Minimális összeggel, 7500 Ft + ÁFA összeggel
kellene hozzájárulni.
Hozzászólások:
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Farkas László Nándor képviselő:
Ez a cég vissza lett ellenőrizve? Országosan ezt koordinálják, legyen az akár melyik
minisztérium. Viselje az ennek a költségeit. Miért az önkormányzatokat akarják ezzel
megterhelni? Értem én, hogy ez a mi érdekeinket szolgálná, de még is felmerül bennem
a gyanú, hogy valaki kitalált valamit és az aprópénzeket beszedegeti. Éljen bennünk a
gyanú, nem biztos, hogy ezt nekünk kell fizetni. Ezt központi költségvetésből kellene
megoldani. Ez egy virtuális adatbázis. A 960 taggal szép összeget jelent. Miért az
önkormányzatokkal akarják megoldani?
Nagy Lajos polgármester:
A központi költségvetésből kellene megoldani a tűzoltóság, polgári védelem és még
más egyéb feladatokat is amire nincs pénz. Évente támogatjuk a polgári védelem
működését, támogatjuk a tűzoltóságot. A vészleszálló biztosításához minimális a
támogatás összege.
Vass Béla képviselő:
Egyetértek az előttem szóló képviselő társammal, a kérelemhez hasonlóan sok más
állami feladatot ellátó szervezet alul van finanszírozva, mind az önkormányzatok
támogatását kéri. Mivel a helikopteres vészleszállóhelyek kijelölése és biztosítása a
helyi lakosság és az átutazó állampolgárok érdekét szolgálja, én meg fogom szavazni.
Tüskés Balázs képviselő:
Egyetértek az elhangzottakkal. A 2. pont szerint kitaláltak maguknak egy munkát, az
összegyűjtött adatbázist átadják. De ennek ellenére azt javasolom, hogy támogassuk, a
hozzájárulás mértéke nem nagy. Javasolom, hogy második vészleszálló helyet is
jelöljünk meg, a kultúrház mögötti területen. Ez amúgy is ingyenes.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a kérelemmel, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe véve 5 igen szavazattal, 3 ellen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
76/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jóhír
Kereskedelmi és szolgáltató Betéti Társaság (5463.Nagyrév, Széchenyi u.11.)

6

Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén kutató-mentőhelikopter vészleszálló
helyeinek műholdas, GPS koordináta és tengerszint feletti magasság meghatározására
tett ajánlatát megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. Azt megrendeli.
Felelős: Nagy Lajos polgármester

2/c. S.O.S. Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester felkéri Takácsné Lengyel Valériát a Szociális Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a kérelmet.
Takácsné Lengyel Valéria Szoc. Biz. elnöke:
Ez az alapítvány valóban létezik. A kórházi műszerek, berendezéseken kívül a családok
segítésével foglalkozik. Jelen esetben két kisgyermek gyógykezeléséhez kéri a
támogatást.
Hozzászólás:
Besenczki Józsefné képviselő:
Szerintem szűkíteni kellene a kört. Sok ilyen alapítványtól kapunk kérelmet. Én inkább
a pécsieknek adnám a támogatást.
Nagy Lajos polgármester:
Sokkal jobb lenne, ha balatonszentgyörgyi embereket támogatnánk. Kérem, aki egyetért
a kérelem támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 0 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
77/2005./(VI.28.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az S.O.S
Leukémiás Gyermekekért alapítvány (1119.Budapest, Etele u. 17.) pénzbeni támogatás
iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, azt elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester
megköszönte a képviselők I. féléves munkáját, mindenkinek jó pihenést kívánt, a
nyilvános ülést bezárta, Kőszegi Szilvia és Ceglédi Sándor kamatmentes kölcsön
kérelmének tárgyalása zárt ülésen folytatódik.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Farkas László Nándor
képviselő

Takácsné Lengyel Valéria
képviselő
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI
9. számú
JEGYZŐKÖNYV
71/2005. (VI.28.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
72/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
73/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének felújítására nyert
támogatás elfogadása.
74/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Ételszállító gépjármű beszerzésére nyert támogatás elfogadása.
75/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.
76/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Helikopteres vészleszállóhely kijelölése, biztosítása.
77/2005. (VI.28.) kt. határozat:
S.O.S. Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása.
78/2005. (VI.28.) kt. határozat:
Kőszegi Szilvia és Ceglédi Sándor kamatmentes kölcsön kérelmének elutasítása.
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