
6. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. 

május 30-án 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Doroszi József alpolgármester 

  Györei József képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Petkess Kornélné intézmény vezető 

  Deákné Béres Erika családgondozó 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Vass Béla képviselő 

 

 

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

testület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Györei József képviselőket kéri fel a 

testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

54/2006. (V.30.) kt. határozat: 

 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. május 30-i 

ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

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

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

2) Gyermekjóléti szolgálat és családgondozó 2005. évben végzett munkájáról 

beszámoló. 

 Előadó: Deákné Béres Erika családgondozó 

 

3) Egyebek.  

 

 

 

 

 

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

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Május 12-én volt az iskolában és óvodában a világítás korszerűsítés műszaki átadása. 

A rendszer jól működik, érdemes volt a korszerűsítést elvégeztetni.  

- 19-én Fonyódon vettem részt az első alkalommal megrendezett lobbi partin. Ide 

minden Balaton-parttal érintettet meghívtak. Megbeszélésekre, üzletkötésekre volt 

lehetőség. Jelen voltak a Balaton-parti polgármesterek, országgyűlési képviselők, 

Kormány képviselői. Kötetlen rendezvény volt, amely később folytatódni fog.  

- 20-án Öreglakon vettem részt a körzeti tűzoltó versenyen, ahol a leány csapat 3-dik 

helyezést érte el, a fiúk csapata pedig első helyezett lett.  

- 26-án itt tartották a Dél-nyugat balatoni nyugdíjas ki mit tud rendezvényét. Mindkét 

nyugdíjas egyesületünk részt vett ezen. A vendégek meg voltak elégedve a rendezvény 

szervezésével. Olyan visszajelzések jöttek, hogy a jövőben, ha vállalná a település, 

szintén itt tartanák ezt a rendezvényt. Akkor majd visszatérünk rá. 

- 28-án az alpolgármester úrral a helyi bérmáláson vettünk részt.  

Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  

55/2006. (V.30.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

 

1) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

56/2006. (V.30.) kt. határozat: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelést megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Megyei Gyámhivatalhoz terjessze 

fel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Török Csilla körjegyző 

 

 

 

 

2) Gyermekjóléti szolgálat és családgondozó 2005. évben végzett munkájáról 

beszámoló. 

 Előadó: Deákné Béres Erika családgondozó 

 

      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Hozzászólások: 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Köszönetet szeretnék mondani Deákné Béres Erikának a jó munka kapcsolatért. Jól 

vagyok informálva. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 



Napi kapcsolatban vagyunk a családgondozóval, több közös ügyünk volt. Nehéz feladat, 

amit ő végez. Az a tapasztalatom, hogy a felnőttek nem partnereink. Akkor lehetne itt 

szép eredményt elérni, ha mindenki fontos kérdésnek tartaná a gyermekek nevelését.  

 

 

Deákné Béres Erika családgondozó: 

 

A képviselő úr a szülők megengedő magatartására gondol. Próbáltunk a szülőknek 

nagyobb tájékoztatást adni gyermeknevelési ügyekben. Sajnos a szülők érdektelenek, 

nagyon nehéz mozgósítani őket, hogy meghallgassanak bennünket.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A megelőzés nagyon fontos lenne. Az iskolában is ???? Ezért mondtam, hogy közös 

felelősség van. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A családgondozó részére irodahelyiséget biztosít az önkormányzat. Szeretnénk úgy 

berendezni, hogy az ne raktár legyen, hanem valóban irodaként működjön. Telefonos 

elérhetőségét javasolom a kábeltévé hirdetésébe is betenni, hogy a nap 24 órájában 

olvasható legyen. Kérem, aki a családgondozó 2005. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

 

57/2006. (V.30.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr 2005.évben Balatonszentgyörgy 

településen végzett családsegítő és gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Deákné Béres Erika családgondozó 

   Török Csilla körjegyző 

 

 

3) Egyebek. 

 

3/a. Somogyi Szépkorúakért plakett alapítása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 



A Somogy Megyei Önkormányzat Somogyi Szépkorúakért plakettet alapított. Az 

elismerést, plakettet azon személyeknek adják át, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő 

munkát végeztek az időskorú emberek érdekében. Kérem, aki tud ilyen személyről, aki  

erre az elismerésre méltó, javaslatát június 15-ig tegye meg.  

 

 

3/b. Láncszem Egyesület ruha adománya. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Deákné Béres Erika családgondozó keresett meg azzal, hogy a Láncszem Egyesület 

ruha adománnyal támogatná a települést. Felkérem Deákné Béres Erikát, hogy 

tájékoztassa erről a testületet. 

 

Deákné Béres Erika családgondozó: 

 

A vörsi példát tudom elmondani. Ezek jó minőségű bálás ruhák és cipők. A testület 

határozta meg a kilónkénti árát. A ruha kilója 150 Ft, a cipőé 200 Ft volt. A 

mérlegelésnél mindig lefelé kerekítettünk, a befizetésről nyugtát adtunk. Ami 

megmaradt, azt most ingyen viszik el. Egy kis ellentmondás van a dologban, de így is 

megérte. Ha ingyen adná a balatonszentgyörgyi testület, akkor limitálni kellene, hogy 

egy családba mennyi adható.   

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Javasolom, hogy egy nagyon minimális összeget állapítsunk meg. Ha ingyen adnánk, 

akkor ha kell, ha nem kell, mindenki vinné. A cipőt 150, a ruhát 100 Ft-ért adjuk. Mikor 

tudnánk ezt lebonyolítani? 

 

 

Deákné Béres Erika családgondozó: 

 

A kultúrházzal egyeztettünk, jövő héten kedden 8-14 óráig és 7-én 8-11 óráig.  

 

 

Doroszi József alpolgármester: 

 

A javaslattal egyetértünk annál is inkább, ha limitálva lenne, sokkal bonyolultabb lenne 

a dolog. Így egyszerűbb lesz a helyzet.  

 

 

3/c. Falunapi rendezvény. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 



A falunapi rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélésen sokan részt vettünk. Azt 

szeretném kérni, hogy mindenki szervezzen rá, a képviselők és egyesületek minél 

nagyobb számban vegyenek részt.  

 

 

3/d. Címer és település név használat. 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Azt figyeltem meg, hogy a fiatalok egyre többen gyártanak maguknak web oldalt és 

ezen használják a község címerét és a település nevét. Jogilag utána kellene nézni, hogy 

ki használhatja. Arra szeretném felhívni a figyelmet, nehogy később probléma 

származzon belőle. Esetleg egy nekünk nem tetsző szerveződés használja fel a 

Balatonszentgyörgy nevet.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az SZMSZ-ben meg kell nézni a címer használatot, ki használhatja és ki nem. A 

használóknak fel kell hívni a figyelmét erre.  

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A címer használatához engedélyt kell kérni, amit a polgármester ad ki. Az 

engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Meg kell vizsgálni, hogy kik használják és visszamenőleg nyilvántartásba kellene venni 

őket.  

 

 

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

13,55 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                           Török Csilla                                                   Nagy Lajos 

                             körjegyző                                                   polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 



 

 

                        Navrasics Endre                                              Györei József 

                             képviselő                                                       képviselő  

 

 

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁROZATAI 

 

6. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

54/2006. (V.30.) kt. határozat: 

   Napirend elfogadása. 

 

55/2006. (V.30.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

   szóló beszámoló elfogadása. 

 

56/2006. (V.30.) kt. határozat: 

   A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló el- 

   fogadása. 

 

57/2006. (V.30.) kt. határozat: 

   A gyermekjóléti szolgálat és családgondozó 2005. évben végzett 

   munkájáról szóló beszámoló elfogadása. 

 

 

 

 


