BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
1/2011. (I.27.) kt. határozat:
A 2011. január 27-ei ülés napirendjének elfogadása
2/2011. (I.27.) kt. határozat:
A Könyvtár 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
3/2011. (I.27.) kt. határozat:
A Művelődési Ház 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
4/2011. (I.27.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása
5/2011. (I.27.) kt. határozat:
Megyei villamos energia beszerzésre vonatkozó megkeresés
elutasítása
Zárt ülésen:
6/2011. (I.27.) kt. határozat:
Tóth Pálné könyvtáros közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

1. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
január 27-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Navrasics Endre
képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Fehér Katalin Műv. Ház vezető
Tóth Pálné
könyvtáros
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:
1/2011. (I.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. január 27ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Beszámoló a Könyvtár 2010. évben végzett munkájáról
Előadó: Tóth Pálné könyvtáros
2) Beszámoló a Művelődési Ház 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető

3) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Kulturális és Sport Bizottság
külső tagjának megválasztott Molnárné Horváth Gyöngyi az esküt még nem tette le,
ezért erre most kerül sor.
Molnárné Horváth Gyöngyi a Kulturális és Sport Bizottság külső tagja az esküt
letette. Az esküokmányt aláírta, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
1) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Könyvtár 2010. évben végzett munkájáról
Előadó: Tóth Pálné könyvtáros
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (I.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtár
2011.évben végzett munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Művelődési Ház 2010. évben végzett munkájáról
Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
A pályázattal kapcsolatos aggodalmam megoldódik. A Műv. Ház terembérleti díját
átgondolhatná a testület. Ezt a két dolgot szerettem volna kiegészítésként elmondani.

Hozzászólások:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A beszámolóban nagyon tetszett, hogy nem a városi rendezvényeket részesítjük
előnyben. A gyerek programok jelentenének-e bevételt a Műv. Háznak? A doktor úrral
közös véleményünket szeretném elmondani. A néptáncról nem szeretnék beszélni.
Örvendetes a Hip-hop tánccsoport működése, főleg az egészséges életmód, mozgás
fontossága. Az óvodában működik mozgás-és beszédfejlesztő foglalkoztatás. Az
iskolában a gyerekek 60-70 %-a mozgásszervi nehézségekkel küzd. Arra gondoltunk,
hogy biztosítani kellene helyet egy gyógytornásznak, ahol a mozgásfejlesztő
foglalkozást folytathatná. Ehhez szükség lenne szivacsra, labdára, stb. A foglalkozást
olyan helyen lehetne folytatni, ahol adottak ezek az eszközök. A fiatalok konditerme
megszűnik? Ha lesz, hogyan lesz?
Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Teljes mértékben egyetértek a képviselő asszonnyal. A gyerekek mozgás szegény
gyerekek. Felnőtt korukra komoly problémáik lesznek. A gyerekek érdekében
szeretnénk kérni a testülettől a mozgásfejlesztés bevezetését. Speciális torna
gyakorlatok kellenek.
Navrasics Endre képviselő:
Feltétlenül támogatandó az ötlet. Az iskola ennek nem lehet akadálya. Rugalmasan, ez
érdekünk.
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
A színház nem növeli a bevételt.
Ángyán Attiláné képviselő:
Támogatom az ötletet. Az óvodában is látjuk a gyerekeken a mozgás szegénységet. A
kultúrházban a fiataloknak egy helyiséget kellene biztosítani, ahova a téli estéken
bemehetnének beszélgetni.
Tóth Pálné könyvtáros:
A Hip-hop tánccsoportban folyó munka nagyon jó időtöltés a gyerekeknek,
anyukáknak. A szülőknek kellene felhívni a figyelmét ezekre a gyógytornás
foglalkozásokra.

Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Sajnálom a fiatalokat, most nem értik meg ezt az átmeneti állapotot. Valami megoldást
találni fogunk, legyenek türelemmel. A Teleház kihasználatlan. Erre fenntartani luxus.
Korábban már próbáltuk a fiatalokkal megoldani a helyiséget, senki nem vállalta a
felelősséget. Az egészséges életmód keretében a női torna aktívan működik.
Hetényi Tamás Péter képviselő az ülésre megérkezett, a testület létszáma 7 főre
emelkedett, a testület továbbra is határozatképes, az ülés tovább folytatódik.
Farkas László alpolgármester:
Van-e annak akadálya, hogy a könyvtárat és a teleházat egy helyiségbe összevonjuk?
Molnárné Horváth Gyöngyi Info Ház Egyes. elnöke:
Egyenlőre minden marad úgy, ahogy van.
Nagy Lajos polgármester:
Olyan pályázat nem volt kiírva, ami konkrétan Műv. Ház felújításra vonatkozott volna.
Ezt nem lehetett volna megoldani, ha ebbe nem megyünk bele. Egy-két évig biztos,
hogy nem lehet változtatni.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Ez a pályázat az épületre vonatkozik?
Navrasics Endre képviselő:
Az iskola, óvoda, művelődési ház párhuzamosan mennek. Erre kitaláltak valamit, amit
úgy hívnak, hogy ÁMK. Milyen jó lenne, ha intézményen belül lehetne ezt megoldani.
Molnárné Horváth Gyöngyi Info Ház Egyes. elnöke:
Mi az IKSZT-re pályáztunk. Ha valamelyik helyiséget kiemeljük, máris felborul a
pályázat. Az a kérésem, hogy legalább öt évig így, a jelenlegi formában működjön az
intézmény.

Nagy Lajos polgármester:
Maximálisan ellenzem, hogy integrálva legyenek az intézmények egy művelődési
központ alá. A bérleti díj tekintetében valamilyen irányba el kell mozdulni. Szabad-és
lehet is pénzt kérni a programokra.
Navrasics Endre képviselő:
Ha mi nem kérünk pénz a használatért, azt a gyerekektől vesszük el.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a Művelődési Ház 2010. évi munkájáról szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
3/2011. (I.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház
2010.évi munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésről eltávozott, a testület létszáma 6 főre
csökkent, továbbra is határozatképes. Az ülés folytatódik.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Január 10-én történt meg az IKSZT terület átadás. A kivitelezés befejezéséig heti
rendszerességgel tartunk megbeszélést.
- Január 12-én a 76-os elkerülő úttal kapcsolatos első megbeszélést tartottuk a
szakemberekkel. Ebben az évben a területek megvásárlása, 2012-ben a régészeti feltárás
történik. 2013-ban fejeződik be a beruházás.
- Ma délelőtt szintén IKSZT-és megbeszélést tartottunk.

Farkas László alpolgármester:
A polgármester úr megbízásából felkerestem László István helytörténeti kutatót.
Balatonszentgyörgy történetéről beszélgettünk. László Istvánnak lenne egy olyan
kérése, hogy a testület részére szeretne tartani egy történelmi falubejárást. Az idő
függvényében meg fogom szervezni.
A közvilágítás korszerűsítése ügyében az esztergomi céggel tárgyalást folytattam. A
megtérülési tanulmányt megkaptam, ami 5 év 2 hónapot tartalmaz. Nekünk ez a
cégalapítás nem működne. Még egy lehetőséget megpróbálunk.
Navrasics Endre képviselő:
A Sportegyesület közgyűlésén vettem részt. Alakult egy új Sportegyesület, tagsági díjat
vezettek be, új elnököt választottak. Fiatal vezetés került az egyesület élére. Az elmúlt
évben több mint 3 millió Ft-ot adott az önkormányzat az egyesület működésére. Az a
vád, hogy nem adtunk, nem igaz. Nem hagytuk magára az egyesületet.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
4/2011. (I.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 3/a. Megyei villamos eneriga beszerzés
Nagy Lajos polgármester:
A Megyei Közgyűlés Alelnöke által küldött megkeresés mellett nem látom a kistérségi
szerződést. Kérem a testület véleményét.
Hozzászólás:

Navrasics Endre képviselő:
Javasolom, hogy ne csatlakozzon a testület.
A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2011. (I.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Önkormányzat villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz nem
kíván csatlakozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/b. Művelődési Ház felújítása
Nagy Lajos polgármester:
A Műv. Ház felújításával kapcsolatban több kérdés merült fel. A könyvtár hideg
burkolattal lett tervezve, valamint a nagyterem szintkülönbségét meg kellene szüntetni.
Nagyon baleset veszélyes. Ha most nem oldjuk meg, akkor később nem lesz rá
lehetőségünk. Ennek burkolata is kérdéses.
Hozzászólás:
Farkas László alpolgármester:
A nagyterem belmagasságából elvenni nem szabadna. A burkolatokra vonatkozóan
nézzük meg a forgalomban lévő kínálatot, akkor döntsünk.
A képviselő-testület ?????
3/c. Március 15-ei ünnepség
Navrasics Endre képviselő:
Javasolom, hogy a március 15-ei ünnepséget március 15-én tartsuk meg. A Kulturális és
Sport Bizottság az ünnepi műsorról gondoskodik.
A képviselő-testület a javaslatot tudomásul vette.

Nagy Lajos polgármester a nyilvános ülést 15,45 órakor bezárta, a következő napirend
tárgyalása zárt ülésen folytatódik.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

