BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
109/2011. (XI.29.) kt. határozat:
A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása
110/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Napirend előtti beszámoló elfogadása
111/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
112/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
113/2011. (XI.29.) kt. határozat:
A Védőnő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
114/2011. (XI.29.) kt. határozat:
A 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
115/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Folyószámlahitel fedezetcsere
116/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Király Sándor részére terület-értékesítés
117/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Csillagvár Múzeum bérleti díj ügye
118/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Alapszolgáltatási Központ kérelmének megtárgyalása
119/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületbe belépés
120/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Ötvös Ágnes fellebbezésének elbírálása
RENDELETE
14/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet:
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

11. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
november 29-én 16,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott
Közmeghallgató üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
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
Farkas László Nándor bizottsági tag
Tüskés Balázs
„
Farkas József CKÖ elnöke
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
109/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
29-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester

3) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Beszámoló a Védőnő tevékenységéről
Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő
5) A 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
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:
- Október 17-től itt volt a Körzeti Bozsik program egyik mérkőzése. Jelen volt az MLSZ
képviseletében Pisont István.
- Október 18-án Fonyódon vettem részt a Dél-balatoni vasútfejlesztéssel kapcsolatos
tájékoztatón.
- 20-án a József A. utcai lakókkal volt egy lakossági fórum, ahol több képviselő is jelen
volt. Elfogadták javaslatainkat, érveinket, amelyeket a testületi ülésen megbeszéltünk,
elfogadtunk.
- 21-én méltóképpen ünnepeltük meg nemzeti ünnepünket.
- 27-én Galácz Györgynek, Balatonmáriafürdő polgármesterének bemutattuk iskolánkat,
ezzel is propagáltuk intézményünk működését.
November 3-án volt az iskola garanciális felülvizsgálata.
November 15-én a MÁV megbízottjai kerestek fel bennünket az állmás mögötti
autóbuszmegálló kialakítása ügyében.
Szintén 15-én Kaposváron voltunk a jegyző asszonnyal a Csillagvár bérleti ügyében.
Erről az egyéb ügyek között még tárgyalunk.
- 19-én volt az Öregek Bálja, amit szponzorok segítségével tartottunk meg.
- 25-én Iskola fenntartó Társulási Tanács ülést tartottunk.
- 26-án volt a KBTE jótékonysági bálja, rengetegen voltak. Bruttó bevétele 450 e Ft.
- A játszótéri közvilágítást megoldottuk, a járdát ideiglenesen feltöltjük kaviccsal. A
Volánnal olyan megállapodásra jutottunk, hogy a hévízi járat, ami délben indul
Hévízről, Szentgyörgyön keresztül fog közlekedni. Ezzel a délutáni műszakba járók is
eljutnak Marcaliba.
Tájékoztatom a testületet, hogy a szegerdői óvodás és iskolás szülők megkerestek
bennünket. Szeretnék, ha gyermekeik ide járnának. Megnézték az iskolát, tetszett nekik.
A közlekedést kell megoldaniuk.

Török Csilla körjegyző:
Fonyódon az új önkormányzati törvény tervezetét ismertette dr. Gémesi György. Semmi
konkrétumot nem mondott. A tájékoztató anyagot a polgármester úrnak átadtam.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
110/2011. (XI.29.) 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:
Beszámoló az Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
111/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 413.790 e Ft eredeti, 415.505 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 312.956 e Ft
teljesítéssel,
b) 413.790 e Ft eredeti, 415.505 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 313.853 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2011. szeptember 30-i állapotnak megfelelően 540 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos röviden ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.
(XI.29.) 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
406.943 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
421.645 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
14.702 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

309.672 e

14.702 e

324.374 e

152.384 e



a munkaadókat terhelő járulékokat
Ft-ban
a dologi kiadásokat
Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait
Ft-ban
a speciális célú támogatásokat
Ft-ban
az általános tartalékot
Ft-ban
a céltartalékot
Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt
Ft-ban

38.837 e
98.865 e
22.455 e
11.833 e
0e
0e

97.271 e



a felhalmozási célú kiadást
Ft-ban
ebből:
- 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
állapítja meg.”

97.271 e

38.020 e
8.000 e
12.665 e
36.224 e
2.362 e

2.§.
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
3. §.
(1)E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az IIII.negyedéves beszámoló során alkalmazni kell.
(2)A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ban meghatározottak szerint.

3) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel.
Nagy Lajos polgármester:
Sok mindent nem tudunk elmondani, legfeljebb csak az óhajainkat. Nem tudjuk mi
várható. Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját,
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
112/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2012. évi
költségvetési tervezés alapjának tekinti.
1) A 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 331.661.000 Ft
bevétellel (1. sz. melléklet),
2) A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 331.661.000 Ft kiadással
(2. sz., 3. sz., 4. sz. melléklet)
tervezi.
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés pénzügyi egyensúlyának megteremtése
érdekében a bevételek teljes körű feltárására és kiadások lehetséges csökkentésére
törekszik.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Védőnő tevékenységéről
Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Takácsné Lengyel Valéria védőnő:
Változás, hogy a külterületen nincs gondozottunk. A születések száma nem tudom
hogyan fog alakulni, lesz-e emelkedés? Az óvodai és iskolai szűrések rendben zajlanak.
Sok az adminisztráció.

Kérdés, hozzászólás:
Nagy Lajos polgármester:
Az iskolánál beüzemelték-e az orvosi szobát? Az óvodásokat is ott látják el?
Takácsné Lengyel Valéria védőnő:
Igen, az idén már ott oltottuk a gyerekeket, de kiderült, hogy az orvosi szobának nincs
ÁNTSZ engedélye. A szükséges intézkedéseket megtettük. Az óvodás korúakat a
tanácsadó helyiségben kell ellátni.
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
A rendelőre külön kellett engedélyt kérni? Egy évvel ezelőtt az ÁNTSZ végig nézett
mindent.
Takácsné Lengyel Valéria védőnő:
Mivel egy évvel ezelőtt mindent megnézett az ÁNTSZ, nem értettük miért kellett erre
külön engedélyt kérni, korábban nem volt ilyen orvosi szoba.
Navrasics Endre mb. igazgató, képviselő:
Az orvosi szoba ki van használva, egy pszichológus is hetente egyszer ott rendel.
Ángyán Attiláné képviselő:
Szeretném megköszönni Takácsné Lengyel Valériának egész éves munkáját, főleg az
óvodai munkát, hiszen a gyerekek jobban elfogadják a tanácsát mint a miénket vagy a
szülőkét.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a védőnő tevékenységéről szóló beszámolót, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta
az alábbi határozatot:
113/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnői tevékenység
ellátásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

5) Napirend tárgyalása:
A 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
A belső ellenőrzés a Marcali Kistérség Többcélú Társuláson belül történik. A jövő évi
tervben nem szerepel a körjegyzőség települései közül egyik sem.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
114/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső
ellenőrzési ütemtervet a Marcali Kistérség Többcélú Társulása 2011-2014. évekre
vonatkozó stratégiai terve szerint állapítja meg. A képviselő-testület belső ellenőrzéssel
az Önkormányzat, a „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda, valamint a
balatonszentgyörgyi székhelyű Körjegyzőség ellenőrzésével továbbra is a Marcali
Kistérség Többcélú Társulását bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6) Egyéb ügyek:
6/a. Folyószámlahitel fedezetcsere
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozati javaslat jelen jkv. mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Önkormányzatunk a folyószámlahitel fedezetéül a 665/2 hrsz-ú ingatlant jelölte meg az
OTP-nél kötött szerződésben. Erre az ingatlanra Király Sándor vásárlási kérelmet
nyújtott be. Erre tekintettel a folyószámlahitel fedezetéül javasolom a 391 hrsz-u
ingatlan (az orvosi rendelő melletti üres terület) megjelölését. Kérem, aki a
fedezetcserével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
115/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-2-09-4300-02472M szerződésszámú ÖKIF hitel, valamint az 1-2-11-4300-0620-2 szerződésszámú
folyószámlahitel esetében az alábbi fedezetcserét kéri végrehajtani:
A hitel fedezete:
-

a 665/2 hrsz. ingatlan helyett
a 391 hrsz. ingatlan.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az ügylet egyéb
feltételeiben történő megállapodásra és a szerződésmódosítások megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6/b. Király Sándor területvásárlási kérelme
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Király Sándor vállalkozó vásárlási kérelmet nyújtott be a 665/2 hrsz-u beépítetlen
területből 500-600 m2-re. Független értékbecslőt kértünk fel, az értékelés 3500 Ft +
Áfa/m2 árat állapított meg. Az értékelésnél figyelembe lett véve, hogy a területen 20
kw-os légvezeték húzódik és annak tartó oszlopai is korlátozzák a használatot. Kérem,
aki a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadja, szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
116/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy
665/2 hrsz-ú beépítetlen ingatlanból kb. 500-600 m2 nagyságú területrész (pontos
adatok a telekalakítási vázrajz elkészülte után) vevőjéül K+H Kft. Balatonszentgyörgy,
Kossuth Lajos u. 26. szám alatti jogi személyt jelöli ki.
Az ingatlanrész vételárát 3500 Ft + áfa/m2 összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére és megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6/c, Csillagvár Múzeum bérleti díj ügye
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy Lajos polgármester:
November 15-én a jegyző asszonnyal és Török Tibor úrral Kaposváron jártunk a
Kincstárnál a Csillagvár bérleti díj ügyében. Török Tibor vissza akarta adni a vár
működtetését, mivel évek óta ráfizetéses. A Kincstár javaslata az volt, hogy a bérleti díj
40 %-át fizesse Török Tibor, 20 %-át az önkormányzat, 40 %-át pedig a Kincstár
vállalja. Azt kell eldöntenünk, hogy az önkormányzat vállalja-e az évi 20 %-ot, azaz
200 e Ft-ot, megéri-e az önkormányzatnak ez az összeg, hogy a Csillagvárat továbbra is
üzemeltesse Török Tibor?
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Visszalépés lenne, ha Török Tibor onnan elmenne. Ezt a 200 e Ft-ot ki kell
gazdálkodnunk.
Nagy Lajos polgármester:
Török Tibor minden évben támogatott valamilyen jótékonysági rendezvényt, ez pénz
valahol visszajön. Egyetértek Navrasics Endre képviselő úr javaslatával.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Nekünk is érdemes volna évente egy nagyszabású rendezvényt szervezni, ami lényeges
bevételt eredményezne. Lehetne több napos kirakódó vásár. Török Tibor jól
menedzselte ezt a Csillagvárat. Ki kellene találni magunkat, hogy mivel tudnánk
hozzájárulni ehhez. A főzést is folytathatnánk, vagy a falunapot ott tarthatnánk, nem
tudom mekkora lenne az ázsiója. Ennek számtalan vetülete lehetne.

Farkas József CKÖ elnök:
Nagyon sokan gyalogosan keresik fel a Csillagvárat. Több javaslat elhangzott egy
turista út kiépítésére. Amennyiben ez megvalósulna, a CKÖ segítene ennek
kiépítésében.
Nagy Lajos polgármester:
A várnál vannak több napos rendezvények, de ettől függetlenül lehetne ennél többet
tenni. Egyetértek Farkas László Nándor úrral. A jövő évi rendezvény programot kellene
bővíteni. A turista út is egy lehetőség lenne. Kérem, aki egyetért a javasolt mértékű
bérleti díj megfizetésével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata mint a balatonszentgyörgyi Csillagvár
kezelője, az Csillagvár további üzemeltetése érdekében az eddig a bérlő által fizetett,
majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, annak számlája alapján tovább utalt
bérleti díjból a 2012.évi költségvetési kiadásai terhére 200.000.-Ft átvállal, a bérlő felé
ezen összeggel csökkentett számlát bocsát ki, a testület a bérleti szerződés
módosításához hozzájárul, az aláírásra a polgármestert felhatalmazza.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról a bérlőt és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-t is értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6/d. Alapszolgáltatási Központ kérelme
Nagy Lajos polgármester:
Az Alapszolgáltatási Központ kérelmet nyújtott be az intézményben keletkezett
bérmaradvány feloszthatóságára vonatkozóan. A bérmaradvány Balatonszentgyörgy
esetében 296.640,- Ft, a fenntartók közül a legtöbb. Egy fő dolgozónk nyugdíjba ment.
Úgy gondolom, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egyetlen intézményben is
jutalmat osszunk. Javasolom, hogy ne fogadjuk el, az elszámolásnál kérjük vissza.

Kérdés, hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Ugyanezt akartam elmondani, legyünk következetesek.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Ez tervezett nyugdíjba vonulás volt? Helyette hárult-e plusz feladat a másik
dolgozókra? Mert akkor azt illik valamilyen módon tiszteletben tartani.
Nagy Lajos polgármester:
Tervezett nyugdíjba vonulás volt, meghirdettük az álláshelyet. Betöltöttük, de akivel
betöltöttük, az pár hét után elment. Ezután úgy gondoltuk, hogy nem hirdetjük meg újra,
mivel a jelenlegi vezető szintén nyugdíjba szeretne menni a tavasszal, így addig várunk.
Nem hogy plusz munka van ott, hanem inkább pazarlás. Meg kell beszélnünk, hogyan
működtessük majd az ÖNO-t. Naponta 4-5 személy étkezik ott, siralmas.
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
Úgy tudom, hogy a központi költségvetés egy főre jutó normatívája a költségeket
teljesen fedezi. Ha igen, akkor ne nyúljunk hozzá.
Nagy Lajos polgármester:
Én arra gondoltam, hogy azt kell megnéznünk, miért csak 4-5 ember étkezik ott. Miért
viszik el onnan éthordóban? Nem így kellene ennek működni. Programot, rendezvényt
kellene szervezni az embereknek. Kérem, aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
118/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban
fenntartott balatonszentgyörgyi Öregek Napközi Otthonában keletkező bérmaradvány
jutalomként történő kifizetéséhez nem járul hozzá, az éves elszámoláskor kéri az
Alapszolgáltatási Központtól, hogy a 296.640.- Ft bérmaradvány összegével mint
kiadáscsökkenéssel számoljanak el.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6/e. Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület felhívása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy Lajos polgármester:
Az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke Farkas László Nándor. Kérem
tájékoztassa a testületet az egyesületről.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Törvényi változás következtében a gazdasági társaságokként működő vidékfejlesztési
LEADER akciócsoportok a jövő évtől kizárólag egyesületi formában működhetnek. Az
elsődleges cél, hogy lényegesen kisebb működési költséggel valósuljon meg ezeknek a
pénzeknek a célba juttatása. Alapvetően nem fog változni a szisztéma. Továbbra is
olyan közösségi célok, megújítási, szervezési tevékenység, infrastrukturális céloknak a
megvalósítása lesz a szervezetnek a feladata, a finanszírozás bonyolítása, amit
mindenképpen fontosnak tartunk, hogy mi is ott legyünk a közelében. Van, lesz a
faluban olyan megvalósításra érdemes cél, amit nem hagyhatunk, hogy ezek a kérdések
háttérbe szoruljanak. Én a magam részéről igyekezni fogok azokat az érdekeket, amik
elsősorban a szűkebb pátriámhoz kötnek. Másrészről értelmes, megvalósítandó célnak
gondolok. Az Egyesület alakuló ülését megtartottuk, az Alapító Okirat némi korrekcióra
szorult. Most a taglétszám bővítésének stádiumában van az egyesület. A templom
felújításával kapcsolatban vannak tervek, az államtitkár úr támogatásában bízva, ennek
az egyesületnek a közreműködésével reméljük sikerül a templom felújítását megoldani.
Hozzászólások:
Nagy Lajos polgármester:
A négy éves ciklusprogramunkban szerepel a templom felújítása. Most aktuálissá
válhatna. A terveztetést elkezdtük. A püspökséget is megkerestük. Mivel ez nem
előfinanszírozott beruházás, a püspökség a számlákat kifizetné, megelőlegezné, a
pályázati támogatásból fizetnénk ki a püspökséget. Mivel a LEADER csoport még nem
oszlott fel, kérdés, hogy ebbe az egyesületbe beléphetünk-e?
Török Csilla körjegyző:
A belépés nem zárja ki a másikat.

Farkas László képviselő:
Én úgy gondolom, hogyha egy civil szervezetnek tagja vagyok, az nem zárja ki, hogy
egy másiknak is tagja legyek. Stratégia szempontjából nem mindegy, hogy tagjaként
vagy kívülállóként szerepel egy pályázatban. Egyértelmű a kérdés.
Nagy Lajos polgármester:
A kábeltévében hirdessük meg a felhívást, minél többen lépjenek be vállalkozók, civil
szervezetek. Javasolom, hogy önkormányzatunk lépjen be a Balatongyöngye
Vidékfejlesztési Egyesületbe. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
119/2011. (XI.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete belép a
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületbe. Felkéri a polgármestert, hogy a testület
döntésérő az Egyesületet értesítse. A szükséges dokumentumok aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6/f. Egyebek
Nagy Lajos polgármester:
.
Az AVE Zöldfok Zrt. 2012. évi hulladékkezelési díjkalkulációját tájékoztatás,
tanulmányozás végett kiadjuk. Decemberi testületi ülésen tárgyaljuk a napirendet.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Többen megkerestek azzal, hogy az iskola és a sportpálya környékén az önkormányzat
közhasznú dolgozói égetik a falevelet. Olyan füstöt engednek, hogy nem lehet látni az
iskolát. Javaslatot is tettek arra, hogy más módon kezeljék a falevelet. A szántóföldre
hordják ki és szántsák be.
Nagy Lajos polgármester:
Ez igaz, hogy füstölnek.

Farkas László képviselő:
Ha nem égetjük el a levelet, akkor el kell szállíttatni. Ha el kell szállíttatni, annak
költsége van. Egy kérdés van, ki vállalja ezeket a költségeket? A zöld égetést nem
megtiltani, hanem szabályozni kell rendelettel.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Ez egy visszatérő téma. Én már tettem javaslatot a zöldhulladék hasznosítására.
Balatonberény pályázati pénzből vett egy komoly daráló gépet és az összedarált anyagot
komposztálják. Ezt a komposzt anyagot értékesíteni lehetne. Nekünk egy központi
szervezett megoldást kellene kitalálni arra, hogy ezek a hulladékok egy közös
gyűjtőhelyre, megfelelő módon lerakásra és kezelésre kerüljenek. Amit aztán
értékesíteni lehetne. Mindenben arany van, csak mi semmit nem akarunk észrevenni,
mindent eldobunk. Teljes szemléletváltás kellene.
Nagy Lajos polgármester:
Valóban szemlélet-váltás kellene, amit országosan kellene végrehajtani. Mi ehhez kicsik
vagyunk, nincs ehhez pénzünk.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester a
nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta.
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyre – jellege miatt zárt ülést rendel el.
k.m.f.t.
Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

