BALATONSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
11. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI
95/2007. (IX.20.) kt. határozat:
A 2007. szeptember 20-ai ülés napirendjének elfogadása.
96/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Napirend elıtti beszámoló elfogadása.
97/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása.
98/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Vagyonır foglalkoztatása az Általános Iskolánál.
99/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Az Általános Iskola tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása.
100/2007. (IX.20.) kt. határozat:
A „Margaréta” Óvoda tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása.
101/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
102/2007. (IX.20.) kt. határozat:
A „Margaréta” Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
103/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Falugondnoki Társulás megszüntetése.
104/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Falugondnoki Szolgálat mőködtetésére együttmőködési
megállapodás kötése.

11. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
szeptember 20-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
ülésérıl.

Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselı
Hetényi Tamás Péter képviselı
Navrasics Endre képviselı
Takácsné Lengyel Valéria képviselı
Tüskés Balázs képviselı
Vass Béla Gyula képviselı
Farkas László Nándor képviselı 14,20 perckor a Napirend elıtti beszámoló tárgyalása közben érkezett meg a testület ülésére
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyzı
Beısze Tamásné vezetı óvónı

Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselı

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Farkas László alpolgármestert és Besenczki Józsefné
képviselıt kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
95/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. szeptember
20-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
1) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló az Általános Iskola tevékenységérıl.
Elıadó: Vass Béla Gyula igazgató
3) Beszámoló a „Margaréta” Óvoda tevékenységérıl.
Elıadó: Beısze Tamásné vezetı óvónı
4) Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
5) 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:
- Július 14-én a Csillagvárnál fızınapot tartottunk, családias hangulatban, jól
megszervezve telt a nap. Gelencsér Attila a megyei közgyőlés elnöke megtisztelte
jelenlétével rendezvényünket, bár rövid ideig volt jelen.
- Július 10-én szomorú eseményen vettünk részt, Simon Ottó díszpolgár temetésén. A
temetés költségeihez képviselı-testületünk hozzájárult, a döntésnek megfelelıen a pénzt
eljuttattuk a családhoz.
- 13-18-ig Sepsiszentgyörgyön testvér településünkkel kötött megállapodás alapján
töltött egy hetet hét gyermek Fehér Katalin kísérıvel. Teljes költségét – az utazási
költség kivételével – a sepsiszentgyörgyiek rendezték. Jövıre is szeretnék folytatni a
rendezvényt.
- Augusztus 21-én Balatonlellén voltam a Kistérségi Társulás ülésén. Az irodavezetıi
pályázatok meghallgatása volt napirenden.
- 27-én Balatonberény polgármesterével tárgyaltunk Vass Béla igazgató úrral és a
jegyzıasszonnyal
az
Iskolafenntartó
Társulás
ügyében.
Balatonkeresztúr
önkormányzata megkereste a balatonberényi önkormányzatot, hogy vizsgálja felül
Iskolafenntartó Társulási megállapodását. Balatonberény képviselı-testülete elutasította
a balatonkeresztúri kérést.
- 30-án rendkívüli ülést tartottunk, a vörsi óvoda ügyében tárgyaltunk.
- Szeptember 3-án iskola évnyitó ünnepségen vettem részt.
- 14-én Marcaliban a Léder közösségi megalakítás elıkészítése volt, majd 17-én
Buzsákban megalakult a Léder Csoport, vezetıjének Kolman Gergelyt, helyettesének

Németh Lajost és Móring József Attilát választották meg. Településünkrıl
regisztráltatta magát az önkormányzat, valamint a Somogyért Egyesület és egy-két
vállalkozó. Lehetıség van a regisztrációra október 1-ig.
Az alpolgármester úr vett részt több rendezvényen, kérem, tájékoztassa a testületet az
ott elhangzottakról.
Farkas László alpolgármester:
A polgármester urat kétszer kellett helyettesítenem. Az egyik alkalommal a Fonyódi
Kistérségi Társulás rendkívüli ülésén az iroda vezetıjének megválasztása volt a
napirend. Eredménytelennek nyilvánították a pályázati eljárást, új pályázat került
kiírásra.
A másik alkalom szeptember 14-én volt. A Fonyódi Kistérségi Társulási ülést
megelızte a Közlekedéstudományi Intézet Kht. Dél-dunántúli Közlekedésszervezıi
Iroda vezetıivel történt tárgyalás. Jelen voltak a térség tömegközlekedést ellátó
vállalatainak vezetıi is. Viták alakultak ki a menetrendek összeállításával kapcsolatban.
Teljesen figyelmen kívül hagyják a települések polgármestereinek véleményét. Az
autóbusz és a vasúti járatokon forgalom számlálást fognak végezni. Meg fogják
állapítani, hogy ténylegesen mennyien veszik igénybe ezeket a járatokat. Ezután került
sor a Kistérségi Társulási ülésre, ahol 10 napirendet tárgyalt meg a Társulási Tanács.

Farkas László Nándor képviselı az ülésre 14 óra 20 perckor megérkezett, a testület
tagjainak száma 9 fıre bıvült, a testület ülése határozatképes, az ülés folytatódik.

Nagy Lajos polgármester:
Az Országgyőlés elfogadta, a Köztársasági Elnök úr aláírta a kistérségi társulásokról
szóló tv-t, melyet szeptember 17-én kihirdettek a Magyar Közlönyben. A tv. a
kihirdetéstıl számított 8.napon lép hatályba. Valószínő, hogy október 1-tıl már a
Marcali Kistérség tagja lesz településünk.
Kérem, aki elfogadja a napirend elıtti beszámolót, kézfelemeléssel szavasszon.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, , 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
következı határozatot hozta:
96/2007. (IX.20.) 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 az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna pénzügyi fıtanácsost, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezetı röviden ismerteti az elıterjesztést.
Vass Béla Gyula Pénzügyi Biz. tagja:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló
jelentést, a határozat-tervezetet javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.

Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
Az nem baj, hogy nı az adóbevétel, ugyanakkor az állami támogatás mértéke csökken.
Mindenképp jó, hogy van ilyen tartalékunk.

Farkas László Nándor képviselı:
Úgy látom, hogy a lakosság adómorálja nem jó. Mit lehetne tenni, hogy ez javuljon? Az
adóbevételek idıarányosan kerüljenek bevételre. A talajterhelési díj 0-ra teljesült. Ez
mibıl adódik? Nem fizették be ezt az összeget, vagy megszőnt az ok ami miatt
beterveztük? A Körjegyzıségnél a személyi juttatásokra tervezett elıirányzat 50 %-a
már elfogyott. Mi lesz a II. félévben?

Tolnai Anna gazdálkodásvezetı:
A lakossági adóbefizetéseknél valóban van elmaradás. Az építményadónál van hátralék,
a vállalkozók iparőzési adójánál is. Kevés elmaradás van a kommunális adónál is.
Talajterhelési díjat annyit kellett tervezni, amennyi tavaly befolyt. A köztisztviselık a
2006. évi 13. havi fizetést megkapták január 16-a után. Mivel központilag kimondták
azt, hogy a köztisztviselık ez évben nem kapnak béremelést, ezért a 2007. évi 13. havi
fizetésük felét megkapják július hónaptól havi egyenlı részletben. Erre a
pótelıirányzatot meg fogjuk kapni. A másik felét majd januárban kapják. Vannak
tételek, melyekre a II. félévben nem lesz teljesítés.

Nagy Lajos polgármester:
A félévi teljesítés 50 %-os, ez az intézmények jó gazdálkodását jelenti. Kérem, aki
elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
97/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 380.443 e Ft eredeti, 380.553 e Ft módosított bevételi elıirányzattal, 191.689 e Ft
teljesítéssel,
b) 380.443 e Ft eredeti, 380.553 e Ft módosított kiadási elıirányzattal, 197.757 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2007. június 30-i állapotnak megfelelıen 15.640 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló az Általános Iskola tevékenységérıl.
Elıadó: Vass Béla Gyula igazgató
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Vass Béla Gyula igazgató:
A 8-dik oldalon a nyári események vannak lefektetve. A személyi változásokat a
beszámoló végén olvashatják.

Hozzászólások:
Hetényi Tamás Péter képviselı:
Ezt a kb. 2 millió Ft-ot az iskola fejlesztésére fordítják?

Vass Béla Gyula igazgató:
Igen, a törvény elıírja, hogy az iskola év ?? szakfeladatra lehet fordítani.

Farkas László Nándor képviselı:
A 2 millió Ft bruttó érték kb. 1 millió Ft költséggel lett kitermelve?

Vass Béla Gyula igazgató:
Igen, ez 1.200 e Ft nettó összeget jelent. Két hónap nyaraltatás bevétele, az „A” szárny
kiadásából származik. Visszatérı csoportok vették igénybe, meg vannak elégedve a
szolgáltatással. Nem nagy pénz, de jól jön.
Legutolsó nevelıtestületi ülésen merült fel az iskola ırzése, a portás kérdés. Ezt jelenleg
a felsı tagozatos gyerekekkel tudjuk megoldani. Felvetıdött, hogy a közhasznú
foglalkoztatottak között van egy vagyonıri végzettséggel rendelkezı személy, aki erre
alkalmas lenne. Abban a reményben, hogy ez nagyobb kiadással nem járna. A jövıben
szeretnénk azt szorgalmazni, hogy az iskola ırzését ilyen végzettségő személlyel oldjuk
meg. Az elsı idıszakban esetleg a déli órákig. Biztonságosabban éreznénk magunkat.
Jogilag ez nincs rendezve az egész országban. Ebben a kérdésben kérnénk a testület
véleményét és támogatottságát.

Nagy Lajos polgármester:
Problémát az jelentheti, hogy egy közhasznú személyt évente 6 hónapra
foglalkoztathatunk. Télre nem írnak ki ilyen pályázatot. Amennyiben a testület úgy
gondolja, hogy érdemes ezzel foglalkozni, akkor felveszem a Munkaügyi Hivatallal a
kapcsolatot és kérünk egy olyan lehetıséget, hogy télre adjanak egy ilyen létszámot.

Farkas László alpolgármester:
Az igényt teljesen jogosnak és megalapozottnak tartom. Aktuális a kérdés, a Médiából
is sokat hallunk róla, hogy egyre több iskolát kirabolnak.

Vass Béla Gyula igazgató:
Gyerekekkel olyan kísérık jelennek meg, akik soha nem jártak oda. Olyan emberek,
akiktıl jogosan tartunk. Az ötletet nem mi találtuk ki, a kaposvári gyakorló iskola már
évek óta alkalmaz felnıtteket a portán ill. a vagyonırzésre.

Navrasics Endre képviselı:
Száz indokot tudnék mondani, hogy miért szükséges. Sajnos a felnıttek átnéznek a
gyerekeken. Két héttel ez elıtt történt, hogy a tanári szobából eltőnt az egyik kolléganı
pénze.

Farkas László alpolgármester:
Ha felnıtt van szolgálatban a portán, a kábítószer dílereket is távol tudja tartani. A
gyerekek sem akkor mennek ki, amikor akarnak. A baleseti forrást is csökkenteni lehet.
Ez igazán pénzzel nem mérhetı.

Hetényi Tamás Péter képviselı:
Elıbb-utóbb a szülı is fel fog háborodni, hogy a gyereke nincs bent az órán. A faluban
polgárırség mőködik, nyugdíjas tagjai is vannak. İket be lehetne-e vonni ebbe?

Tüskés Balázs képviselı:
Az iskolának több bejárata van. Hogyan lehet ezt megoldani, ha a fıbejáratnál van
portás?

Vass Béla Gyula igazgató:
Technikailag meg lehet oldani figyelırendszer kiépítésével.

Nagy Lajos polgármester:
Technikai dolgokat meg lehet oldani minimális pénzbıl. Kamerák, érzékelık
felszerelésével.

Hetényi Tamás Péter képviselı:
A tanév kezdetekor kijön, megjelenik a rendırség vagy a polgárırség?

Vass Béla Gyula igazgató:
A rendırség nem a tanévkezdéskor, de az I. félévben is, a II. félévben is kijön
demonstratív jelleggel. A fonyódi rendırség ifjúságvédelmi felelısével is szoktunk
egyeztetni. A tolvajlások alkalmával is ki szoktak jönni, demonstráltak.

Farkas László Nándor képviselı:
Az órák közti szünetben még mőködik a tanári ügyelet. Amíg ez a dolog meg nem
oldódik, addig a felnıtt felügyeli a bejáratot. Amíg a porta szolgálat meg nem oldódik,
addig van-e arra lehetıség, hogy a bejáratok legyenek bezárva, csengetésre egy
megbízott személy fogadja az érkezıket. Ez nem egy profi megoldás lenne, de növelné
az intézmény biztonságát.

Vass Béla Gyula igazgató:
Ez nekünk is eszünkbe jutott. Nemcsak a gyerek forgalom, hanem a felnıtt forgalom is
nagy. A napközi ideje alatt is. A gazdasági irodán dolgozókat ezzel megbízni nem lehet,
mert akkor a saját munkájukat nem tudják ellátni. A délelıtti ügyeletet nem lehet
megszervezni a tanórák miatt. A délutáni elfoglaltság is nagy. Terem alig van üresen, 816 óráig ki van használva. Ilyen forgalom mellett ezt nem lehet megszervezni. Azt
gondolom, hogy a Munkaügyi Hivatallal tárgyaljunk elıször.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Általános Iskolánál közhasznú foglalkoztatott
vagyonırt alkalmazzunk, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
98/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
önkormányzatnál közhasznú foglalkoztatás keretében – vagyonıri szakképesítéssel –
rendelkezı dolgozó alkalmazásának ügyét, mely dolgozó a társulásban fenntartott
„Dobó István” Általános Iskolában látna el vagyonıri feladatokat – megismerte,
megtárgyalta.
A képviselı-testület közhasznú foglalkoztatás keretében 1 fı vagyonıri szakképesítéssel
rendelkezı dolgozót alkalmaz. Az alkalmazott személy a „Dobó István” Általános
Iskolában – önkormányzati alkalmazásban – teljes munkaidıben vagyonıri feladatokat
lát el.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az Általános Iskola tevékenységérıl szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
99/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Dobó István”
Általános Iskola 2006/2007-es tanév nevelı-oktató munkájáról szóló beszámolót
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Vass Béla Gyula igazgató

3) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a „Margaréta” Óvoda tevékenységérıl.
Elıadó: Beısze Tamásné vezetı óvónı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Szeptember 1-tıl az óvodát is Intézményirányító Társulás irányítja. A vörsi
gyermekekkel megnövekedett a létszám. Az óvoda felszereltségében hiány mutatkozik.
A holládi és vörsi óvodából szívesen átadnák azokat a felszereléseket, melyekre szükség
van.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselı:
Mind a két intézményt érinti amit szeretnék felvetni. A vörsi óvoda csatlakozásával
felmerült a probléma, hogy a vörsi gyerekek alig férnek fel a buszra. Kezdeményezés
történt arra vonatkozóan, hogy a battyáni gyerekek ne arra a buszra szálljanak fel,
amelyik bemegy Vörsre, hanem arra, amelyik 8,05-kor érkezik az iskolához a téglagyár,
Csillagvár irányából. Ez a busz nem megy el abba a buszmegállóba, ami ki van építve.
Ez ügyben megkeresik majd az önkormányzatot, hogy hova menjenek a gyerekek a
késıbbi buszra. Ha megkérdeznek bennünket, akkor javasoljuk, hogy ez a busz
változtassa meg útvonalát, ne menjen a Csillagvár felé, hanem a vasúti sorompó felé
jöjjön és máris megoldódik a probléma.

Nagy Lajos polgármester:
A Társulási Tanács ülésén is felvetıdött ez a kérdés. A téglagyári gyerekek viszont ott
szállnak fel a kanyarban. Egy új buszmegálló építése költséggel jár. Mi ezt nem tudjuk
vállalni. Amennyiben a Volán vállalja egy új buszmegálló kiépítését, akkor tudjuk
vállalni ezt a témát. Vagy más megoldást kell keresni.

Navrasics Endre képviselı:
A gyerekek elmondása szerint sok minden történik ezeken a buszokon. Ennyi fenntartó
önkormányzatnak érdemes lenne elgondolkodni egy iskolabusz fenntartásán.

Beısze Tamásné vezetı óvónı:
A buszon utazó gyerek több esetben fent felejtette a holmiját. A sofırök váltják
egymást, átadják egymásnak, tudják, hogy melyik gyerek mit keres. Ha a buszon utazó
kívülálló felnıtt veszi el, nem minden esetben kerül vissza a tulajdonosához. Ez nagyon
kellemetlen mindenki számára.

Farkas László alpolgármester:
Nálunk gazdagabb országok már rájöttek, hogy az iskolabusz a megoldás, amit nem
használhatnak a felnıttek. A portaszolgálat bevezetését össze lehetne kötni az
iskolabusz alkalmazásával. Az iskolabusz vezetıjének 8 óra elıtt és 16 óra után lenne
feladata, közte a 8 órás munkaidıt letölthetné a portaszolgálat elvégzésével.

Tüskés Balázs képviselı:
Új szabályozás lép életbe, a gyerekeknek bekötve kell lenni az autóbuszon. Ez is egy
megoldatlan probléma, hiszen a gyerekek állnak a buszon.

Nagy Lajos polgármester:
Vannak ilyen iskolabuszok, de tudomásom szerint amint megkapták, azonnal átadták a
Volán-nak üzemeltetésre. A Marcali Kistérségnek is van egy ilyen busza, de a Volán
üzemelteti. Az is megoldás lenne, ha Hollád és Vörs pályázna ilyen buszra.

Vass Béla Gyula igazgató:
Legjobb tudomásom szerint ezt a pályázatot kivonták a forgalomból. A legolcsóbb busz
is kb. 28-30 millió Ft-ba kerül. Az öt község ezt nem tudná felvállalni.

Nagy Lajos polgármester:
Az is megoldás lenne, ha a Volán nem kis buszt küldene, hanem a Kistérségnek a nagy
buszát állítaná be.

Amennyiben a testület egyetért, akkor a holládi és vörsi óvodai felszerelések
átszállításának lebonyolításával Farkas László alpolgármester urat bízza meg a testület.
Kérem, aki elfogadja a Margaréta Óvoda tevékenységérıl szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
100/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Margaréta”
Óvoda 2006/2007-es tanévi intézményi tevékenységérıl és mőködésérıl szóló
beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

4) Napirend tárgyalása:
Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyzı ismerteti az elıterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
Kiírásra kerültek az iskolai, óvodai pályázatok. Valószínő, hogy a következı testületi
ülésen állást kell foglalnunk, hogy mit szeretnénk.
Hozzászólás:
Navrasics Endre képviselı:
Tegnap Kaposváron továbbképzésen vettünk részt. Ott elhangzott, hogy semmiféle
pályázatot nem fogadnak el, amelyiknek nincs meg az esélyegyenlıségi terve. Ezt addig
meg kellene csinálni.

Nagy Lajos polgármester:
Ennek elıkészítése folyamatban van, konkrétan még nem tudtam róla beszámolni.
Kérem, aki az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását elfogadja az
elıterjesztés szerint, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

101/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási
Intézményi Társulása által fenntartott „Dobó István” Általános Iskola (8710
Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.) alapító okirata – mely a jelen jegyzıkönyv
mellékletét képezi – 4, 9, 12 pontját érintı módosításokat fekete félkövér betőkkel
kiemel szövegrész – módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

5) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 5/a. „Margaréta” Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
Török Csilla körjegyzı ismerteti az elıterjesztést.
Hozzászólás:
Farkas László Nándor képviselı:
A 13-dik pontban találtam egy mondatot, ami valószínő, hogy bent maradt „A konyha
felesleges kapacitását szabadon értékesítheti.”

Nagy Lajos polgármester:
Ez valóban bent maradt, de a jövıben, ha nagyobb gyereklétszám lesz, vagy valamilyen
rendezvényhez kell melegíteni vagy fızni, akkor ez nem jelent problémát. Véleményem
szerint ez a mondat továbbra is maradhat az okiratban.
Kérem, aki a „Margaréta” Óvoda Alapító Okiratának módosítását változtatás nélkül
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
102/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Község által Óvoda Intézményfenntartó
Társulás keretében fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyő “Margaréta” Óvoda
Alapító Okirata – mely a jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi – 2.), 4.) és 5.) pontját

érintı módosításokat (fekete félkövér betőkkel kiemelt szövegrész - módosítását és
egységes szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
5/b. Falugondnoki Társulás megszüntetése.
Elıadó: Török Csilla körjegyzı
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyzı ismerteti az elıterjesztést.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
103/2007. (IX.20.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tikos Község
Önkormányzatával – falugondnoki feladat ellátására létrehozott – Balatonszentgyörgy
és Tikos Önkormányzatok Falugondnoki Társulásának 2007. év szeptember hó 20.
napjával – közös megegyezéssel történı megszüntetését – Tikos Önkormányzatával
történt elızetes egyeztetés alapján – elhatározza.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének, mivel a társulás
fenntartása során közös vagyon nem keletkezett, Tikos Község Önkormányzatával
szemben vagyoni elszámolási kötelezettsége nincs.
c) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a társulás
megszőnésének idıpontjában Tikos Községgel szemben fennálló pénzügyi
kötelezettségeit, illetve esetleges követelését rendezni.
d) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a
Körjegyzıség Hivatalának pénzügyi fıtanácsosát a pénzügyi elszámolás elkészítésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
104/2007. (IX.20.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1997. évi
CXXXV. tv. 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel együttmőködési
megállapodást köt Tikos Község Önkormányzatával az általa mőködtetett Falugondnoki

Szolgálat által Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén a falugondnoki,
illetve a jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı együttmőködési megállapodásban foglalt
feladatok ellátására. A képviselı-testület az együttmőködési megállapodás tervezetét
megismerte, megtárgyalta, elfogadja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezınek
elismeri.
A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

5/c. Egyebek.
Nagy Lajos polgármester:
A korábban sikeresen elnyert TEKI pályázat kivitelezése, felhasználása folyamatban
van. A másik az ÖNO tetıcseréje is elkezdıdött, a jövı héten befejezik. A hivataltól
nyugatra esı szakaszon sok probléma volt a közvilágítással. A hiba jelentkezésekor
mindig bejelentettük, két levelet is írtam az E-on pécsi központjába. Tájékoztatásuk
szerint az a gond, hogy ez a szakasz egy transzformátorról mőködik, ami nem bírja a
terhelést. Meg kell bontani a szakaszt, új beruházást igényel. A vasúti sorompóig már
megjavították. Az év végéig szeretnék ezt megoldani.

Farkas László Nándor képviselı:
Több helyrıl jelezték, hogy kevés információt lehet beszerezni a falu fontosabb
közlekedési csomópontjain illetve a falun kívül a fıközlekedési út mellett. Pl: az
intézményekrıl, a közlekedési irányokról, az autópályáról, az autópálya matricát hol
lehet beszerezni. Javaslatot kellene tenni a Közútkezelı Kht-nak, hogy a falu forgalmas
központjaiban több információs táblát helyezzen el. A településen jelentıs forgalom
megy át az autópályára. A településen belül is meg kellene vizsgálni, hogy a fontosabb
közlekedési csomópontokban milyen információs táblát kellene kihelyezni. Pl:
semmilyen tábla nem mutat a vasútállomás felé. Ezt érdemes lenne átgondolni, a
faluban meg kellene valósítani.

Tüskés Balász képviselı:
Valóban nálunk nagyon kevés az információs tábla. Külföldön ez nem így van,
kilométerekkel elıbb jelzik a táblák a fontos intézményeket, csomópontokat.
Készíttessünk ilyen táblákat, legalább nálunk legyen több.

Farkas László alpolgármester:

A Kht. nonszensz árajánlatot ad a tábla kihelyezésre. Fonyódon van egy erre
szakosodott kis üzlet, ahol töredékéért lehet megvásárolni a táblákat és a tartozékokat.
Csak az engedélyt kell megkérni a kihelyezésre.

Nagy Lajos polgármester:
Most írják ki az UNIÓ-s pályázatokat. Ilyen jellegő pályázat is lesz, lehetıségünk lesz
erre pályázni.

Farkas László alpolgármester:
A Léder programmal kaptak az önkormányzatok egy olyan feladatot, hogy akciótervet
kell készíteni, mit szeretnének. Úgy gondolom, hogy nálunk a Berzsenyi utcát
kiemelten kellene kezelni ebben.

Hetényi Tamás Péter képviselı:
Szeretném megkérdezni, hogy a battyáni kábeltévé hálózat milyen stádiumban van?
Tavasszal járt itt egy csoki feldolgozó cég képviselıje, ezzel mi van? Egy-két helyen
nagy kátyúk vannak, a Csillagvár utcai járda is rossz állapotú. Jó lenne még a tél beállta
elıtt ezeket kijavítani. Felemelték a vízdíjat januárig visszamenıleg. Az alpolgármester
úrtól kérdezném, mint érintett szakembert, hogy ez mit jelent?

Nagy Lajos polgármester:
A battyáni kábeltévével kapcsolatban annyit, hogy a település határáig kiépítette a Kft. a
rendszert, de mivel a faluban még fa villanyoszlopok vannak, az E-on nem engedi erre a
kábeltévé vezeték kiépítését. A villanyhálózatot korszerősíteni kellene, de ezt az E-on
mostanában nem fogja elvégezni. Ha mi kérnénk, természetesen megcsinálná, de X
összegért. Erre nekünk nincs pénzünk. Itt megállt a dolog.
A „csoki gyáros” Balatonberényben kapott helyet, jóval kevesebb pénzért.
A járdát pályázati pénzbıl kellene megoldanunk, a kátyúzást el tudjuk végezni.

Farkas László alpolgármester:
A DRV jelen pillanatban állami tulajdon. Január 1-jei hatállyal lépteti életbe a május,
június, júliusban meghozott döntését. A Vízmő sem tudja addig, hogy mennyi lesz a
vízdíj, amíg meg nem születik a Kormány-határozat. Amikor ez megszületik
értelemszerően érvényesíteni kell januárig visszamenıleg.

Farkas László Nándor képviselı:
Nemrégiben olvastam valahol, hogy az E-onnak vannak olyan tervei, hogy a kábel
társaságokra rá fogja verni az oszlopokra szerelt kábelköltségeket. Ez a kis
társaságoknál olyan drasztikus áremelést fog jelenteni, hogy esetlegesen 10-15szörösére fog emelkedni a kábeltévé díj. Ez a lakosság ellen fog irányulni. El kell
gondolkodni azon, hogy mi milyen lépést fogunk foganatosítani az E-on ellen, ha ilyen
barátságtalan lépést fog tenni. Az E-on területet foglal az oszlopaival.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16,10 órakor bezárta.

K.m.f.
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