
 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

41/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   A 2008. május 27-ei ülés napirendjének elfogadása. 

 

42/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   A község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámoló elfogad- 

   ása. 

 

43/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szó- 

   ló beszámoló elfogadása. 

 

44/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ és Idősek Klubja 

   működéséről tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. 

 

45/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   A községben végzett gyermekjóléti és családsegítő tevékenység- 

   ről szóló beszámoló elfogadása. 

 

46/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló el- 

   fogadása. 

 

47/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Balatonkeresztúri Rendőrőrs üzemanyag támogatása. 

 

48/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Vízvári Krisztián körzeti megbízott részére önkormányzati 

   bérlakás kiutalása. 

 

49/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Rendőrök nyári elhelyezése, elszállásolása. 

 

50/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Kisbalaton utcai szolgálati lakás kiutalása Szabó Barnabás 

   marcali lakos részére. 

 



51/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Óvodában nyári nagytakarítási szünet.  

 

52/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Margaréta Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 

 

53/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása. 

 

54/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Pusztakovácsi Önkormányzat csatlakozása Marcali Kistérségi 

   Hatósági-Igazgatási Társuláshoz jóváhagyása. 

 

55/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Hulladék lerakó szigetek helyének meghatározása. 

 

56/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Balatonberényi strandhasználat tárgyalása. 

 

57/2008. (V.27.) kt. határozat: 

   Könyvvizsgálói beszámoló jelentés elfogadása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. 

május 27-én 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. Vezetője 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Hetényi Tamás Péter képviselőt és Farkas László 

alpolgármestert kéri fel a testület egyetértése alapján.  

 

Javasolja, hogy a napirend előtti beszámolót a község egészségügyi ellátottsága 

napirend után, a könyvvizsgálói jelentést pedig a könyvvizsgáló asszony megérkezése 

után tárgyalja a testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. május 27-

ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) A község egészségügyi ellátottsága. 



  Előadó: Dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Beszámoló a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ és Idősek Klubja 

működéséről tevékenységéről.  

  Előadó: Petkess Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető 

 

3) Beszámoló a községben végzett gyermekjóléti és családsegítő tevékenységről. 

  Előadó: Deákné Béres Erika családgondozó 

 

4) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

5) Egyéb ügyek. 

 

6) Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. 

  Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló 

 

Határidő: azonnal 

Felelő:     Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

A község egészségügyi ellátottsága. 

  Előadó: Dr. Darabont Ferenc 

 

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

A külföldiek olyan szolgáltatásokat szeretnének, amit külföldön megkapnak. Mi az amit 

hiányolnak? 

 

 

Dr. Darabont Ferenc háziorvos, képviselő: 

 

Főleg a kórházi ellátáson vannak felháborodva.  Ha bekerülnek egy intézménybe azon 

vannak felháborodva, hogy milyen régiek a röntgen gépek, a műszerek, sokat kell várni 

az ambulancián, hogy behívják őket, kevés az ápoló személyzet. Ők fizetik havonta a 

6500 Ft-ot, elvárnák, hogy ezért megfelelő ellátást kapjanak.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 



 

Ha a várót ki tudnánk bővíteni, az sokat segítene a helyzeten. 

 

 

Dr. Darabont Ferenc háziorvos, képviselő: 

 

Jövőbeni terveink között szerepel a rendelő mellé még egy helyiséget kialakítani, ahol 

egy szakszemélyzet a számítógép bővítésével ellátná a gyógyszer felírásokat, beutalók 

megírását azok részére, akik nem akarnak az orvossal beszélni, nem orvosi vizsgálatra 

várnak. Voltak megbeszélések, egyeztetések, hogy hogyan tudnánk ezt kialakítani.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A pályázatot szakrendelők bővítésére, felújítására írták ki. Meg kell várni az olyan 

pályázatot, mely erre megfelel. Vagy a TEKI és CÉDE támogatásokat vennénk igénybe 

a felújításra. Jövőre mindenképp lépni kellene ez ügyben.  

Az egészségügyi ellátásban a megelőzés terén folytatott tevékenység példa értékű. Jó 

kapcsolat alakult ki a Marcali Kórházzal e tekintetben. A doktor úr is erre hívja fel a 

figyelmet. Kérem, aki a község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámolót elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

42/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy község egészségügyi ellátottságáról szóló háziorvosi beszámolót 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Dr. Darabont Ferenc háziorvos, képviselő az ülésről eltávozott, a képviselő-testület 

létszáma 9 főre csökkent, az ülés határozatképes, tovább folytatódik.  

 

 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Április végén Siófokon volt egy közmunka programmal kapcsolatos megbeszélés. 

Ennek eredményeként a Balaton-partján közmunka program indult május 20-ával, 

Balatonszentgyörgy 10 fővel vesz részt ebben.  



- 6-án Somogyváron a polgármesterek részére volt Leader egyeztetés. 

Balatonszentgyörgy tekintetében a  Felügyelő Bizottságba Navrasics Endrét 

beválasztották. A Stratégiai Bizottságban én is szerepet vállaltam.  

- 14-én volt a horvát-magyar katasztrófavédelmi látványos gyakorlat. Szakemberek 

szerint szakszerű, sikeres gyakorlat volt. 

- 15-én lomtalanítás volt, 36 óra alatt befejezték a lom elszállítását. A lakosságnak 

köszönetünket fejezzük ki azért, hogy megértették, csak előző este rakták ki a lim-

lomot. 

- 19,20,21-én egy négy tagú delegáció volt itt Sepsiszentgyörgyről, az ottani vízműtől. 

A Dunán-túli Regionális Vízmű működését tanulmányozták, az itt szerzett 

tapasztalatokat szeretnék otthon felhasználni.  

- 22-én falubejárást tartottunk.  

- Május 1-5. között Farkas László alpolgármester úr vezetésével három tagú delegáció 

utazott Sepsiszentgyörgyre, valamint 7-én az alpolgármester úr részt vett a Leader 

csoport értekezletén. Kérem, hogy ezekről tájékoztassa a testületet.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A Leader ülésen a szükséges tisztségviselőket megválasztották. A települések stratégiai 

tervei bent vannak a közösségnél, amit egy egységes struktúrába állítanak össze.  

A sepsiszentgyörgyi látogatás előzményéről már tudnak a képviselő társak. Most a 

viszontlátogatásnak tettünk eleget, úgy gondolom, hogy a DRV-nél szerzett 

tapasztalatok hasznosak voltak, elégedettek voltak a delegáció tagjai.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Úgy érezzük, hogy a felkérésnek eleget tudtunk tenni, képviseltük községünket. Az 

erőnkhöz mérten maximálisan igyekeztünk jelen lenni az eseményeken. Példamutató a 

vendégszeretet, amit ott láttunk, tapasztaltunk. Úgy látjuk, hogy Erdély nagy fejlődés 

előtt áll. A kulturális program színvonala kiemelkedő,  példa értékű volt. Köszönettel és 

nagy tisztelettel adózhatunk sepsiszentgyörgyi barátainknak azért, amit ott kaptunk és 

tapasztaltunk. 

 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő: 

 

Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen az úton.  

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

43/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ és Idősek Klubja 

működéséről tevékenységéről. 
  Előadó: Petkess Kornélné Alapszolg. Központ vezetője 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az Alapszolgáltatási Központtal kapcsolatban semmilyen panasz nem érkezett, 

köszönjük munkájukat.  

Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

44/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban 

fenntartott balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ munkájáról végzett 

beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központon keresztül fenntartott balatonszentgyörgyi 

Idősek Klubja tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a községben végzett gyermekjóléti és családsegítő tevékenységről. 

  Előadó: Petkess Kornélné Alapszolg. Közp. Vezetője 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 



Deákné Béres Erika szinte minden héten megjelenik az iskolában. Kapcsolatunk jó vele. 

Nő az erőszakos cselekmények száma. Nem múlik el hét, hogy a rendőrséggel közösen 

ne lenne esemény, amit rendezni kell.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

A családgondozó csak problémás családokhoz jár.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Arra is kell gondolni, hogy ezek a gondok hatványozottan fognak jelentkezni. A 

törvénykezés a mai problémákra próbál válaszolni, de a problémák mindig megelőzik a 

törvénykezést. Nem tudjuk megelőzni ezeket. Nem történik hatékonyan semmi. Itt az 

ideje, hogy valakik szót emeljenek, hogy ne így legyen.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Messze menőleg egyetértek az elhangzottakkal. Számtalan kérdésben nem történik meg 

a központi szabályozás. Az elmúlt időszakban történt, hogy az egyik településen helyi 

rendelkezést hoztak a szociális segélyezésre, amire le is csapott a Média. Ezt példaként 

említettem. Központi szabályozás híján el lehetne gondolkodni helyi szabályozáson.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A szociális segélyezést törvényi szinten közmunkához fogják kötni, csak idő kérdése.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Egyetértek az előttem szólókkal. Az Uniós jogharmonizáción túl vagyunk. Az UNIÓ 

korábbi államai nem találkoztak ezekkel a problémákkal, amelyekkel mi küszködünk. 

Magyarországon ill. Románián keresztül találkoztak ezzel a gonddal. Nálunk előbb 

jelentkeznek ezek a gondok, minthogy az Unió szembesülne vele.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Valami nagyon rosszul történt a gyereknevelésben és az iskolai nevelésben. Átestünk a 

„ló” másik oldalára. Mindegy, hogy kisebbség, szegény vagy gazdag. Minden az 

agresszivitás felé fordul. Ha a gyerekek nevelése nem változik más séma szerint, akkor 

itt ki tudja, hogy mi lesz? 

 

 

Farkas László Nándor képviselő:  



 

Azt hittük, hogy a család és az intézmény nevel. A harmadikról nem beszélünk, a 

Médiáról. A gyerek a maradék szabad idejét a Média előtt, a Média fertőzésével tölti. A 

végeredményt mindenki tudja, nem jó irányba mennek a dolgok. Senki nem akar 

semmit csinálni. Ha tényleg nem csinálunk semmi, akkor be fog következni a tragédia.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az iskolának milyen eszközei vannak? 

 

 

Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató: 

 

Ugyan olyan eszközeink vannak, mint más oktatási intézménynek. Nagyon jó, hogy 

beszélünk erről. Egy biztos, a tanuló a tanárral együtt kell, hogy működjön. Ez addig 

működik, amíg az egyik fél fel nem rúgja ezt. Szemben áll egy közszolga, akinek az 

egzisztenciája veszélyben forog, ha hibát követ el, és vele szemben a 14 éves gyerek – 

tudomásunk szerint ezt a korhatárt 11 évre akarják csökkenteni -, aki bármit elkövethet. 

Tulajdonképpen meg is ölheti a vele szemben álló nevelőt, aki lehet a szülő is. Büntetve 

nincs. Ez megadja az alaphangot. Megadja az is, hogy az egyik oldalon a zöld szám az 

Ombudsmannal fenyeget, tudják a jogaikat. Azt is tudják, hogy milyen kötelmei vannak 

a felnőttnek. Nyilvánvaló az elbeszélgetés, a meggyőzés, a példamutatás. Az sem 

működik, hogy görbén nézel a gyerekre, mert azt mondja,  lelkileg terrorizálod. Ha 

keres erre tanút, akkor a másik fél bármikor bajba kerülhet. Bízni kell a szülőkben, 

hiszen a nagyobb része a jó szó és a pedagógus mellett van. Jogi lehetőség nincs.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A két leghatékonyabb eszköz a példamutatás, a másik a testi fenyítés. Az egyiket elvette 

a jogrendszer, a másikat a társadalom.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a községben végzett gyermekjóléti és családsegítő tevékenységről szóló 

beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. Ezen kívül fórumokon, mindenki a 

maga területén mondja el, hangsúlyozza ezeket a dolgokat, talán eljut a megfelelő 

helyre.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

45/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban 

fenntartott, a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosított 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2007.évben végzett munkájáról készült 

beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Beszámolóm szorosan összefügg a családgondozó beszámolójával a törvényből 

adódóan.  

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

46/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 

és azt elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Dél-Dunántúli Regionális 

Közigazgatási Hivatalhoz terjessze fel.  

 

Határidő: 2008. május 31. 

Felelős:   Török Csilla körjegyző 

 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 5/a. Rendőrkapitányság Marcali támogatási kérelme. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Marcali Rendőrkapitányság korábbi évek gyakorlatának megfelelően kéri a képviselő-

testület támogatását a balatonkeresztúri rendőrős szolgálati gépjárműveinek üzemanyag-

felhasználásához. Az elmúlt évben 10 e Ft/hó – azaz 120 e Ft - összegben támogatta a 

testület az őrsöt. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. 

 



A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

47/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Rendőrkapitányság – balatonkeresztúri rendőrőrsnél felhasználandó – pénzbeni 

támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, a Rendőrség részére havi 10.000.- 

Ft, mindösszesen 120.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a 2008.évi költségvetési 

kiadásai terhére. Felhatalmazza a polgármestert a rendőrséggel kötendő támogatási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

5/b. Vízvári Krisztián körzeti megbízott részére önkormányzati bérlakás kiutalás. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Marcali Rendőrkapitányság vezetője értesített, hogy a megüresedett körzeti megbízotti 

státuszt 2008. június 1-ei hatállyal sikerül betölteni. Az új körzeti megbízott Vízvári 

Krisztián r.tzls. úr lesz, aki eddig Nagykanizsán teljesített szolgálatot. Kéri, hogy a 

képviselő-testület támogassa a korábbi körzeti megbízott üresen álló lakásának nevezett 

részére történő kiutalását. Jelenleg a lakáson kisebb felújítási munkálatok folynak, de 

június 1-ig beköltözhető állapotban lesz. Kérem, aki a lakás kiutalásával egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

48/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 110. sz. alatti szolgálati lakást a 

4/2007./III.1./sz. rendelet 8.§.(1) bekezdése értelmében a községben is szolgálatot 

teljesítő Vízvári Krisztián r.tzls.- s részére kiutalja a községben teljesítendő szolgálati 

jogviszonya időtartamára. A szolgálati lakás igénybevételére a továbbiakban a 

4/2007./III.1./sz. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/c. Rendőri állomány elhelyezése a nyári idegenforgalmi szezonban. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 



Marcali Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatott, hogy a nyári idegenforgalmi 

szezonra a Balatonkeresztúri Rendőrőrs állománya 2 fő nyomozóval lesz megerősítve 

június 15-től szeptember 15-ig. Kéri, hogy a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 86. szám 

alatt lévő ingatlanban a 2 fő nyomozó térítésmentes elhelyezését biztosítsa a testület. A 

rezsiköltséget, víz, villanyt vállalja az önkormányzat. Kérem, aki ezzel egyetért, 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

49/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló, Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 86. sz. alatti ingatlanban 2 fő 

nyomozó térítésmentes elhelyezését biztosítja a 2008. év június hó 15. napjától 2008. év 

szeptember hó 15. napjáig terjedő időtartamban. Felkéri a polgármestert, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/d. Kisbalaton utcai szolgálati lakás kiutalása. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Mindenki előtt ismeretes, hogy a Kisbalaton utcai szolgálati lakás felszabadult, üresen 

áll, mivel Takácsné Lengyel Valéria képviselő asszony családjával új családi házba 

költözött. Szabó Barnabás marcali lakos a hivatal pénzügyi csoportjának dolgozója 

szeretne itt letelepedni és kéri a szolgálati lakás kiutalását. Kérem, aki egyetért a 

szolgálati lakás Szabó Barnabás részére történő kiutalásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

50/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Balatonszentgyörgy, Kisbalaton u. 18. sz. alatti szolgálati lakást a 

4/2007./III.1./sz. rendelet 8.§.(1) bekezdése értelmében a Körjegyzőség hivatalában 

pénzügyi területén munkát végző Szabó Barnabás  részére kiutalja a fennálló 

munkajogviszonya időtartamára.  A szolgálati lakás igénybevételére a továbbiakban a 

4/2007./III.1./sz. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 



 

 

5/e. Margaréta Óvodában nyári takarítási szünet.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az óvodavezető értesített, hogy az óvoda nyári nagytakarítási, festési munkálatait 2008. 

augusztus 4-22-e között szeretné elvégeztetni. Ez időszak alatt az iskola konyhája is 

zárva tart. A tervezett zárva tartásról a szülőkkel egyeztet és a zárva tartás időpontját 

kihirdeti. Kérem, aki az óvoda tervezett zárva tartásával egyetért, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

51/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda 2008. év 

augusztus 4. és augusztus 22-e közötti (óvoda nyári nagytakarítási, festési 

munkálatainak elvégzése céljából) zárva-tartását tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

5/f. Margaréta Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
 

Török Csilla körjegyző: 

 

Az óvoda alapító okiratának módosítására két okból kerül sor. Az egyik, megváltozott 

az óvodai szakágazat felsorolás. A Magyar Államkincstárhoz fel kell terjeszteni a 

törzskönyvi nyilvántartáshoz, amely csak a jelenleg hatályos szakágazatok felsorolását 

tartalmazhatja. A másik ok pedig az, hogy 2008. szeptember 1-től úgy vehetnek igénybe 

támogatást, ha az alapító okiratban meg van határozva, hogy ki  a sajátos nevelési 

igényű gyermek. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

52/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzata által társulásban 

fenntartott „Margaréta” Óvoda (8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.) Alapító 

Okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 



 

5/g. A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.  
 

Török Csilla körjegyző: 

 

A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítására ugyanazon okokból került sor, a 

változást a vastag dőlt betűs rész tartalmazza. 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

53/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzata által társulásban 

fenntartott Körjegyzőség (8710. Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.) Alapító Okirat 

módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/h. Pusztakovácsi község csatlakozási kérelme a Marcali Kistérségi Hatósági-

Igazgatási Társuláshoz. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Pusztakovácsi község Önkormányzata csatlakozási kérelmet nyújtott be a Marcali 

Kistérségi Hatósági-Igazgatási Társuláshoz. Ezt úgy lehet elérni, ha a kistérséghez 

tartozó 36 település testülete minősített többségű határozattal jóváhagyja. Azt hiszem 

ezzel kapcsolatban kifogásunk nem lehet, kérem aki a csatlakozást elfogadja, 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített 

többséggel -  meghozta a következő határozatot: 

 

54/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy Pusztakovácsi Község Önkormányzata 2008. január 1-jei hatállyal a Marcali 

székhelyű Hatósági-Igazgatási Társulás tagjává váljon. 

 

Felkéri Nagy Lajos polgármestert, hogy a döntésről értesítse Marcali Város 

Önkormányzatának Jegyzőjét. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:   Török Csilla körjegyző 

 

 

 

5/i. Hulladék lerakó szigetek elhelyezése. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Korábban már beszéltünk arról, hogy ezeket a szigeteket ki kell jelölni. A mellékelt rajz 

szerint a településen 6 helyen lenne elhelyezve: 1. Temető úton, 2. PIKI parkolóban, 3. 

Kossuth utcai parkolóban, 4. József A. utcai területen, 5. Virág utcai játszótér mellett, 6. 

Battyánpusztán az élelmiszerbolt mellett.  

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Megfontolandó lenne, hogy a lakosságszám egyforma legyen egy-egy lerakóhoz. Pl: a 

Kis-Balaton utca és Egry J. utca környékére át lehetne helyezni a József A. utcai 

szigetet. Nem látom a Kis-Balaton és Egry J. utca ellátását. Itt a József A. utcához közel 

van a Kossuth utcai sziget.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Tudomásom szerint a Kisbalaton utcánál az volt a gond, hogy nincs megfelelő hely. A 

Zöldfok Rt-vel közösen ismét megnézzük a Kisbalaton utcai lehetőséget. Javasolom, 

hogy ha van hely a Kisbalaton utcában, akkor arról hozzon határozatot a testület, ha 

nincs hely, akkor az eredeti elképzelés maradjon az elhelyezésre a többi kijelölt 

szigettel. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

55/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Balaton és 

Sió völgye regionális kommunális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése kapcsán a 

község közigazgatási területén megvalósítandó hulladékgyűjtő sziget kiépítésének 

helyéül Balatonszentgyörgy község területén az alábbi helyszínek lettek kijelölje: 

1.) Balatonszentgyörgy  belterület Kossuth Lajos utca – parkoló (497 hrsz.) 

2.) Balatonszentgyörgy belterület  Berzsenyi u.- Piki centrum előtti parkoló sarokba 

(374.hrsz.) 

3.) Balatonszentgyörgy belterület Temetői út mellett a zöld részen (28 hrsz.) 

4.) Balatonszentgyörgy belterület  József Attila u. Tűzoltószertár előtt hrsz. (474 

hrsz.) 



5.) Balatonszentgyörgy belterület virág utcai játszótér és járda köré (603/8 hrsz.) 

6.) Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta Autóbuszmegálló mellé (737/2 hrsz.) 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a helyszínrajzot – a helyrajzi szám megjelölésével – 

valamint a képviselő-testületi határozatot a Mota-Engil Magyarország Zrt. (Som, Ady 

E.u.35.) számára küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/j. Balatonberényi strandhasználat. 
 

Mindenki előtt ismeretes, hogy a balatonszentgyörgyi lakosok részére az elmúlt 

években ingyenes belépést biztosítottunk a balatonberényi községi strandon. Ennek 

ellenértékét a balatonberényi önkormányzatnak átutaltuk a megadott határidőig. A 

balatonberényi önkormányzat megelőzött bennünket az idén, már döntött arról, hogy ez 

évben nem támogatja ezen törekvéseinket. Indokolás nincs. Megkerestem a 

polgármester urat, kértem szóban, írásban is megtettem, hogy a testület tűzze még 

egyszer napirendre ezt a témát. Elhangzott egy irreális összeg, 600 e Ft, amit viszont mi 

már nem vállalhatunk. Most várunk a berényi testület döntésére. Mi az az összeg, amit 

még vállalhatunk? A jegyárak emelését mindenképpen.  

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Szerintem a jegyárak emelése + 10 %.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A mértéktelenséget nem szabad támogatni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ha alku tárgya lenne,  a jegyárak emelése + 10 % még elfogadható lenne. Kérem, aki 

ezzel egyetért, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

56/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok Balatonberényi 



Önkormányzat által üzemeltett „fizető strandon”  ingyenes belépésének biztosítására, a 

balatonberényi önkormányzat által a strand használatáért a 2007.évi megállapított 300 e 

Ft + ÁFA + a belépőjegyek 2008.évi emelkedésének + 10 % megfelelő összeget a 

2008.évi költségvetési kiadásai terhére átvállalja.  

 

Határidő: 2008. szeptember 30. 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/k. Falunap szervezése. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A falunappal kapcsolatban tartottunk megbeszélést, a szervezés folyamatban van. A 

gyermek programok még véglegesen nincsenek leszervezve. Felkérem Fehér Katalint, 

hogy kérését mondja el.  

 

Fehér Katalin népművelő: 

 

A délutáni gyermek programokhoz – 3 helyszínre – kellene 3 fő felnőtt. 

 

 

Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató: 

 

A foglalkozásokhoz tudjuk biztosítani a felnőtteket, ezt még megbeszéljük, egyeztetjük.  

 

 

6) Napirend tárgyalása: 

Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. 

  Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló: 

 

Köszöntöm a megjelenteket. Balatonszentgyörgy Önkormányzatának 2007. évi 

költségvetési beszámolóját felülvizsgáltuk, arról részletes beszámolót készítettünk. 

Kettő területen állapítottunk meg eltérést a könyvvizsgálat során. Az egyik az 

értékcsökkenés elszámolásánál, 13 e Ft eltérés. Nagyságrendjét tekintve igazán 

elenyésző, a másik a helyi adó területén történő követelés. A két eltérés mértéke nem éri 

el az önkormányzat esetében lényegességi küszöb értékét.  Abban az esetben, ha a 

testület elfogadja a könyvvizsgálói beszámoló jelentésben foglaltakat, akkor korlátozás 

nélkül hitelesítő záradékkal fogom ellátni.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A kettő megállapítás nem nagy jelentőségű. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a 

beszámolót, kérem a bizottság elnökét, ismertesse javaslatát. 



 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót, javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2008. (V.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2007. évi önkormányzati költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló 

beszámoló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   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 

                                körjegyző                                                     polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                       Hetényi Tamás Péter                                             Farkas László  

                                 képviselő                                                   alpolgármester 


