BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
85/2011. (X.13.) kt. határozat:
A 2011. október 13-ai ülés napirendjének elfogadása
86/2011. (X.13.) kt. határozat:
Napirend előtti beszámoló elfogadása
87/2011. (X.13.) kt. határozat:
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
88/2011. (X.13.) kt. határozat:
A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása
89/2011. (X.13.) kt. határozat:
Marcali Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
90/2011. (X.13.) kt. határozat:
Hozzájárulás Főnyed csatlakozási kérelméhez a fogászati feladatok ellátására létrejött társuláshoz
91/2011. (X.13.) kt. határozat:
Folyékony hulladékkezelés
92/2011. (X.13.) kt. határozat:
Simon Tibor belterületbe vonási kérelméhez hozzájárulás
93/2011. (X.13.) kt. határozat:
Toronyi Árpádné beadványának megtárgyalása
94/2011. (X.13.) kt. határozat:
Orvosi rendelő díjmentes használatához hozzájárulás

RENDELETE
12/2011. (X.13.) önkormányzati rendelet:
2011. évi költségvetési rendelet módosítása

9. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
október 13-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Hetényi Tamás Péter alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Farkas László képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester
Farkasné Bogdán Anna bizottsági tag
Farkas László Nándor
„
Molnárné Horváth Gyöngyi „
Tüskés Balázs
„
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
85/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 13ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester

2) Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Marcali Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Főnyed csatlakozási kérelme a fogászati feladatok ellátására létrejött társuláshoz
Előadó: Nagy Lajos polgármester
6) 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:
- Szeptember 22-én Budapesten voltam a TÖOSZ közgyűlésén, amit a Corvinus
Egyetemen tartottak. Egész napos értekezleten ismertették az önkormányzati törvény
tervezett módosítását.
- 26-án élelmiszer segélyosztás volt Szentgyörgyön és Battyánpusztán. Felkérem
Takácsné Lengyel Valériát a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet az osztásról.
Takácsné Lengyel Valéria Szoc. Biz. elnöke:
Az UNIÓ-s adomány osztásának második fordulója volt. 414 fő részesült adományban.
Ugyanazok a személyek kapták az adományt, mint az első fordulóban. Hasonló volt az
összetétel, mint először. Az osztás rendben lezajlott. Következő forduló nem lesz.
Nagy Lajos polgármester:
Több segélyszervezetnél lehet pályázni ilyen élelmiszer segélyre. Ez a
Gyermekélelmezési Alapítvány, akinél a leggördülékenyebben meg lehetett oldani az
egészet. Amennyiben lehetőség lesz rá, a jövőben is ezzel az Alapítvánnyal szeretnénk
kapcsolatot teremteni.
- Október 8-án Lengyeltótiban vettem részt a nyugdíjasok megyei művészeti szemléjén,
ahol a Margaréta Nyugdíjas Egyesület tánccsoportja szerepelt nagyon jól. Az egyik
legjobb műsorszám volt a miénk.
- Ugyanezen a napon volt a szüreti felvonulás, nagyon színvonalas volt, az idő is
kedvezett.

Felkérem Vass Béla Gyula alpolgármester urat, hogy tájékoztassa a testületet az általa
részt vett rendezvényekről.
Dr. Darabont Ferenc képviselő úr az ülésre megérkezett, a testület jelenlévő
tagjainak létszáma 7 főre emelkedik, az ülés folytatódik.
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
- Szeptember 30-án pénteken vettem részt egy állampolgársági eskün itt a díszteremben
Hetényi Tamás Péter alpolgármester úrral. Együtt celebráltuk a Gál család és Szabó
Natália magyar állampolgárrá válásának rendezvényét.
- Október 8-án a körjegyző asszonnyal és Farkas László Nándorral a Szociális Bizottság
tagjával hivatalosan vettünk részt özv. Tóth Jánosné szépkorú 90. születésnapi
köszöntésén. Tortával, virágcsokorral köszöntöttük, átadtuk a miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
86/2011. (X.13.) 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:
Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna röviden ismerteti a rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.
(X.13.) önkormányzati rendelete az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi
költségvetését
408.709 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
419.505 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10.796 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:


a működési célú bevételt
Ft-ban
ebből:
-



finanszírozási célú műveletek
Ft-ban

a működési célú kiadásokat
Ft-ban
ebből:
-

a személyi juttatások kiadásait
Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat
Ft-ban
a dologi kiadásokat
Ft-ban

311.438 e

10.796 e

322.234 e

150.754 e
38.482 e
98.730 e

-

az ellátottak pénzbeli juttatásait
Ft-ban
a speciális célú támogatásokat
Ft-ban
az általános tartalékot
Ft-ban
a céltartalékot
Ft-ban

22.455 e
11.813 e
0e
0e



a felhalmozási célú bevételt
Ft-ban

97.271 e



a felhalmozási célú kiadást
Ft-ban
ebből:

97.271 e

-

a beruházások összegét
Ft-ban
a felújításra átadott pénzeszköz
Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások
Ft-ban
felhalmozási célú hiteltörlesztés
Ft-ban
felhalmozási célú hitelkamat
Ft-ban

38.020 e
8.000 e
12.665 e
36.224 e
2.362 e

állapítja meg.”

2.§.
Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 4.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait összesen e
rendelet 4.számú melléklete tartalmazza intézménykent megbontva.”
3.§.
A képviselő-testület az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 18.§.(4)-(5) bekezdését
hatályon kívül helyezi.

4.§.
Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 19.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A testület által megállapított támogatások átadása előtt a támogatások címzettjével
megállapodást kell kötni. A képviselő-testület a támogatott részére céljelleggel juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámoltatja a támogatottat. A felhasználás
és elszámolás feltételeit, részletszabályait a támogatási megállapodásban kell rögzíteni.
„
5.§.
A Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14.,
15., 16., 17.,mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. 13., 14.,
15., 16., 17.mellékletei lépnek.
Záró és egyéb rendelkezések
6. §.
(1)E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2)A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ban meghatározottak szerint.

2) Napirend tárgyalása:
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti a határozat-tervezetet.
Nagy Lajos polgármester:
A folyószámla hitelkeretet folyamatosan igénybe vettük. Ha plusz bevételhez jutunk,
akkor kevesebbet kell igénybe vennünk. A költségvetés készítésénél ezt megbeszéltük.
Kérem, aki az előterjesztést változtatás nélkül elfogadja, szavazzon.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
87/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000.000,- Ft
összegű folyószámla hitel felvételéről dönt.
A lejárata: 12 hónap
Fedezete:
- Költségvetési bevételek
- Szükség esetén az alábbi ingatlanok:
- 232 hrsz.
- 768/4 hrsz.
- 665/2 hrsz.
- 603/9 hrsz.
- 822/32 hrsz.
- 822/26 hrsz.
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére, és a futamidő alatti költségekbe való
betervezésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az ügylet egyéb
feltételeiben történő megállapodásra és a fenti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy a beszámoló 2-dik oldalán elírás
történt.
Hozzászólások:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Ahogy a gazdasági helyzet romlott, a segélyezéssel is csínján bántunk. Kevesebb lett az
igénylő is. A kelengye segély összege 20 e Ft, ezzel ösztönözni akartuk a születések
számát. Jelen pillanatig Szentgyörgyön 6, a társtelepüléseken 3 gyerek született.

Várhatóan még 2 gyerek születik a társközségekben. Rendkívüli segély osztottunk a
vesebeteg, hallássérült és gyengénlátó gyerekek körében. Előre láthatólag nem lesz
annyi fa, amit téli tüzelő segélyre ki tudjunk osztani. Csak krízis esetén tudunk segíteni.
Évek óta fizetjük a tankönyveket. Én oda figyelnék erre jobban, ugyanígy a Bursa
támogatásnál. Az ápolási díjjal is ez a helyzet.
Nagy Lajos polgármester:
Vörsön és Balatonberényben hány gyerek született?
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Tudomásom szerint hét gyerek született.
Nagy Lajos polgármester:
Ezen a télen legkritikusabb lesz a tűzifa segély. Eddig ingyért tudtuk adni, amit a
gameszosok összeszedtek. Most nincs ilyen. A közmunka programba megpróbálunk
mindenkit bevonni, akit csak lehet. Ezzel próbálunk segíteni.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Eddig meg tudtuk oldani a tűzifa segélyt. A közmunka program keretében ezeket a fákat
pótoljuk, hogy a következő nemzedéknek is legyen fa.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
88/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szociális
ellátottságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Csilla körjegyző

4) Napirend tárgyalása:
Marcali Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
K é r d é s:
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Mennyiben érintett bennünket? Az önkormányzat szerzett-e ilyen dolgoknak érvényt?
Török Csilla körjegyző:
Nem mindig értesültünk róla. A Marcali Rendőrkapitányság a Társuláshoz tette át az
ügyet. Általában nem volt mit végrehajtani.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
89/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség
Hatósági Igazgatási Társulási Megállapodása módosításában foglaltakat megismerte,
megtárgyalta, azt jóváhagyja.
A módosított megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) Napirend tárgyalása:
Főnyed csatlakozási kérelme a fogászati feladatok ellátására létrejött társuláshoz
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Főnyed község polgármestere megkeresett bennünket, hogy szeretnének csatlakozni a
balatonszentgyörgyi fogorvosi körzethez. A kérelemhez mellékelte a képviselő-testület
határozatát. Eddig Marcalihoz tartoztak, de jó híreket hallottak a balatonszentgyörgyi

fogorvosi ellátásról, így ide orientálódnak. A fogorvos úr tudja vállalni az ellátást.
Szegerdő már csatlakozott, Főnyed kéri, hogy járuljon hozzá a testület. Nem nagy
település. Kérem a testület véleményét.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
90/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főnyed Község
Önkormányzata Képviselő-testületének csatlakozási kérelmét a Balatonszentgyörgy
székhelyű „Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs
Községi Önkormányzatok Társulása területi fogorvosi feladatok ellátására” elnevezésű,
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társuláshoz megismerte, megtárgyalta, a
2012.év január hó 1.napjával történő csatlakozási kérelmet jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 6/a. Folyékony hulladék kezelése
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést, tájékoztatja a testületet, hogy
törvényileg biztosítani kell ezt a szolgáltatást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
kössön megállapodást Marcalival.
Hozzászólás:
Farkas László képviselő:
Balatonszentgyörgy csatornázottsága teljes egészében megoldott. Elméletileg nem
keletkezhet folyékony hulladék. De ha keletkezik, akkor annak kezelését meg kell
oldani. Azt kellene elérnünk, hogy ezek az ingatlanok rácsatlakozzanak a csatornára.
Tudjuk, hogy kötelező feladat, de a szolgáltatással nem kívánunk élni. A társulási
megállapodásban ezt valahogy rögzíteni kellene.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
91/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő
időszakra, a Marcali Önkormányzat által szervezendő, folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatáshoz csatlakozni kíván akként, hogy a megkötendő
közszolgáltatási szerződésben szerződő félként jelenik meg, mint az illetékességi
területén a közszolgáltatás kizárólagos jogosultja, illetőleg e jog átengedője. Ennek
érdekében a Marcali Önkormányzat mint gesztor önkormányzat által a szerződés
odaítélésére kiírandó pályázati feltételeket elfogadja. Tudomásul veszi, hogy az
együttműködés a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 22. § (1)
bekezdésén alapul.
A polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza, valamint
felkéri, hogy a testület döntéséről Marcali Város Polgármesterét értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/b. Simon Tibor Keszthely Fodor u.34.sz. alatti lakos belterületbe vonási kérelme
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Simon Tibor azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a tulajdonát képező
balatonszentgyörgyi 081/1 hrsz-ú külterületi szántóból, a Battyán u. 62. számú ingatlan
melletti, 900 m2 nagyságú terület belterületbe vonásához járuljon hozzá. A kérelmező,
ha magán úton vállalja a költségeket, akkor támogassa testület a belterületbe vonást.
Hozzászólás:
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Személytől, helyszíntől elvonatkoztatva a belterületbe vonásokat úgy kellene korlátozni,
hogy a településszerkezet irányultságon belül megszűnjenek a foghíjas területek.
Nevezett terület a szövetkezet legjobb termőterülete. Ne csináljunk mindenből
belterületet.
Nagy Lajos polgármester:
Balatonszentgyörgyön tudatosan ment a belterületbe vonás, a településszerkezetnek
megfelelően. Javasolom, hogy járuljon hozzá a testület Simon Tibor belterületbe vonási
kérelméhez.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
92/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Tibor
Keszthely Fodor u.34.sz. alatti lakos Balatonszentgyörgy külterület 081/1 hrsz,-u
szántóból a Battyán u.62.sz. alatti ingatlan melletti 900 m2 nagyságú terület belterületbe
vonása iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, ahhoz hozzájárul. A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a kérelemben foglaltak szerint a belterületbe vonás
költségeit Simon Tibor Keszthely, Fodor u.34. sz.alatti lakos viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/c. Területkialakítás
Nagy Lajos polgármester:
Király Sándor szeretné termelő egységét, vállalkozását bővíteni, szeretne terjeszkedni, a
mellette lévő területet megvásárolni. Erdélyi igazgató úrral meg tudott egyezni, az
önkormányzat területéből két féle lehetőség lenne. Az első egy kisebb 448 m2 nagyságú
terület, amit mindenképpen megvásárolna. A második pedig egy 1288 m2 nagyságú
terület. Az első megoldással már bővíteni tudna. A nagyobb területet tartalékolja
egyelőre az önkormányzat. Ma nem kell dönteni az ügyben, ha konkréttá válik, egy
rendkívüli ülésen döntenénk. A kisebb terület értéke 2.240.000,- Ft, a nagyobb terület
6.440.000,- Ft.
K é r d é s:
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Jelzálog szempontból tiszta a terület?
Cziráki Zoltán műszaki ügyintéző:
Konkrétan nem tudom megmondani, utána fogok nézni. A pályázatok benyújtásánál
jobbára a lakótelkeket fogadták el fedezetül.

6/d. Toronyi Árpádné Balatonszentgyörgy, Kossuth Lajos u.8.sz. alatti lakos
beadványa
Nagy Lajos polgármester:
Ez a beadvány szerény változata annak, amit itt kaptunk a hivatalban. Igaza van, utat
nem lehet lezárni.
Hozzászólások:
Ángyán Attiláné képviselő:
A telkek nem közművesítettek, a szövetkezet műveli. Az önkormányzat embereit láttuk
ott kaszálni, ha kaszált, akkor a saját telkén kaszált. Meg tudja közelíteni a másik
oldalról. Úgy érzem, hogy nincs igaza, eltúlozza. Ez mindig is így volt, az eredeti
állapot lett visszaállítva. A törvényt nem ismerem, dehogy ez mindig zsákutca volt, az
biztos.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Sajnos a törvényesség szerint a közutat nem lehet lezárni. Azt tehetjük, hogy az utca
végére kitehetünk korlátozó táblát. A törvényesség betartásával kell megkeresni a
lehetőséget, hogy az utca nyugalmát biztosítsuk. Valamint a térfigyelő rendszer
kiépítésével.
Cziráki Zoltán műszaki ügyintéző:
Az út jelzett, térképes út. Úgy tekinti a telkeit, mintha belterületi lakótelkek lennének.
Amikor reklamált, hogy az önkormányzat miért nem kaszálja az utat, tájékoztattam,
hogy a telkek előtti területet a telektulajdonosnak kell rendben tartani a helyi rendelet
szerint. Azóta kb. kettő alkalommal kaszálta le.
Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Jogi szempontból valaki foglalkozott-e a kérdéssel? Mi az aktuális jogállás? Elsősorban
ezt kellene tisztázni. A törvény szerint kell eljárni.
Török Csilla körjegyző:
Az utat lezárni nem lehet. Súlykorlátozó táblák kihelyezésével lehetne korlátozni az
utcában közlekedő járművek sebességét.
Nagy Lajos polgármester:
A pert elvesztenénk. Táblákkal kell kitiltani a munkagépeket. Vegyük fel a Közút Kftvel a kapcsolatot, adjanak tanácsot, hogyan lehetne megoldani. Toronyi Árpádnénak
írunk levelet. Azt a követ ki kell venni, ami közvetlen az utat érinti. Kérem, aki ezzel
egyetért szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
93/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Toronyi Árpádné
Balatonszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 8.sz.alatti lakos beadványát, melyben a
Kisbalaton u. végén lévő telke megközelíthetőségének korlátozását panaszolja
megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület a Kisbalaton utcában a „zsákutcává”
alakítás megszüntetését rendeli el.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/e. Községgazdálkodással kapcsolatos megkeresés
Nagy Lajos polgármester:
A megkeresés három témára tér ki. Az első az autóbusz közlekedés Marcaliba. A
Volánnal egyeztetek ebben a témában. A másik kettő témát a falubejáráskor már
beszéltük. A játszótéri járdát minél előbb le kell kövezni, hogy ne járjanak sárban. A
jövőben ezt a járdát szeretnénk térkővel lerakni. Egyenlőre nincs rá pénz, de a
költségvetés készítésénél visszatérünk erre. Ugyanez a világítással is, még a tél előtt
megoldható. A harmadik téma a fedett autóbusz váró. Olyan szűk a hely, hogy
megoldása kicsit bonyolultabb.
Hozzászólás:
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Olyan megoldás jöhetne szóba, ami a járda felett a kerítés vonalán belül helyezkedne el.
Ehhez az ingatlan tulajdonosa Darva Ottó hozzájárulása szükséges.
Nagy Lajos polgármester:
Az elhangzottak szerint intézkedünk mind a három témában.
6/f. Dr. Darabont Ferenc kérelme
Nagy Lajos polgármester:
Dr. Darabont Ferenc doktor úr megkezdte foglalkozás-egészségügyi tevékenységét az
eddig is használt orvosi rendelőben. Kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a

rendelő díjmentes használatához a heti 2 óra időtartamra. Kérem, aki hozzájárul az
orvosi rendelő díjmentes használatához, szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
94/2011. (X.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Darabont
Ferenc háziorvos kérelmét, miszerint az Önkormányzat tulajdonában lévő
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82.sz. alatti háziorvosi rendelőben foglalkozásegészségügyi tevékenységet szeretne végezni, és a rendelő e célra történő térítésmentes
használatát kéri, megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület a természetben a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82.sz. alatti
háziorvosi rendelő foglalkozás-egészségügyi tevékenység végzésére történő
térítésmentes használatához hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6/g. Egyebek:
Nagy Lajos polgármester:
A József Attila utcai lakókkal megbeszélést hívunk össze jövő csütörtökön 16 órára.
Navrasics Endre képviselő:
Nemzeti ünnepünk megemlékezését 21-én tartjuk. 17 órakor az iskola könyvtárában
Liszt koncerttel kezdjük, majd 18 órakor szentmisével folytatódik a templomban. Utána
19 órakor ünnepi műsor lesz a Művelődési Házban.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Ebben az évben második alkalommal történt meg a vasút környéki rongálás. Az első
alkalommal 6 beton mezőt törtek össze a kerítésből, most vasárnapra virradóra
jelzőtáblákat, falutáblát rongálták meg. Ez a rongálás valamihez köthető. Gondolom,
hogy valamilyen közösségi rendezvényhez. Jó lenne, ha a rendőrség valamilyen aktív
tevékenységgel érvényt szerezne ezek ellen. A vasút úgy néz ki, ahogy, de nekem
komoly problémát jelent ilyen beton elemek beszerzése.

Nagy Lajos polgármester:
Nyilván a szüreti bál után jöttek, valamitől felerősödtek. Gyalog mentek haza, sejtésünk
van róla, hogy kik voltak.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,40 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

