BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI

58/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A 2008. június 26-ai ülés napirendjének elfogadása.
59/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
60/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A Sportegyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
61/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A Margaréta Nyugdíjas Egyesület 2007. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása.
62/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A Szent György Nyugdíjas Egyesület 2007. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása.
63/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Az Info Ház Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása.
64/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A Horgászegyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása.
65/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A Tűzvédelmi Egyesület 2007. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása.
66/2008. (VI.26.) kt. határozat:
A Balatonszentgyörgyért-Somogyért Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

67/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatoni Szúnyogirtás.
68/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonberényi Strandhasználat.
69/2008. (VI.26.) kt. határozat:
TÖOSZ tagdíj biztosítása pályázati önrészhez.
70/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.

8. számú

Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008.
június 26-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Lakos György Sportegyesület elnöke
Molnárné Horváth Gyöngyi Info Ház Egyes. elnöke
Györei József Polgárőr Egyes. elnöke
Ifj. Németh László Önkéntes Tűzvéd. Egyes. elnöke
Váradi József Horgász Egyes. elnöke
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Tüskés Balázs képviselő

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Besenczki Józsefné és Vass Béla Gyula képviselőket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

58/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. június 26ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
1) A községben működő egyesületek működéséről szóló beszámolók.
Előadó: Egyesületek vezetői
2) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Május 29-én vendégünk volt Nagyida polgármestere, alpolgármestere és egy
képviselő. Arról tárgyaltunk, hogy csere üdültetést szerveznénk ezen a nyáron.
- 31-én Szőkedencsen tűzoltóverseny volt, női csapatunk első helyezést, férfi csapatunk
7-dik helyezést ért el.
- Június 1-én bérmálás,
- június 7-én falunap volt. Az esős idő ellenére a programok nagy részét meg tudtuk
tartani. Vendégünk volt Csernakeresztúrról egy 4 tagú delegáció, képviselők
részvételével.
- 14-én volt az iskolai ballagás és évzáró.
- 21-én a MÁV képviselőivel tárgyaltunk, erről az egyebekben lesz szó.
- Ma délelőtt volt 10 órakor az M7-es autópálya Balatonkeresztúr-Zalakomár szakasz
átadása. A szalagot átvágta és az utat átadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr.
- Farkas László alpolgármester úr kettő rendezvényen képviselte önkormányzatunkat.
Kérem tájékoztassa a testületet.
Farkas László alpolgármester:
Június 24-én a DRV Zrt. rendkívüli közgyűlését hívták össze, tulajdonosként
képviseltem az önkormányzatot. Június 25-én Leader ülés volt. A csoport elérkezett
működésének egy fontos szakaszához. A holnapi naptól non-profit társaságként fog
tevékenykedni. Bízunk benne, hogy ez a közösség fontos szerepet tölt be a
kistelepülések életében, fejlődésében.

Nagy Lajos polgármester:
A tervezettnél egy héttel korábban lesz a főzőnap, azaz július 5-én. Bízunk benne, hogy
kellemes napot fogunk eltölteni. A bécsi Magyar Táncegyüttes tartózkodik itt,
szeretnének részt venni az eseményen. Szeretném, ha a község rendezvénye lenne, a
politikát zárjuk ki.
Kérem, aki elfogadja a napirend előtti beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
59/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
A községben működő egyesületek működéséről szóló beszámolók.
Előadó: Egyesületek vezetői
1/a. Sportegyesület 2007. évi tevékenységéről beszámoló.
Előadó: Lakos György Egyes. elnöke
Lakos György Egyes. elnöke:
Köszönjük az önkormányzat támogatását. Tulajdonképpen az önkormányzat a fő
támogatója az egyesületnek. A megyei II. osztályra elég ez a pénz. Egy éve vettem át a
vezetést, akkor úgy tűnt, hogy létszámhiánnyal küzdünk. A II. félévre összeállt a csapat.
Kettő játékost tudtunk igazolni. Tavaszi fordulók alapján összesítésben 5-dikek lettünk.
Anyagi gondjaink nincsenek. A támogatások érkezése közötti időszakot át tudjuk
hidalni. Kettő fizetett edzőnk van, ők nem kapnak a falu pénzéből. Sikeres bált
rendeztünk idén januárban. Kb. 400 e Ft bevételünk lett, segített rajtunk. Két kispadot
készíttettünk, ezenkívül szeretnénk a korlátot lefestetni. Minden évben szeretnénk
valamilyen felújítást, ráfordítást végezni a létesítményen. Ha a fiatalokat meg tudnánk
tartani, akkor jövőre az első négy helyezett között lehetünk. Azt szeretnénk, hogy jól
érezzék magukat a fiatalok. Igyekszünk egy jó közösséget formálni. Két edzőnk
Hegedüs József és Fodor László foglalkozik az utánpótlás csapattal, az ifjúsági és
serdülők csapatával. Feladatuk az, hogy az első csapatba neveljék a gyerekeket. Úgy
gondolom, hogy az utánpótlás rendben van. Az öltöző felújítást közösen, pályázatok
útján kellene megoldani. Ha a szállítást, kisbusz beszerzését meg tudnánk oldani
közösen, az nagy segítség lenne.

Hozzászólás:
Farkas László alpolgármester:
Több dolgot örömmel hallottam. A magasabb osztály jóval nagyobb költséggel jár. A
sportkör akkor működik jól, ha örömet szerzünk a fiataloknak, ezzel a nézőknek is.
Meggyőződésem, hogy ebben az osztályban kell maradni az élbolyban. Örömmel
hallottam, hogy az önkormányzat által adott támogatás elég. A busz beszerzés nem
kerül sokba, hanem utána a fenntartása.
Nagy Lajos polgármester:
A busz nem egyszerű dolog. A kistérségben van busz, de ott is a sportolókat szállítják
vele. Mi eddig is láttuk, hogy ez az összeg tisztességes összeg. Havonta kapjuk mi is a
támogatást, annak függvényében tudjuk utalni. Amióta Lakos György átvette a vezetést,
jó irányban folyik a sportélet. További sok sikert kívánunk.
Kérem, aki elfogadja a Sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
60/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület
2007.évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/b. Beszámoló a Margaréta Nyugdíjas Egyesület 2007. évi tevékenységéről.
Előadó: Balázs Gézáné Egyes. elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Részt vettem az egyesület közgyűlésén, abszolút jól működő egyesület. Komoly
bevétele volt, különböző munkákat vállaltak el, a pályázati lehetőségeket kihasználták.
Kérem, aki elfogadja az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
61/2008. (VI.26.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta
Nyugdíjas Egyesület munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és tájékoztató jelleggel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/c. Beszámoló a Szent György Nyugdíjas Egyesület 2007. évi tevékenységéről.
Előadó: Farkas Zoltánné Egyes. elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Ez az Egyesület kisebb létszámmal, de tevékenykedik. A vasútállomás mögötti
buszforduló területén a zöldmunkákat vállalta, a területet rendben tartja.
Kérem, aki az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
62/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent György
Nyugdíjas Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és
tájékoztató jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/d. Beszámoló az Info Ház Egyesület 2007. évi tevékenységéről.
Előadó: Molnárné Horváth Gyöngyi Egyes. elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Ez az Egyesület a falu egészét érintő rendezvényeken, eseményeken jelen van. Kérem,
aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
63/2008. (VI.26.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Info Ház
Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató
jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/e. A Horgászegyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Előadó: Váradi József Egyes. elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Az Egyesület gazdálkodása jó, évek óta nem kért támogatást. Sok sikert kívánunk
munkájukhoz.
Kérem, aki elfogadja az Egyesület beszámolóját, szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
64/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgászegyesület
2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató jelleggel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/f. Tűzvédelmi Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Előadó: ifj. Németh László Egyes. elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
65/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzvédelmi
Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató
jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

1/g. Balatonszentgyörgyért-Somogyért Egyesület 2007. évi
beszámoló.
Előadó: Farkas László Egyes. elnöke

tevékenységéről

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgyért-Somogyért Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1/h. Somogy Megyei Polgárőrnap.
Nagy Lajos polgármester:
Június 28-án szombaton egy nagyszabású polgárőr találkozó lesz községünkben. Györei
József egyesületi elnök így nem tudta elkészíteni a beszámolót. Szeptemberi ülésen
fogjuk tárgyalni.
Felkérem Györei József elnököt, tájékoztassa a testületet a
polgárőrnapról.
Györei József Egyes. elnök:
Közel 67 település vesz részt a rendezvényen. Minisztérium részéről dr. Gyenesei
István, dr. Kolber István, dr. Suchmann Tamás, dr. Gelencsér Attila a megyei
Közgyűlés elnöke, dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Gáspár
Kálmán a Zala megyei Polgárőr Szövetség elnöke vesz részt a rendezvényen. A
programok reggel 9 órai regisztrációval kezdődnek, délelőtt főzés, versenyek,
rendvédelmi szervek technikai bemutatója és véradás lesz. Délután lesz
eredményhirdetés, ezt követik a kulturális műsorok, majd katasztrófavédelmi bemutató,
majd bál.
Kérdés, hozzászólások:
Fehér Katalin népművelő:
A megye képviseli magát. Miért nem adtuk meg a helyi együtteseknek a részvétel jogát?

Györei József Egyes. elnök:
Vezetőségi ülésünk volt, a vezetőség úgy döntött, hogy hozzunk vidékről szereplőket.
Németh László Tűzvéd. Egyes. elnöke:
A marcali tűzoltók mellett mi is, balatonszentgyörgyi Tűzvédelmi Egyesület tűzoltói is
részt vehettünk volna. Mi sem kellettünk.
Nagy Lajos polgármester:
A polgárőrnap nem az önkormányzat rendezvénye. A Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke kettő nappal ezelőtt hívott fel, ő hívott meg a rendezvényre. Balatonszentgyörgy
önkormányzatának segítsége nem kellett. A meghívóról ezért vetettem le a nevemet,
mint egyik rendezőét. Ahhoz nem adom a nevem, amiben nem veszek részt.
Fehér Katalin népművelő:
Minden civil szervezetnek szeretném megköszönni munkáját és kérem, hogy a
továbbiakban is segítsék munkámat.
2) Napirend tárgyalása:
2/a. Balatoni Szúnyogirtás.
Nagy Lajos polgármester:
A balatoni szúnyogirtásnak ismét eljött az ideje. Ez évben 546 e Ft-ot kellene fizetni, de
mivel tavaly volt megtakarítás 186 e Ft, így az idén kb. 360 e Ft-ot jelent. Nem
maradhatunk ki belőle. Kérem, aki elfogadja a balatoni szúnyogirtásra fordítandó összeg
mértékét, szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
67/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.évben is
megállapodást köt a Balatoni Szövetség-el (8230.Balatonfüred,, Kossuht u.3.) a
községben elvégzendő szúnyogirtás elvégzésére. A megállapodás aláírására a
polgármestert felhatalmazza. A szúnyogirtás költségét 357.602.- Ft-ot a 2008.évi
költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2/b. Balatonberényi strandhasználat.
Nagy Lajos polgármester:
Balatonberény önkormányzata nem fogadta el testületünk által hozott határozatot. Olyan
döntést hozott, hogy 600 e Ft-ot utaljunk át egy összegben és strandbelépő kártyát
készíttessen az a személy, aki igénybe akarja venni a strandhasználatot. Ez messze
magasabb az általunk elfogadott összegnél. Közvélemény kutatást végeztem, az volt az
általános vélemény, hogy ezt ne fogadjuk el. Ez egy nyilvános zsarolás lett volna.
Kérem a testület véleményét.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
A múltkor is azt mondtam, hogy nem szabad kifizetni. Úgy tűnik, hogy nagyon rossz
irányba meg a két falu.
Farkas László alpolgármester:
Egyetértek az előttem szólóval. A családtól tudom, hogy Balatonmáriafürdőn nagyon
kultúráltan vehetik igénybe a strandot. A balatonberényi strand ugyanúgy
Balatonszentgyörgyé is mint Balatonberényé. Az a strand közös pénzből még a tanács
ideje alatt épült.

Nagy Lajos polgármester:
Magam részéről sajnálom, hogy így történt. A szentgyörgyiek azért sem fogják
kifizetni, inkább elmennek máshova.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A fiatalok így vagy úgy be fognak menni a strandra. Amit sajnálnak, az a barátság.
Farkas László Nándor képviselő:
Nem szabad tovább szítani az ellentétet. Biztos vagyok abban, hogy nem a berényi
emberek akarata érvényesült, hanem egy szűk csoporté. Biztos vagyok benne, hogy a
józan ész felül fog kerekedni.

Navrasics Endre képviselő:
A volt határcsárda és a strand között van egy kb. 20 m széles terület budapesti
magánszemély tulajdonában. Keressük meg ezt a személyt, próbáljuk meg bérbe venni,
rendben tartani a területet és akkor ott lennénk a strandon. Ha valamiért fizetünk, akkor
elvárunk valamit. A strand tele van hínárral. Együttélési szabályokat, szokásokat rúgnak
fel. Ez valaminek a kezdete.
Farkas László alpolgármester:
Abszolút azok az önkormányzatok lesznek sikeresek a Balaton-partján, amelyek
ingyenessé teszik a szolgáltatásokat.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a testület elutasítja a balatonberényi képviselő-testület
határozatát, bízva abban, hogy jövőre jobb ajánlatot kap, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
68/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonberény
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi állandó lakosok
balatonberényi strandhasználatával kapcsolatos Balatonberény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 115/2008./V.28./kt.határozatát megismerte, megtárgyalta. A
Képviselő-testület a határozatban foglalt feltételek ismeretében a 2008.évben a
strandhasználatára nem tart igényt.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Balatonberény Község Önkormányzatát
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2/c. A Települési Önkormányzatok Szövetségének felhívása.
Török Csilla körjegyző:
Balatonszentgyörgy tagja a TÖOSZ-nak. A szövetség megkereste az önkormányzatot,
hogy azt a tagdíjat, amit 2009-ben és 2010-ben fizetne, biztosítsa önrészként egy UNIÓs pályázathoz.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
69/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként a 2008.évi tagdíj figyelembevételével
a 2009 és 1010-re esedékes rendes tagdíjat ( a két évre) összesen 67.040, azaz
Hatvanhétezernegyven 00/100 forint összeget a TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A helyi és regionális, valamint
központi hatóságok/önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának
növelése beleértve információ-technológiai eszközök használatát” című célterületére,
„Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010”
című projekt költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíjfizetéssel azonos módon történik.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2/d. Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Török Csilla körjegyző:
A törvény előírja, hogy az intézmény alapító okiratának kötelezően tartalmazni kell a
sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározását.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2008. (VI.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a társulásban
fenntartott “Dobó István” Általános Iskola Alapító Okirata módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta. A 4.) pont módosítását – a 2003.évi
LXXIX.tv. 121.§.(29) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti megnevezés feltüntetését az
Alapító Okiratban – elfogadja. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2/e. Somosi közterület elnevezése.
Nagy Lajos polgármester:
A Somos déli részén lévő közterületnek nincs elnevezése. Az ott lakók szeretnék, ha
valamilyen nevet kapna, postai küldeményeiket arra kapnák. Felkérem a testület tagjait,

hogy gondolkodjanak az elnevezésen, a következő szeptemberi ülésen tárgyalhatjuk ezt
a napirendet.
2/f. A MÁV és a Balatoni Szövetség közös kezdeményezése.
Nagy Lajos polgármester:
A MÁV és a Balatoni Szövetség közös kezdeményezéssel új konstrukciót szeretne
kialakítani a vasútállomások takarításában. Az előzetes tárgyalások alapján – bele értve
az egész állomás területének takarítását is – 2.692.608,- Ft-ot ajánlana a MÁV. Az
önkormányzat nem kis feladatot vállalna fel. Kérem a testület véleményét.
Hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselő:
Ez az összeg messze nem elég. A takarítást eddig végző Kft. az épület és a peron
takarítását végezte. A zöld és egyéb területeket más végezte. Ezt ennyi pénzből nem
lehet megoldani. Ebben legyünk óvatosak.
Nagy Lajos polgármester:
Balatonszentgyörgy egy óriási állomás, nagy területekről, lerobbant épületekről van szó.
Farkas László Nándor képviselő:
Régen meg voltak az emberek erre. Folyamatosan leépítették, elvitték az embereket.
Farkas László alpolgármester:
A MV is beleesett a hibába, mint más állami vállalatok. Azon a véleményen vagyok,
csak akkor vállaljuk el, ha legalább 0-ra ki tudjuk hozni.
Farkas László Nándor képviselő:
A MÁV technikai terület. Tartottunk attól, hogy a közmunkások a vonat elé kergetik
egymást. Észnél kell lenni.
Nagy Lajos polgármester:
Én nem látom a megoldást, rá kell készülnünk. Ebben az ügyben most nem kell
döntenünk.

2/g. Egyebek:
Nagy Lajos polgármester:
Bizonyára mindannyian hallottak arról, hogy a csillagvári főzőnapot egy héttel előbbre
hoztuk. A bécsi magyar táncegyüttes itt tartózkodik abban az időpontban és szeretne
részt venni. Kérem, hogy mindenki – lehetőségéhez képest – vegyen részt az
eseményen.
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Az Egry J. utcában van két ingatlan, ahol a területet rendbe kellene tenni. Az egyik a
Völgyi Dezsőé, beteg, idős emberek rajtuk segíteni kellene. A másik pedig Holecz
Károly, akit fel kellene szólítani.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Az idén is beindult az életmód tábor Marcaliban. Az önkormányzat gépkocsija
szállította el a gyerekeket és a kerékpárokat az utolsó alkalommal. Szeretném
megkérdezni, hogy az idén is segít-e az önkormányzat a szállításban?
Farkas László Nándor képviselő:
Megkerestek, hogy a temetőben szeretnék, ha egy nyitott szerszámtárolót helyeznének
ki. A vasúton van egy ilyen kb. 6 m-es bádog szerkezet, amit nyugodtan oda lehet
szállítani, fel lehet használni erre.
Nagy Lajos polgármester:
Az ingatlanok rendbe tételére az intézkedést megtesszük, a gyerekek és a kerékpárok
szállítását megoldjuk. A bádog szerkezet elszállítását Cziráki Zoltánnal egyeztetni kell.
Tájékoztatásom a testületet, hogy a temető parkolóját kibővítettük, mivel temetések
alkalmával gondot jelentett a parkolás.
Mivel egyé bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16,10 órakor bezárta.
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