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8. számú 
 
 

Jegyzıkönyv 
 
 
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007. 
június 14-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 
  Navrasics Endre képviselı 
  Takácsné Lengyel Valéria képviselı 
  Tüskés Balázs képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
  Török Csilla körjegyzı 
  Balázs Gézáné egyes. elnök 
  Kánya Ferencné egyes. tag 
  Molnárné Horváth Gyöngyi egyes. elnök 
  Györei József egyes. elnök 
  Ifj. Németh László egyes. elnök 
 
 
Igazoltan távol maradt: 
 
  Hetényi Tamás Péter képviselı 
  Vass Béla Gyula képviselı 
 
 
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-
testület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Takácsné Lengyel Valéria 
képviselıket kéri fel a testület egyetértése alapján.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendeket tárgyalja a testület.  
 
A képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 



74/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. június 14-i 
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
1) A községben mőködı egyesületek mőködésérıl szóló beszámolók. 
 Elıadó: Egyesületek vezetıi 
 
2) Egyebek. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
- Május 29-én megbeszélést folytattunk az iskolai társulás ügyében. 
- 3l-én Marcaliban a Kistérségi Társulás ülésén az iskolai oktatás volt napirenden. 
- 31-én lomtalanítás volt községünkben, amit jól, sikeresen lebonyolítottak. 
- A szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatban tárgyaltam Szaka Zsolt divízióigazgató 
úrral. Egy önkormányzat sem mozdult rá a felhívásra. 
- Június 1-én pedagógusnap alkalmából az iskola dolgozóit kirándulásra vitte az 
önkormányzat. 
- Ugyan ezen a napon az óvoda évzáróján vettem részt.  
- Június 9-én falunap volt. Az idıjárástól függetlenül jól sikerült a rendezvény. 
- 10-én bérmáláson vettünk rész. 
- 12-én a Lellei Kistérségi Társulás ülésén vettem részt. 
- 11-én a Parlament elfogadta Balatonszentgyörgy és a másik három település 
csatlakozását a Marcali Kistérséghez. 
-  A doktor úrral megbeszélést folytattunk a keszthelyi kórház igazgatójával 
Balatonszentgyörgy lakosságának kórházi ellátása ügyében. Felkérem a doktor urat, 
tájékoztassa a testületet az ott elhangzottakról. 
 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
Az igazgató úr ugyan azt mondta el, mint a Média. Gyakorlatilag visszakanyarodtunk a 
70-es évekhez. Járóbeteg ellátást igénybe lehet venni, de kórházi befektetésre nincs 
lehetıség. Csak Marcaliba, Kaposvárra tudjuk megoldani a beutalást. Az igazgató úrnak 
volt egy javaslata, hogyha Balatonszentgyörgy lakossága ragaszkodik Keszthelyhez, 
akkor hosszú idı alatt, nehezen kivitelezhetı dolog lenne, de végig lehetne csinálni a 



csatlakozást. A járóbeteg ellátás területén annyi változás lesz, hogy interneten kell 
bejelentkezni. Személyes véleményem, hogy várjunk a kórházi ellátással kapcsolatban.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Radics igazgató úr fel volt készülve erre a megbeszélésre, a keszthelyi 
polgármesterrel is tárgyalt. Szívesen fogadnák Balatonszentgyörgyöt. Nekünk ezt át kell 
gondolni a lakosság bevonásával. Úgy tapasztaltuk, hogy a lakosság egyik fele 
Keszthelyhez, a másik fele Marcalihoz szeretne tartozni. Egyenlıre gondolkodjunk 
rajta. De az, hogy szívesen fogadnának bennünket, számunkra megnyugtató. A jövıben 
nagy szükség lesz a technikára, az Internetre. Javasolom a testületnek, hogy a 
költségvetés módosításánál ezt vegyük figyelembe, biztosítsuk az orvosi rendelıbe a 
nagy teljesítményő számítógép beszerzését.  
 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Besenczki Józsefné képviselı: 
 
A lakosság idısebb korosztályát milyen módon lehetne tájékoztatni az orvosi 
beutalásokról? 
 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
Ebben a térségben a Marcali Kórház van kijelölve az ellátásra. 16 óra után pedig az 
ügyelet köteles ellátni a beteget. Olyan kezdeti stádiumban van ez a dolog, hogy ezt 
kifüggeszteni még nincs értelme.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk a lakosság ellátását. Minden újjal vannak 
fenntartások. Azt kell nézni, hogy mi a megoldás. Alapelv, háziorvoshoz kell menni, aki 
tudja, hogy hova kell beutalni. Az ügyeleti idıben pedig az ügyeletre kell menni. Az 
Internetrıl le lehet venni, hogy Balatonszentgyörgy ellátásai hova tartoznak, s ezt a 
képújságon közzé lehet tenni.   
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Ha valaki nagyon ragaszkodik a keszthelyi kórházi ellátáshoz, akkor a szülés vagy 
mőtét elıtt jelentkezzen be keszthelyi lakosnak.  
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A keszthelyi kórház hozzáállása pozitív, a járóbeteg szakellátás területén minden 
vizsgálatot szívesen elvégeznek. Kérem a képviselı-testület tagjait, hogy próbálják a 



lakosság véleményét kikérni, merre mennének szívesebben. Keszthelyre vagy 
Marcaliba. Ha kell, akkor a falu népszavazással döntsön ebben a témában. Én azt 
mondom, hogy egyelıre maradjunk a jelenlegi formánál, használjuk ki a lehetıséget 
maximálisan, a doktor úr tudja irányítani a betegeket Keszthely irányába.  
Kérem, aki egyetért az orvosi rendelı számítógép parkjának felújításával, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 

75/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
balatonszentgyörgyi háziorvosi rendelıben, a község háziorvosa által használt 
számítógépének felújítását a 2007.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki a napirend elıtti beszámolót és a doktor úr beszámolóját elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

76/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
1. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti 
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
2. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármester 
és a Háziorvos által – a balatonszentgyörgyi lakosok keszthelyi Kórházban történı 
ellátása – tárgyában a keszthelyi Kórház Igazgatójával történt tárgyalásról szóló 
beszámolót megismerte, azt tudomásul veszi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Napirend tárgyalása: 
A községben mőködı egyesületek mőködésérıl szóló beszámolók. 
 
1/a. Beszámoló a Szent –György Nyugdíjas Egyesület 2006. évi tevékenységérıl. 
 Elıadó: Farkas Zoltánné egyesület elnöke 
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

77/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szent-György 
Nyugdíjas Egyesület 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte, 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
1/b. Beszámoló a Margaréta Nyugdíjas Egyesület 2006. évi tevékenységérıl. 
 Elıadó: Balázs Gézáné egyesület elnöke 
 
Balázs Gézáné elnök: 
 
Mivel késıbb kaptuk meg a támogatást, csak egy részének felhasználásáról tudtunk 
elszámolni. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az egyesületek támogatását addig nem utaljuk, amíg bizonyosat nem tudunk az önhibás 
pályázatról. Elsısorban az oktatási intézmények és az orvosi ellátás mőködését kell 
biztosítanunk. Csak utána tudjuk támogatni az egyesületeket. 
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

78/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Margaréta 
Nyugdíjas Egyesület munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és tájékoztató jelleggel 
elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
1/c. Beszámoló a Polgárır Egyesület 2006. évi tevékenységérıl. 
 Elıadó: Györei József egyesület elnöke 



 
Györei József elnök: 
 
Mi is késın kaptuk meg a támogatást. Egy részérıl tudtunk elszámolni. Többen jeleztek 
a lakosság részérıl, hogy a Polgárırség telefonszáma hiányzik a képújságban 
megjelentetett fontosabb telefonszámok közül. Nem tudnak elérni. Örömmel 
tájékoztatom a testületet, hogy a Szövetkezet két havonta üzemanyaggal támogatja 
egyesületünket. Több pályázaton nyertünk. Köszönöm a testület támogatását, ami segíti 
mőködésünket. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Elképzelhetı, hogy a telefonszám törlıdött a felsorolásból, mivel a közelmúltban 
átszerkesztettem a képújság tartalmát. Elnézést kérek.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Megerısíteni tudom a polgármester urat, hogy az önhibás pályázat miatt nem tudjuk 
elıbb utalni a támogatásokat. Elsısorban a kötelezı feladatokat kell biztosítanunk, csak 
utána támogathatjuk a nem kötelezı feladatokat. Eddig nem fordult elı, hogy szükség 
lett volna egy megszorító csomagra, reméljük most sem fog elıfordulni.  
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A környezı településeken senki sem támogatja oly mértékben az egyesületeket, mint 
Balatonszentgyörgy. Eddig mindig megkapták az egyesületek a támogatást. Ezután is 
így lesz, de addig nem kaphatják meg, amíg az oktatási intézmények, orvosi ellátás meg 
nem kapja mőködéséhez a szükséges költséget.  
Kérem, aki elfogadja a Polgárırség beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 

79/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgárır 
Egyesület 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt 
tájékoztató jelleggel elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 



1/d. Beszámoló a Tőzvédelmi Egyesület 2006. évi tevékenységérıl. 
 Elıadó: Németh László egyesület elnöke 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Lényeges változás történt az egyesület technikai felszereltségében. Pályázati pénzbıl 
több új eszközt vásároltak, valamint sikerült egy komoly tőzoltó autót vásárolni. Most 
az eredményhez a technikai feltétel is biztosítva van.  
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Jó dolog, hogy sikerült megvásárolni a tőzoltó autót, de a tárolását is meg kellene 
oldani, mivel az idıjárás is befolyásolja a minıséget.  
 
 
Németh László elnök: 
 
A polgármester úrral már egyeztettünk, a szertár bıvítésével meg lehet oldani. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki elfogadja a Tőzvédelmi Egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

80/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tőzvédelmi 
Egyesület 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató 
jelleggel elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
1/e. Beszámoló az Info Ház Egyesület 2006. évi tevékenységérıl. 
 Elıadó: Molnárné Horváth Gyöngyi egyesület elnöke 
 
Molnárné Horváth Gyöngyi elnök: 
 
Mőködésünk nem olyan látványos mint a tőzoltóságé vagy a polgárırségé, de minden 
rendezvényen, mősoron ott vagyunk. Fényképezünk, videózunk, hangosítunk. Az 
elszámolással kapcsolatban annyit, hogy a támogatást számlák alapján adjuk tovább. 



Tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy az Info Ház teljesen önálló egyesület, 
külön mőködik a Teleháztól. A Teleházat az önkormányzat mőködteti.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Teleháznak komoly bevétele van. Az Info Ház mindenhol ott van. Az egyesület nem 
nagy létszámmal mőködik, a tımondattal leírt munka, komoly munkát takar. Köszönjük 
munkájukat. 
Kérem, aki elfogadja az Info Ház Egyesület beszámolóját kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

81/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Info Ház 
Egyesület 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató 
jelleggel elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı úr az ülésrıl eltávozott. A testület ülése továbbra is 
határozatképes, az ülés folytatódik. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A község életében a rendezvények sikeréhez az egyesületek nagymértékben 
hozzájárulnak. A rendezvényeken aktívan részt vesznek. Az önkormányzat ezen 
keresztül próbálja a lakosságot bevonni a község életébe. Úgy gondolom, hogy ez jól 
mőködik. Néha voltak bukkanók, de ezek ki lettek küszöbölve. Megköszönni tudom 
valamennyi egyesület munkáját, amit a község érdekében kifejtettek. A jövıben hasonló 
együttmőködést kívánok. 
 
 
Takácsné Lengyel Valéria képviselı: 
 
Az egyesületen belül az összetartó erı meg van. A beszámolókból kiderül, hogy mennyi 
munka van benne, milyen sikereket értek el. Munkájukat megköszönhetjük. Gratulálok 
minden egyesületnek, további sok sikert és kitartást kívánok. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Most öt egyesület számolt be. A Horgászegyesület nem készített beszámolót, a 
Sportegyesület pedig már korábban beszámolt tevékenységérıl. A Táncegyüttes és a 



Vöröskereszt Alapszervezet nem egyesületként mőködik, de jelentıs létszámmal 
mőködnek. Községünkben 9-10 egyesület tevékenykedik, amely sok embert 
megmozgat, és ez mozgatja a falut.  
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Honlapunkon kettı egyesület bemutatkozása szerepel. Szívesen fogadnám a hasonló 
bemutatkozásokat a többi egyesülettıl. 
 
 
Balázs Gézáné egyesületi elnök: 
 
Kapcsolódva az elıttem szóló képviselı úrhoz, milyen jó, hogy az Interneten fent 
szerepel az egyesület. Budapestrıl keresett meg bennünket az Egészségmegırzı 
Központ, meghívtak bennünket egy elıadásra, melyen 3 fı képviselte egyesületünket. 
Bekerültünk a körükbe, kapcsolatban állunk velük.  
 
 
Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı: 
 
Köszönetet szeretnék mondani minden civil szervezetnek, mivel ez által sikerültek a 
rendezvények. Ezt a jó hagyományt tartsák meg.  
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
Egyetértek a polgármester úrral abban, hogy az elmúlt ciklusoknak az érdeme, hogy 
ennyi egyesület mőködött. Odafigyelést nagyon sokat igényelt. A rendezvény naptár a 
civil szervezeteken múlik.  
 
 
2) Napirend tárgyalása: 
Egyebek: 2/a. Volán járatok megszüntetése. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Kapos Volán megkeresett bennünket a tervezett járatmegszüntetés miatt. Olyan 
kihasználatlan, gazdaságtalan járatokat szeretnének megszüntetni, amely bennünket 
érint. A vasútállomásról 8,08 és 10,40 órakor induló és Keszthely autóbusz állomásra 
érkezı járatot szüntetnék meg. Az a véleményem, hogy semmiképpen ne értsünk egyet 
a megszüntetéssel.  
 
Hozzászólás: 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Érintett vagyok a dologban. Menetrendi összehasonlítással vették ki ezeket a járatokat. 
Reggel 8.10 órakor vasúti járat van Keszthelyre. Ezeken a járatokon lényegesen 



lecsökkent az utazók száma, amikor a járat nem a Fı térre vitte az utasokat, hanem az 
autóbusz állomásra. Nem mondanám ezt el a visszafelé közlekedı járatról. Attól a 
pillanattól, ahogy megszüntetik a visszafelé közlekedı járatot, csatlakozás hiányában 
nem tudnak a kis falvakba eljutni az emberek. Nem szerencsés ilyen formában ezeket 
megszüntetni. Nem támogatnám megszüntetését. Tovább rontaná a kis falvak 
közlekedési ellátottságát.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Javasolom, hogy az emlékeztetıvel ne értsünk egyet, utasítsuk el.  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

82/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kapos Volán Rt. 
azon döntésével – miszerint a balatonszentgyörgyi Vasútállomásról 8 óra 8 perckor, 
valamint a 10 óra 40 perckor a Keszthelyre induló autóbuszjáratot megkívánja szüntetni 
nem ért egyet, azt nem támogatja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kapos Volánt-t értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
2/b. Általános Iskolánál létszámleépítés 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az Iskola Fenntartó Társulási Tanács elhatározta, hogy 3 fı létszámleépítést kell 
végrehajtani az iskolánál. Ebbıl 2 fı leépítés megtörtént, a harmadik fı leépítésének is 
eljött az ideje. A törvénynek megfelelıen ez a fı már felesleges.  
 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Most már látható a jövı évi gyereklétszám? Már megtörténtek a beiratkozások? 
 
 
Nagy Lajos polgármester:  
 
Egy tanulócsoport fog megszőnni, szeptembertıl 226 gyermek lesz az iskolában.  



 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
Legjobban az generálja a leépítést, hogy emelkedik a kötelezı óraszám. 
 
 
Takácsné Lengyel Valéria képviselı: 
 
Ez a létszámcsökkenés kb. 3 év alatt történt. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az óvodánál 3 éve kezdtük, ez most győrőzött be az iskolánál.  
Kérem, aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 

83/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
1. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos-Vörs Községek Általános Iskolája 
intézményében a tanulócsoport szám csökkenés, illetve a pedagógus kötelezı óraszám 
emelés miatt egy fı létszámleépítést rendel el 2008. február 28. napjától. 
A létszámleépítés következtében az intézmény létszáma 36 fırıl 35 fıre, az 
önkormányzati szintő létszám 75 fırıl 74 fıre csökken. 
 
2. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat 
költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség. 
 
3. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségekre pályázatot nyújt be az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztériumhoz. 
 
Határidı:  2007.december 31. 
Felelıs:     Nagy Lajos polgármester 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A létszámgondot az iskolai társulások fogják megoldani. Körzetünkben senki nem 
akarja feladni önállóságát. Szinte minden önkormányzati vezetıvel tárgyaltam. Most 



utoljára a pusztakovácsi önkormányzat polgármesterével. Azt mondhatom, hogy az 
egészségügy helyzete még mindig jobb, mint az oktatásé.  
 
 
2/c. Balatonszentgyörgyért-Somogyért Egyesület támogatási kérelme. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az egyesület az elmúlt évben is kért támogatást, akkor nem szavazta meg a testület. 
Javasolom, hogy az egyesület mőködését 50 e Ft-tal támogassa a testület.  
 
 
K é r d é s: 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
A 100 tag igazi, vagy csak regisztrált tag? Tevékenységérıl szeretnénk hallani pár szót. 
 
 
Farkas László alpolgármester, egyesületi elnök: 
 
A létszám folyamatosan változik. Jelenleg 94-96 között van. A rendezvényeken 
továbbra is szeretnénk részt venni, kivonulni. Olyan célkitőzéseink vannak, amihez 
pénz kell. Próbáltunk olyan programot szervezni, amit majdnem pénz nélkül meg 
lehetett oldani. Szemét szedést, templomkert festést végeztünk. Célkitőzésünk, hogy 
bármi olyat tegyünk, amit hozzá tudunk tenni Balatonszentgyörgy megjelenítéshez, 
képéhez.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki egyetért a Balatonszentgyörgyért-Somogyért Egyesület 50 e Ft-tal történı 
támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Farkas László alpolgármester  bejelenti, hogy mint érintett egyesületi elnök a 
szavazásban nem kíván részt venni. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

84/2007. (VI.14.)kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgyért-Somogyért Egyesület pénzbeni támogatás iránti kérelmét 
megismerte, megtárgyalta, az Egyesületet a 2007.évi költségvetési kiadásai terhére 
50.000.- Ft pénzbeni támogatásban részesíti. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 



 
 
2/d. Törvényességi észrevétel a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatával 
kapcsolatban.  
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
A testület az elmúlt ülésen tárgyalta a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát. Az 
ülést után három nappal érkezett a törvényességi észrevétel. A döntés már meg van, a 
testület felhatalmazta a polgármestert a felülvizsgálat elkészítésével. Javasolom a 
törvényességi észrevétel tudomásul vételét.  
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

85/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-Dunánúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal ……../2007. számú törvényességi észrevételében 
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
A képviselı-testület a törvényességi észrevételben foglalt kötelezettségének a 
73/2007./V.17/kt. határozatában foglaltaknak megfelelıen kíván eleget tenne. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
2/e. Törvényességi észrevétel a temetıi díjak felülvizsgálatával kapcsolatban.  
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
Szintén az elmúlt ülésen tárgyalta a testület a temetı rendeletben megállapított díjak 
felülvizsgálatát. A döntés meg van, nem változtatta a testület a díjak mértékét. 
Javasolom a törvényességi észrevétel tudomásul vételét.  
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

86/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-tsetülete a Dél-Dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal ………/2007.számú törvényességi észrevételében 
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
A képviselı-testület a törvényességi észrevételben foglalt kötelezettségének a 
65/2007./V.17./kt.határozában foglaltak szerint eleget tett. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 



 
Takácsné Lengyel Valéria képviselı: 
 
Egyik testületi ülésen volt szó arról, hogy több szülı szeretné, ha gyermekorvosi 
rendelés lenne községünkben. Én az ÁNTSZ fıorvosával beszéltem ebben az ügyben. 
Bárki nyithat magánrendelıt, de mindenkinek magának kell elrendezni az engedélyeket. 
Sem az orvosi rendelı, sem a tanácsadó helyiség erre a célra nem adható bérbe, sem 
ajándékba. Ha a szülık kérésére hivatalos választ szeretne az önkormányzat, akkor ezt a 
kérést, levelet el kell juttatni az ÁNTSZ-nek. Erre hivatalos választ fog adni.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy kérjük ki az ÁNTSZ szakmai véleményét a 
gyermekorvosi rendelés ügyében, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

87/2007. (VI.14.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Takácsné Lengyel 
Valéria védını - balatonszentgyörgyi gyermekorvosi rendeléssel kapcsolatos felvetését 
tudomásul vette. A képviselı-testület kikéri a Marcali ÁNTSZ szakmai véleményét a 
gyermekorvosi rendelés tárgyában. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 
15,50 órakor bezárta. 
 
 

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


