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6. számú 
 
 

Jegyzıkönyv 
 
 
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007. 
április 19-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 
ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 
  Farkas László alpolgármester 
  Besenczki Józsefné képviselı 
  Dr. Darabont Ferenc képviselı 
  Farkas László Nándor képviselı 
  Hetényi Tamás Péter képviselı 
  Navrasics Endre képviselı 
  Takácsné Lengyel Valéria képviselı 
  Tüskés Balázs képviselı 
  Vass Béla Gyula képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
  Török Csilla körjegyzı 
  Radics Ottó r. alezr. kapitányságvezetı helyettes 
  Varga Árpád r.ırgy. ırsparancsnok 
  Meskuláné Bernhardt Zsuzsanna belsı ellenır 
 
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-
testület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére Takácsné Lengyel Valéria és Navrasics Endre 
képviselıket kéri fel a testület egyetértése alapján. 
 
Javasolja, hogy második napirendként az általános iskola belsı ellenırzésérıl szóló 
jelentést tárgyalja a testület, a továbbiakban maradjon változatlanul a napirendi pontok 
sorrendje. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. április 19-i 
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
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Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
1) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérıl. 
 Elıadó: Rendırkapitányság Fonyód képviselıje 
 
2) Általános Iskola belsı ellenırzésérıl jelentés. 
 Elıadó: Belsı ellenır 
 
3) A község egészségügyi ellátottsága. 
 Elıadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos 
 
4) Általános Iskola Minıségirányítási Programja. 
 Elıadó: Vass Béla Gyula iskolaigazgató 
 
5) „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Minıségirányítási Programja. 
 Elıadó: Beısze Tamásné óvodavezetı 
 
6) Balatonszentgyörgy Község Bőnmegelızési-Közbiztonsági Koncepciója. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
7) Közmővelıdési rendelet módosítása. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
8) Egyéb ügyek.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
- Március 27-én a VIADOM Rt. vezetıit hívtuk meg a battyánpusztai útszakasszal, a 
kıszállítással kapcsolatban. Ez a cég új beruházóként indult itt, autóik még üres 
állapotban sem közlekedhetnének Battyánpusztán. Két napon keresztül mértük a 
forgalmat, több mint 100 gépkocsi haladt át ezen a szakaszon. Most ık saját emberükkel 
is mérik a forgalmat. Reméljük meg fog szőnni a nagy forgalom Battyánpusztán.  
- 28-án Zalakaroson voltam a Balatoni Szövetség közgyőlésén. Az elmúlt évi 
beszámolóról és a 2007. évi tervekrıl volt szó.  
- 30-án Ordacsehiben voltam,  a Megyei Közgyőlés elnöke, az ÖTM megbízottja és 
több Kistérségi Társulás vezetıje vett részt azon a békéltetı tárgyaláson, ahol 
megpróbáltak a Fonyódi Kistérségi Társulás mellett tartani bennünket. Mi 
ragaszkodtunk eredeti elhatározásunk mellett, továbbra is szeretnénk csatlakozni a 
Marcali Kistérségi Társuláshoz, ami jó úton halad.  
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- Szintén 30-án a Tőzoltó Egyesület  közgyőlésén vettem részt, az éves beszámolót 
hallgattuk meg.  
- Április 3-án Marcaliban a Balatoni Törvény felülvizsgálatának módosításáról, az 
egyeztetı tárgyalásán vettem részt. Bennünket a 76-os elkerülı út nyomvonala érdekelt 
leginkább. A javasolt nyomvonal bekerült a módosításba, amennyiben elfogadja a 
Parlament a törvényt, akkor „sínre” került a dolog.  
- Április 9-13-ig szabadságon voltam, ez alatt az idı alatt Brüsselben vettem részt egy 
megyei küldöttséggel, az Európai Unió mőködését tanulmányoztuk.  Dobai Alexandra 
képviselı meghívására vettem részt, megtekintettük az Európai Bizottság épületét, 
tanulmányoztuk mőködését, találkoztunk Kovács László Európai Biztossal is, majd az 
Európai Parlament mőködésérıl hallgattunk elıadást, arról is tájékoztattak, hogy az 
ülésterem hogyan mőködik. Az önkormányzatnak ez egy fillérébe sem került.  
- Ezen kívül Farkas László alpolgármester úr három helyen vett részt helyettem 
különbözı tanácskozáson, megbeszélésen. Valamint Török Csilla körjegyzı asszony 
kettı eseményen vett részt. Kérem tájékoztassák a testületet ezekrıl az eseményekrıl. 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Polgármester úr megbízásából három tanácskozáson vettem részt. Április 3-án a marcali 
Polgármesteri Hivatalban egy turisztikai menedzsment program tájékoztatóját 
hallgathattuk meg. Abszolút lakossági kezdeményezésekre épülne ez a program. Április 
10-én a Fonyódi Kistérségi Többcélú Társulás ülésén vettem részt. Két fontos 
kiemelendı napirendet tárgyaltunk. Az egyik a TEKI és a CÉDE támogatások igénylése 
volt, a másik pedig a Társulás Irodavezetıi állására lett kiírva pályázat, amit zárt ülésen 
tárgyaltunk. A vezetı személye nem lett megválasztva, újra ki lett írva a pályázat. 
Április 13-án részt vettem a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolóján, 
tájékoztatóján. Törvényi hivatkozásokra mutattak rá, hogy egy Alapszolgáltatási 
Központhoz tartozó települések esetén nem lehet különbözı mértékő a térítési díj 
összege.  
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
Tisztelt Képviselı-testület! Ugyanazon a napon volt a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás ülése, mint Balatonlellén. A Dél-Dunántúli Regionális Ügynökségnek a 
képviselıi voltak jelen, ahol a következı évek szociális, turisztikai, oktatási feladatairól 
volt szó az egyeztetı tárgyaláson. A Kistérségi Társulás ülésén módosították a Társulás 
megállapodását. Központi téma a közoktatás volt, a kistérségen belül hogyan fog 
alakulni az iskolák helyzete. 
Az önkormányzat képviseletében vettem részt Fehér Katalinnal együtt Nagyidán egy új 
kápolna és ravatalozó avatásán. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Különbözı 
programokat szerveztek nekünk.  
 
Nagy Lajos polgármester: 
Kérem, aki a napirend elıtti beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
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A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

46/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti 
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
1) Napirend tárgyalása: 
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérıl. 
 Elıadó: Varga Árpád r.ırgy. ırsparancsnok 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Varga Árpád ırsparancsnok: 
 
Rövid kiegészítımben öt témakört emelnék ki.  
1. Látványosan csökkent 2006-ban a település területén tetten ért ittas vezetık száma. 
Balatonszentgyörgy tekintetében nagyon örvendetes. Pozitívumként emelném ki. 
2. A község területén valamivel kevesebb közlekedési szabálysértıt értünk tetten. Célul 
tőztük ki, hogy a kisebb súlyú szabálysértéseket helyszíni bírsággal sújtjuk.  
3. Kevésbé örvendetes, hogy a településrıl jóval több személyt kellett elıállítanunk,  
személyi szabadságában korlátoznunk. Több személyt kellett bőncselekmény által 
elkövetett bőncselekmény gyanúja miatt elıállítanunk.  
4. Örvendetes, hogy a község területén nem nıtt a bőncselekmények száma, sıt a dolog 
elleni erıszakkal elkövetett lopások, betöréses lopások száma csökkent. A gépkocsiból 
történı lopások száma is csökkent. Ez részben a nyugdíjas klub által és a kábeltelevízió 
által közölt tájékoztatónak is köszönhetı.  
5. A képviselı-testületnek ezen a fórumon megköszönöm azon anyagi és egyéb 
segítségét, hogy a körzeti megbízott elhelyezésében közremőködött.  Továbbra is 
kérem, hogy mind információval, mind egyéb eszközzel segítsék munkáját.  
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Köszönöm ırsparancsnok úrnak azon hozzáállását, hogy szolgálati idın túl is bármilyen 
problémánkban mellénk állt.  
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A beszámolóban szerepel a 76-os út forgalma. Fıleg a Mise úttól a régi virág boltig. 
Ezen a szakaszon a gyorshajtás sok veszélyt rejt magában. A gyorshajtás visszaszorítása 
érdekében volt sebesség ellenırzés, de azért nem volt több, mert nincs olyan alkalmas 
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hely, ahol mérni lehetne. Meg kellene találni azt a helyet ahol mérni lehetne. 
Véleményünk szerint gyakrabban kellene mérni a sebességet. A tiltott kéjelgés nincs 
jelen községünkben, ez egy egyedi eset lehetett.  
 
 
Hetényi Tamás Péter képviselı: 
 
A felüljáróról bejövı autókat nem lehet bemérni? Ott a gyalogátkelı hely, nagyon 
balesetveszélyes. Sokszor 80-90-es sebességgel száguldanak be, de ugyan ez 
elmondható a Somos felıl érkezıkre is. Szerintem mind a két bejáratnál mérni kellene a 
sebességet.  
 
 
Varga Árpád ırsparancsnok: 
 
A területen szóba került egy prostituált. Közel a megyehatárhoz. Zala megyébıl jött át, 
de találkoztunk vele és már ment is vissza. Az önkormányzatnak és a fokozott 
ellenırzésnek köszönhetıen Balatonszentgyörgyön nincs jelen a tiltott kéjelgés.  
 
 
Radics Ottó kapitányságvezetı helyettes: 
 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait. A balatonkeresztúri ırs munkájával elégedett a 
kapitányság vezetése.  Ezen belül Balatonszentgyörgy közrend, közbiztonsági helyzete 
megfelel az elvárásoknak. A kevés hozzászólást tekintve a képviselıkön keresztül a 
lakosság is elégedett. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a szabálysértések, 
bőncselekmények csökkentek vagy nem nıttek. Arra kell törekedni, hogy minél 
kevesebb legyen. A közlekedési viszonyokkal kapcsolatban központi eligazítást 
kaptunk. Az év közepétıl kiemelt ellenırzés alá lesz vonva a terület. Az ittas vezetés 
szigorú elbírálás alá esik. Az emberek nem érzik át az ittasság következményeit. A 
sebesség ellenırzésére biztosan találunk megfelelı helyet. Az akció sorozat keretében 
többször leszünk jelen. A balatonkeresztúri rendırırs tevékenységét 
Balatonszentgyörgy közrend, közbiztonsági helyzetének érdekében jónak értékelem. A 
kapitányság vezetése nevében köszönöm támogatásukat, segítségüket, információkat. 
Reméljük, hogy az elkövetkezendı idıszakban is ilyen jó kapcsolatot tudunk folytatni 
az önkormányzattal és a település lakosaival. 
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Milyen kritériumai vannak, hogy egy mérı autó megálljon az út mellett? 
 
Radics Ottó kapitányságvezetı helyettes: 
 
A KRESZ szabályai vonatkoznak arra is. Nyilván egy be nem látható útkanyarulatnál 
nem lehet megállni. Az ellenırzéskor több autót kell megállítani. Ezek ne 
veszélyeztessék se az ellenırzést végzı, se az ellenırzött személyek és a közlekedés 
biztonságát sem. Olyan helyen lehet biztonsággal végezni, ahol megálló vagy parkoló 
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van. Amennyiben útszélesítésre lesz lehetıség, azt meg tudom ígérni, hogy a 
Közlekedési Osztály vezetıje kijön, megnézi a helyszínt, hogy mekkora hely legyen 
ahhoz, hogy az autók kényelmesen le tudjanak állni.  
 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
Egyre több helyen lehet látni a sebességmérı mőszereket, amelyek fotocellával, 
napenergiával mőködnek. Kinek a hatáskörébe tartozik ezek felállítása, felszerelése? A 
rendırségé, a közútkezelıé vagy az önkormányzaté? Ne minden áron pénzbüntetéssel 
kényszerítsük az autósokat sebesség csökkentésre. Sokakban van jó érzés, egy-egy ilyen 
mőszer hatására már csökkentik sebességüket. Megoldható-e Balatonszentgyörgyön 
ilyen mőszer elhelyezése? 
 
Radics Ottó kapitányságvezetı helyettes: 
 
Minden pénz kérdése. A Közútkezelı hozzájárulását is kell kérni, a rendırséggel is 
egyeztetni kell. Amennyiben az önkormányzatnak van anyagi lehetısége, akkor biztos, 
hogy van visszatartó hatása. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Errıl már többször tárgyalt a testület, határozata is van. Szakemberekkel tárgyaltunk, a 
villogós mőszert nem annyira tartják hatásosnak. Javasolják, hogy a kamerás mőszert 
helyezzünk ki, ami kb. 4 millió Ft. Fogjunk össze több településsel, közösen vegyünk 
egy ilyen mőszert. Rajtunk kívül több települést nem érint a nagy forgalom. Azt hiszem, 
hogy ezt most nem tudjuk kivitelezni, erre nincs pénzünk. A villogó mőszer is kb. fél 
millió Ft, amibıl 2 db. kellene.  
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Meggyızıdésem, hogy a sebességmérı mőszer fékezésre készteti az autóst. De igazából 
a mérı kocsinak is az elsı két napban van jelentısége, utána semmi. Példának mondom 
a földvári mérıegységet. Nem fogja megoldani a problémánkat, de biztos vagyok 
benne, hogy sokat segítene közlekedés-biztonságilag az, ha a gyalogátkelıket lámpával 
látnánk el. Ha pirosat mutatna a lámpa, ott mindenkinek meg kell állni.  
 
Takácsné Lengyel Valéria képviselı: 
 
Minden ötödik balesetnél az ittas vezetés játszik szerepet. Mi történik akkor, ha 
ismétlıdik a dolog? Van ennek foganatja? Sok a kerékpárút. Észre vehetı-e, hogy 
kevesebb a kerékpáros baleset? 
 
Radics Ottó kapitányságvezetı helyettes: 
 
Az ittas vezetés után bevonjuk a vezetıi engedélyt. Van akinél hat, de van akinél nem. 
Ha az eltiltás ideje alatt is elköveti a szabálysértést, az már a bíróság hatáskörébe 
tartozik. Az eddigi gyakorlatot tekintve a bíróság nem a kiszabható legnagyobb összegre 
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bünteti az elkövetıt, hanem egy kisebb összegre. A megyében a legszigorúbb 
bírságolást folytatjuk az ittas vezetık körében.  
A kerékpáros balesetekrıl bıvebb információm nincs, de tájékoztatom a testületet, hogy 
május 1-vel módosul a KRESZ. A kerékpárosnak lakott területen kívül nappal is 
láthatósági mellényt kell viselni. Bízom abban, hogy ez valamelyest javít a helyzeten.  
Elképzelhetı, hogy ezen az ülésen találkoztunk utoljára, amennyiben 
Balatonszentgyörgyöt a Marcali Kistérséghez csatolják. A rendırırs marad, de a 
Marcali Kapitányság felügyelete alá tartozik. Ez úton köszönöm a képviselı-testület 
támogatásait, segítségét.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Abban, hogy csökkent a balesetek, bőncselekmények száma a polgárırség szerepe is 
nagymértékben benne van. Köszönöm a kapitányság részérıl megjelent vendégek  
részvételét. Reméljük, hogy a jó kapcsolat továbbra is megmarad. 
Kérem, aki elfogadja a közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló beszámolót, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
az alábbi határozatot: 
 

47/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy község közrend, és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót 
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
2) Napirend tárgyalása: 
Általános Iskola belsı ellenırzésérıl jelentés 
 Elıadó: Meskuláné Bernhardt Zsuzsanna belsı ellenır 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Meskuláné Bernhardt Zsuzsanna belsı ellenır: 
 
Tisztelt Képviselı-testület! Az iskola vizsgálatánál nem kardinális problémák voltak, 
hanem formai dolgok. Remélem, hogy a 2006. évi utóellenırzésénél már kijavításra 
kerültek. Ha tényleg a marcali kistérséghez csatlakoznak, akkor velem is utoljára 
találkoztak. Addig is támogatásukat kérném. A tavalyi év nagyon nehéz év volt, 
ismerkedıs. Ez az év is nehéz. 
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Vass Béla Gyula képviselı, iskolaigazgató: 
 
Köszönöm segítı, javaslattevı munkáját. Annak nagyon örülök, hogy elmondta formai 
hibákról van szó, nem pedig kardinális hibákról. Ebben az eszeveszett világban 
felgyorsulnak a dolgok. Megérdemlik az ott dolgozó hölgyek, amióta odakerültek 
látszata is van.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Köszönöm a beszámolót, további jó munkát kívánok. 
Kérem, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

48/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Általános Iskolája belsı 
ellenırzésérıl szóló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
3) Napirend tárgyalása: 
A község egészségügyi ellátottsága. 
 Elıadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Darabont Ferenc háziorvos: 
 
Nem írtam a jövıbeli tervekrıl. A szabályok hétrıl-hétre változnak. Nem könnyő ezeket 
követni. Minden képlékeny, remélem minél kevesebb áldozata lesz ennek a reformnak. 
Az adminisztráció a betegektıl veszi el az idıt. Mindent kódolni kell. A Kormány 
céljának nagyobb részével egyetértek. A véleményem, hogy a járóbeteg és a 
szakambuláns rendeléseket kellett volna fejleszteni. Vigyázzunk egészségünkre, 
mindent tegyünk meg magunk érdekében.  
 
Hozzászólások: 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
 Javasolom, hogy a járóbeteg és a szakambuláns rendeléssel kapcsolatos észrevételét írja 
le, és mint a testület véleményét is továbbítjuk a minisztériumba. Valamilyen foganatja 
talán lesz.  
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Besenczki Józsefné képviselı: 
 
Úgy vettük észre, hogy a doktor úr is többet dolgozik a kelleténél. 
 
Dr. Darabont Ferenc háziorvos: 
 
Én igyekszem, minél több mozgást próbálok beépíteni az életembe. Az egészség 
megırzésére kell nagy hangsúlyt fektetni. A környezet szennyezettsége nagyon nagy, a 
betegségek forrása.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki elfogadja a község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámolót és a 
javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

49/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a község 
egészségügyi ellátottságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
4) Napirend tárgyalása: 
Általános Iskola Minıségirányítási Programja 
 Elıadó: Vass Béla Gyula iskolaigazgató 
 
(Minıségirányítási Program a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vass Béla Gyula iskolaigazgató: 
 
A Program kiegészítésérıl van szó, ez nem egységes szerkezet. Kötelezı feladat. Elıre 
mutató legyen, évente kell csinálni, számosítani. Nem tudom, hogy egészséges-e? A 
kollektíva ellen hat. Elemzés eddig is volt. Összességében a „sztahanovista” elemeket 
látom benne, személyiségi jogokat is sért. Elfogadásra javasolom.  
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Takácsné Lengyel Valéria képviselı: 
 
A Minıségirányítási Program jelentett abban valamit, hogy a gyerekek okosabbak 
lettek? Ezzel nem lesz több olvasási analfabéta. 
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Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
Minden területen növekedett az adminisztráció, elveszi a munkától a szakemberi gárdát. 
Igazgató úrnak csak gratulálni tudok, hogy idegileg ezt bírja még.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az UNIÓ-val ez meg fog növekedni. Példa rá a teleházas pályázat. Ezzel számolni kell. 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Minél tovább késleltetjük a digitális adattovábbítást, annál nagyobb papírhalmaz borít el 
bennünket, maga alá temet. 
 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
A mi munkánkat ezek a papírhalmazok nem viszik elıre. Ez egy kirakat rendezés. Nincs 
értelme. A Skandináv országokban nem féltek meglépni azt, hogy 12 gyerekkel 
dolgozik egy tanár. Nálunk inkább elbocsátások vannak, iskolákat zárnak be. Ugyan ez 
van az egészségügy területén is.  
 
 
Hetényi Tamás Péter képviselı: 
 
A középiskolában hatan dolgoztak rajta. Értelme semmi. Most papírkorszak van. A 
gyerekek összetétele, nincs szókincsük, nem tudnak olvasni. A csernobili dolog biztos, 
hogy belejátszott abba, hogy a gyerekek összetétele ilyen lett. Utóhatása van.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Az egészségügy romlása minek az eredménye? A pénztelenség, a gazdasági helyzet 
szélén való táncolás eredménye. Nyilván ezzel a halálozások száma meg fog emelkedni. 
Az átlag életkor csökkenni fog. Felmerül a kérdés, erre a rövid idıre minek megtanulni 
olvasni? Nyilván ezzel a  katasztrofális helyzetre szeretnék rámutatni.  
 
 
Vass Béla Gyula iskolaigazgató: 
 
A Pisa felmérés keményen vitatható. Ezt a felmérést sutba kellene tenni. Most kezdıdik 
a reform, nem hiába cselekedjük meg ezt a dolgot. Számosítani egy kis erıszakkal lehet. 
Igyekszünk azon, hogy ne sértse a dolgozók emberi mivoltját, büszkeségét. A sok 
adminisztráció a szakmai munkától veszi el az embert.  
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Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki elfogadja az Általános Iskola Minıségirányítási Programját, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 

50/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
74/2004./VI.29./kt. határozatával elfogadott - Általános Iskola Minıségirányítási 
Programjának módosítását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
5) Napirend tárgyalása: 
„Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Min ıségirányítási Programja 
 Elıadó: Beısze Tamásné óvodavezetı 
 
(Minıségirányítási Program a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Beısze Tamásné óvodavezetı: 
 
Az óvoda Minıségirányítási Programját egységes szerkezetbe foglaltam. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 
az alábbi határozatot: 

51/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
72/2004./VI.29./kt. határozatával elfogadott „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda 
minıségirányítási programjának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
6) Napirend tárgyalása: 
Balatonszentgyörgy Község Bőnmegelızési-Közbiztonsági Koncepciója 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzıt, hogy ismertesse röviden az 
elıterjesztést. 
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Török Csilla körjegyzı: 
 
Az Ötv. szerint a közbiztonság feladatairól a testületnek kell gondoskodni. A koncepció 
lényege, hogy a helyben mőködı szervekkel, rendırséggel az együttmőködést 
összehangolja.  
 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Jó lett volna, ha ebbe is belekerült volna a 76-os út közlekedési bőncselekmények 
megelızése érdekében hathatós intézkedéseket kíván tenni a testület. Sebességmérés 
lehetısége. Pl: videó megfigyeléses rendszer kiépítése mibe kerülne? Lehet, hogy 
hosszú távon erre szükség lesz.  
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ezt a javaslatot bele lehet dolgozni a koncepcióba. Aki ezzel együtt elfogadja a 
koncepciót, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

52/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete bőnmegelızési – 
közbiztonsági koncepcióját elfogadja és a végrehajtása érdekében az alábbi 
feladattervezet, fogalmazza meg: 
 
a.) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a közvilágítás helyzetét, a szükséges 
korrekciókat el kell végezni. 
b.) A szórakozóhelyek nyitvatartási rendje és annak szabályozása a közvetlen környezet 
biztonságát és nyugalmát szolgálja. 
c.) A pedagógusok azonnal reagáljanak az iskolában, ill. az iskola környékén elıforduló 
erıszakos cselekedetekre. Az oktatási intézményekben esetmegbeszélı csoportokban, a 
fórumon szükséges kiemelni, megbeszélni a deviáns magatartási formákat, a társadalom 
által elvárt magatartási szabályokat. E törekvést támogatva szakemberek által tartott 
bőnmegelızési elıadásokat kell szervezni. 
d.) Az önkormányzat költségvetési lehetıségei függvényében támogatja a Polgárır 
Egyesület mőködését. 
e.) Az egészségügyi alapellátó rendszer munkatársai (orvosok, védınık)bevonásával a 
drogok károsító hatásainak ismertetése. 
f.) A szociális alapellátás munkatársai révén – elsısorban az idıs korosztály, az egyedül 
élı idıs személyek – tájékoztatása a bőnmegelızéssel, áldozattá válás elleni védekezés 
lehetıségeirıl. 
g.) A bőnmegelızés sikerességének egyik legfontosabb tényezıje a sokoldalú pozitív 
információ csere, ennek az adatáramlásnak a lakosság, az önkormányzat, az 
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egészségügyi és a szociális alapellátó rendszer, valamint az iskola és a szórakozóhelyek 
között kellene véghez mennie. 
h.) A képviselı-testület koncepciójának megvalósítását kétévente értékelni kell. 
i.) A községen áthaladó 76-os út forgalombiztonságának, balesetek megelızése 
érdekében rendırségi jelenlét (sebességmérés) növelése, valamint videó megfigyeléses 
sebességmérı rendszer létrehozása. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
7) Napirend tárgyalása: 
Közmővelıdési rendelet módosítása 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
A képviselı-testület korábban már megalkotta közmővelıdésrıl szóló rendeletét. A 
könyvtár pályázatot nyújtott be eszközgyarapítására. Hiányosságként jelezték, hogy a 
könyvtár nincs kiemelten nevesítve a rendeletben. Most ennek módosításáról van szó, 
kiemelten nevesítve van községi és iskolai könyvtárként.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 
alábbi rendeletét: 
 
 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
10/2007. (IV.16.) sz. rendelete 
a 13/2000./X.25./sz. rendelet 

az Önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység 
támogatásáról módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXv.tv. 16.§.(1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kulturális javak védelmérıl 
és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl 
szóló 1997. CXL.tv. 77.§.-nak elıírásaira –a helyi közmővelıdési tevékenység 
támogatására az alábbi rendelet alkotja: 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
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1. § 
 
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetıségek és sajátosságok 
alapján meghatározza Balatonszentgyörgy községben az ellátandó közmővelıdési 
feladatokat, azok formáját, módját és mértékét, kinyilvánítsa törekvéseit, 
intézkedéseivel megalapozza a közép- és hosszú távú fejlesztés lehetıségeit. 
 

2. § 
 

(1)   A községi önkormányzat a közmővelıdési tevékenységek folyamatos 
megvalósíthatósága érdekében Mővelıdési Ház, valamint Községi és Iskolai 
Könyvtár megnevezéssel  közösségi színteret biztosít. 

 
(2) Az önkormányzat a Mővelıdési Ház, és a Községi és Iskolai Könyvtár 

fenntartójaként gondoskodik arról, hogy a településen a lakosság önszervezıdı 
közösségei megfelelı rendszerességgel és idıtartamban vehessék igénybe a 
közösségi színtér szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális 
mőködési feltételek rendelkezésre álljanak. 

 
 

II. 
 

Az önkormányzat közmővelıdési feladatai 
 

3.§ 
 

Az önkormányzat a törvényben elıírt kötelezı feladatai körében, illetve a helyi 
közmővelıdési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti: 
 
• Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok 

szervezését, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek 
megteremtését, különös tekintettel a hátrányos helyzető vagy speciális 
népességcsoportokra, 

• a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
megismertetését, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása körében a 
helytörténeti kutatások támogatását, helytörténeti, településismertetı kiállítások 
szervezését, a hagyományos helyi ünnepek megrendezését, dokumentumok győjtését 
és bemutatását, a kiemelkedı személyiségek elismerését, 

• az Ifjúsági Klub mőködési feltételeinek megteremtésével is a gyermekek és fiatalok 
mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítését, 

• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása érdekében színházi elıadások, hangversenyek, mővészeti kiállítások, 
irodalmi estek szervezését, a néptáncra épülı hagyományırzı közösség 
mőködtetését, fesztiválok rendezését, az ünnepek és évfordulók közismertté tételét, a 
különbözı korosztályok szórakozási és közösségi igényeinek kielégítését, a kulturális 
turizmus ösztönzését, a nemzetközi kulturális kapcsolatok kiszélesítését, 



 17

• a helyi alkotók és mővészeti csoportok támogatását, különös tekintettel a Kis-Balaton 
amatır néptánc együttesre, 

• a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítését, a „telehóz" szervezeti és technikai feltételeinek megteremtését, a helyi tv-
stúdió mőködésének támogatását, civil szervezetek, közösségek találkozóinak, 
bemutatkozásának, a közérdekő célok megvalósulásának elımozdítását, 

• a határon túli magyarság mővelıdési közösségeivel való találkozók, a nemzetközi 
kulturális partnerkapcsolatok segítését, 

• a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a Mővelıdési Ház méretei és lehetıségei 
szerinti tárgyi feltételek biztosítását, 

• az egyéb mővelıdést segítı lehetıségek kialakítását, így különösen a helyi értéket 
képviselı tevékenységek menedzselését, az együttmőködés kiszélesítését és a 
mővelıdési célok összehangolását más (sport, turisztikai, stb.) tevékenységekkel. 

 
 

III. 
 

A közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei és finanszírozása 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat egyes közmővelıdési feladatainak ellátásába az alábbi 
intézményeket és szervezeteket vonhatja be: 

 
a) az önkormányzat nem közmővelıdési alapfeladatú intézményeit  
b) a községben mőködı nem önkormányzati fenntartású intézményeket (magán 

zeneiskola), illetve közgyőjteményeket (Csillagvár, Talpasház), 
c) a helyben mőködı, közmővelıdési célú társadalmi szervezeteket, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkezı szervezeteket (Ifjúsági Klub) 
d) azokat a vállalkozásokat, illetve gazdasági társaságokat, amelyek közmővelıdési 

tevékenységet folytatnak vagy e tevékenységet támogatják. 
(2) Az önkormányzat az elızı bekezdés b) - d) pontjában megjelölt intézményekkel és 

szervezetekkel az e rendeletben meghatározott közmővelıdési feladatok ellátására 
közmővelıdési megállapodást köthet. 

 
5. § 

 
(1) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér (Mővelıdési Ház, Községi és 

Iskolai Könyvtár feladatai megegyeznek a jelen rendelet 3. §-ában meghatározott 
feladatokkal. 

 
(2) A Mővelıdési Ház és a Községi és Iskolai Könyvtár Balatonszentgyörgy, 

Csillagvár u. 2. szám alatti székhellyel - nem önálló intézményként - éves 
munkaterv alapján végzik  tevékenységüket. 
A Mővelıdési Ház és a Községi és Iskolai Könyvtár  szervezeti rendjét a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzat, a közösségi színtér használatának szabályait a Házirend 
állapítja meg. 
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(3) A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot és az annak mellékletét képezı Házirendet, 
valamint az éves munkatervet a Mővelıdési Ház, valamint Községi és Iskolai 
Könyvtár  

        vezetıi  készítik  el, a polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé, és a 
Képviselı- tes- 
        tület fogadja el.  
 
(4) A Mővelıdési Ház, valamint a Községi és Iskolai Könyvtár vezetıje a 

jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezı közmővelıdési szakember, 
akit a Kjt. szabályainak megfelelıen a Képviselı-testület határozatlan idıre nevez 
ki. A Mővelıdési Ház, valamint a Községi és Iskolai Könyvtár  vezetıje nem 
minısül vezetı beosztású közalkalmazottnak. Munkájukat 1 fı fıállású kisegítı 
alkalmazott segíti. 

 
 

6. § 
 

(1) A Mővelıdési Ház, valamint a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetése az 
önkormányzat költségvetésében önálló szakfeladatként, elkülönítetten szerepel. 
Az önkormányzat évi rendszeres támogatásban részesíti a Kis-Balaton amatır 
néptánc együttest. Az önkormányzat anyagilag támogatja egyéb mővészeti 
csoportok, alkotómővészek munkáját és a helytörténeti kutatásokat is. 

 
(2) A közösségi színtér e rendeletben meghatározott célra történı használata ingyenes. 

A rendezvények mőködési (dologi és bérjellegő) kiadásokat meghaladó egyéb 
közvetlen költségeinek megtérítésére belépési díj szedhetı. 

 
(3) A közösségi színtér más célú hasznosításából származó bevételeket a közmővelıdési 

feladatok teljesítésére kell fordítani. A tervezett mértéket meghaladó bevételeket 
költségvetési éven belül más célra elvonni nem lehet. 

 
(4) A bérbeadás feltételeit és módját 4/2007./III.1./sz. rendelet 
az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletérıl és az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, , a bérleti díj általános 
mértékét (alsó és felsı határát) a Mővelıdési Ház Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának mellékletében a Képviselı-testület, illetve egyedi esetben - az általános 
mérték keretei között - a polgármester állapítja meg. A bérleti díj a ténylegesen 
felmerülı mőködési kiadásoknál kevesebb nem lehet. 
 
(5) Egyéb célra ingyenes használat csak jogszabályban meghatározott esetekben 

engedélyezhetı. 
(6) A Mővelıdési Ház, a Községi és Iskolai Könyvtár munkájáról évente beszámol a 

fenntartónak. A szakmai beszámoló elfogadásáról a képviselı-testület dönt, 
errıl írásban tájékoztatja az intézményt.  
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IV. 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

Az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtását a Kulturális és Sport Bizottság 
folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenırzi, megállapításairól szükség szerint, illetve a 
bizottság munkájáról szóló beszámolóval egyidejőleg tájékoztatja a Képviselı--
testületet. 

8.§ 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
A rendelet 6.§.-a a (6) –dik bekezdéssel kiegészül. 
 A rendelet módosított 2.§.(1)-(2) bekezdései, a 4.§. (1) bekezdés a.) pontja, az 5.§.(1)-
(4) bekezdései, a 6.§.(1) és (4), valamint a (6) bekezdés – a módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetése napján lépnek hatályba. 
 
2) Jelen rendelet hatályba lépésétıl számított hat hónapon belül a Mővelıdési Ház, a 
Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint házirendjét 
felül kell vizsgálni. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint.  
 
  
 
8) Napirend tárgyalása: 
Egyéb ügyek: 8/a. Tankönyv támogatás. 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az Általános Iskolától tájékoztatást kaptunk a 2007/08. évi tankönyv árakról. A 
költségvetésbe beterveztük, hasonló összeg mint a tavalyi. Kérem, aki egyetért a 
tankönyvek árának átvállalásával, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 

53/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Balatonszentgyörgy 
és Balatonszentgyörgy-Battyánpusztai állandó lakóhellyel rendelkezı, 
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Általános 
Iskolájába járó gyermekek 2007/2008.-as tanév tankönyveinek költségét (az állami 
támogatás levonása után fennmaradó) 100 %-os mértékben átvállalja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
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8/b. Simon Ottó költı verses kötetének megjelentetéséhez támogatás. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Simon Ottó költı ismét verses kötet kiadása elıtt áll. Kiadásához kéri a támogatást. 
Évente 50 e Ft-tal támogattuk. Az a véleményem, hogy ameddig tudjuk, támogassuk. 
Kérem, aki egyetért az 50 e Ft-os támogatással, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

54/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Simon Ottó 
balatonszentgyörgyi születéső (8640. Fonyód, Karácsony u.52.sz.) verseskötete 
megjelentetéséhez kért pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, a 
2007.évi költségvetési kiadási terhére 50.000.- Ft-al támogatja. 
Felkéri a pénzügyi fıtanácsost, hogy a támogatás kifizetésérıl gondoskodjon. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
8/c. Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoportja támogatása 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoportjának 26 fı balatonszentgyörgyi 
tagja van. Eddig tagonként 1000 Ft-tal támogattuk a csoportot. Kérem a testület 
véleményét. 
 
Hozzászólás: 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Családon belül érintettek vagyunk. Máshol nagyobb összeggel támogatják a csoportot. 
Javasolom, hogy tagonként 2000 Ft-tal támogassa a testület. 
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Korábbi döntésünknek megfelelıen azokat az egyesületeket, szervezeteket támogatjuk, 
melyeknek van balatonszentgyörgyi érdekeltsége. Egyetértek a javaslattal. 
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Nagy Lajos polgármester: 
 
A javaslattal egyetértek. Eddigi támogatásainkat nagyon megköszönték. A pénzbeli 
támogatáson kívül még a helyi tagokat elszállította az önkormányzat autója a csoport 
rendezvényeire.  
Kérem, aki egyetért a Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoportjának a 
balatonszentgyörgyi tagonkénti 2000 Ft-os támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

55/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoportja pénzbeni támogatás iránti 
kérelmét megismerte, megtárgyalta, az csoport részére balatonszentgyörgyi tagonként 
2.000.- Ft támogatás nyújt a mőködéshez a 2007.évi költségvetési kiadási terhére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
8/d. „Somogyi Szépkorúakért” plakett adományozása 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Somogy megye Közgyőlésének Elnöke felhívással fordul az önkormányzatokhoz, 
polgármesterekhez a „Somogyi Szépkorúakért” plakett adományozása ügyében. A 
kiírásban szereplı feltételekkel akinek van javaslata, a következı testületi ülésen tegye 
meg, hogy június 1-ig továbbíthassuk. 
 
 
8/e. Nagyatádi Kórházzal kötendı megállapodás. 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
Pszichiátriai betegeinket eddig is ott látták el. Mindenképp meg kell kötnünk. Jó 
szakember gárdájuk van.  
 
 
Besenczki Józsefné képviselı: 
 
Mi laikusok vagyunk ehhez. Nem várható, hogy heteken belül több ilyen javaslat jön, és 
netán nem tudjuk átlátni, hogy minek mi a következménye, nem esünk a saját 
csapdánkba? 
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Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
Nem tudom, hogy kaphatunk-e még ilyen javaslatot. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Minden település be van sorolva valahova. Ez egy plussz lehetıség. El lehet látni 
máshol is a beteget, ha a kórház fogadja. Valószínő, hogy a keszthelyi kórházzal is meg 
kell kötnünk a megállapodást. Ugyan így a siófoki kórházzal.  
Kérem, aki egyetért azzal, hogy megkössük a nagyatádi kórházzal a megállapodást, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
az alábbi határozatot: 
 

56/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a megállapodást 
köt a Városi Önkormányzat Kórház-Rendelıintézet Nagyatád (7500. Nagyatád, Bajcsy 
Zs. U. 1.) fıigazgató fıorvosával dr. Bóta Lászlóval, hogy a kórház profiljába tartozó 
aktív pszichiátriai és neurológiai szakterületen Balatonszentgyörgy község területén élı 
betegeket ellátják.  
A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
8/f. Szigetvári kórházzal kötendı megállapodás. 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
A szigetvári kórháznak van egy nagyon jó alkohológiai rehabilitációs részlege. Volt 
balatonszentgyörgyi beutalt az intézményben. Fogadjuk el.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 

57/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a  megállapodást 
köt a Szigetvár Városi Kórházzal (7900. Szigetvár, Szent István ltp.7.) , hogy a 
kórházba szakterületein Balatonszentgyörgy község területén élı betegeket ellátják.  
A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
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8/g. Óvodai beiratás, takarítási szünet. 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
A Napközi Otthonos Óvoda vezetıje értesített, hogy a 2007. évi óvodai beíratást 2007. 
május 7-11-ig tervezi. A beíratás idıpontjának kihirdetésérıl idıben gondoskodik.  
Valamint a nyári nagytakarítási, festési munkálatait 2007. augusztus 6-24-ig szeretné 
elvégeztetni. Ez idıszak alatt az iskola konyhája is zárva tart. A tervezett zárva tartásról 
a szülıkkel egyeztet és kihirdeti. Kérem, hogy a testület vegye tudomásul illetve fogadja 
el. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

58/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
 

1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az óvoda 
2007.év augusztus 6.és augusztus 24-e közötti (óvoda nyári nagytakarítási, 
festési munkálatainak elvégzése céljából) zárva-tartását tudomásul veszi. 

 
2.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 

2007.évi óvodai beíratás idıpontját 2007.év május 7. és 2007. május 11. közötti 
idıpontra jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Tájékoztatom a testületet, hogy községünkben a lomtalanítás május 31-én (csütörtökön) 
lesz. Az éves falubejárást május10-én tartjuk.  
 
 
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 
17,10 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
                    Török Csilla                                                           Nagy Lajos 
                      körjegyzı                                                            polgármester 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
         Takácsné Lengyel Valéria                                             Navrasics Endre 
                      képviselı                                                               képviselı 
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

6. számú 
JEGYZİKÖNYVE 

 
HATÁROZATAI 

 
45/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   A 2007. április 19-i ülés napirendjének elfogadása. 
 
46/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 
 
47/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   A közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása. 
 
48/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Általános Iskola belsı ellenırzésérıl szóló jelentés elfogadása. 
 
49/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   A község egészségügyi ellátottságáról szóló jelentés elfogadása. 
 
50/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Általános Iskola Minıségirányítási Programjának módosítása. 
 
51/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Minıségirányítási Prog- 
   ramjának módosítása. 
 
52/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Balatonszentgyörgy Község Bőnmegelızési-Közbiztonsági Kon- 
   cepciójának elfogadása. 
 
53/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Tankönyv támogatás átvállalása. 
 
54/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Simon Ottó költı verses kötete megjelentetésének támogatása. 
 
55/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Mozgáskorlátozottak S.M.E. Marcali Körzeti Csoportjának  
   támogatása. 
 
56/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Nagyatádi Kórházzal megállapodás megkötése. 
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57/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Szigetvári Kórházzal megállapodás megkötése. 
 
58/2007. (IV.19.) kt. határozat: 
   Óvodai beíratás, takarítási szünet. 
 
 
 

RENDELETE 
 
 
10/2007. (IV.19.) sz. rendelet: 
   Közmővelıdési rendelet módosítása. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


