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12. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. 

október 28-án 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 

  Hetényi Tamás Péter        képviselő 

  Navrasics Endre       képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria  képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Simon Csaba a HVB elnöke 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a testületet, hogy dr. 

Darabont Ferenc képviselő úr az alakuló ülésen nem tudott részt venni, így az esküt 

most teszi le.  

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő az esküt letette. Az esküokmányt aláírta, mely a 

jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Simon Csabát a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy dr. Darabont Ferenc képviselő úr részére a megbízólevelet adja át.  

 

Simon Csaba HVB elnök gratulál dr. Darabont Ferenc képviselő úrnak, részére átadja a 

megbízólevelet.  

 

Simon Csaba HVB elnök az ülésről távozik. 

 

 

Nagy Lajos polgármester javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a 

testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

100/2010. (X.28.) kt. határozat: 



 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-

ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Beszámoló a község szociális ellátottságáról 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

2) Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, és Kulturális és Sport 

Bizottsága tagjainak megválasztása, külső tagok eskütétele 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Egyéb ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a község szociális ellátottságáról 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ezt a napirendet már tárgyalta a testület a Szociális Bizottság előterjesztésében. Ez a 

terület az önkormányzatnak  és ezen belül a bizottságnak is kiemelt feladata volt és lesz 

is. A rászorultaknak, az elesetteknek, a szegény embereknek a segítését szem előtt 

tartjuk, ebben a nehéz gazdasági helyzetben kérem képviselőtársaim pozitív 

hozzáállását.  Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

101/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szociális 

ellátottságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Török Csilla körjegyző 

 

 

 

 

 



2) Napirend tárgyalása: 

Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, és Kulturális és Sport 

Bizottsága tagjainak megválasztása, külső tagok eskütétele 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztása előtt a képviselő-testület döntési 

jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt szavazással választja-e meg a 

bizottság elnökét és tagjait. Javasolom, hogy a bizottság megválasztása nyílt szavazással 

történjen, egyúttal járuljunk hozzá ahhoz is, hogy valamennyi személyi kérdésben 

mindenki szavazhasson, személyes érintettsége miatt ne zárjunk ki senkit a szavazásból. 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

102/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással dönt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

103/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság megválasztása tekintetében személyesen érintett képviselőket a 

döntés folyamán a szavazásból nem zárja ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének javasolom Takácsné Lengyel Valériát, 

tagjainak Ángyán Attilánét, Navrasics Endrét, Vass Béla Gyulát és Farkasné Bogdán 

Annát. Kérdezem a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e? 

 

Takácsné Lengyel Valéria, Ángyán Attiláné, Navrasics Endre, Vass Béla Gyula és 

Farkasné Bogdán Anna a jelölést elfogadja.  

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

104/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Lengyel 

Valéria képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

105/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ángyán Attiláné 

képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

106/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Navrasics Endre 

képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

107/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság külső tagjának Vass Béla Gyulát megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

108/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság külső tagjának Farkasné Bogdán Annát megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Kulturális és Sport Bizottság megválasztása előtt ismét dönteni kell, hogy titkos vagy 

nyílt szavazással választja-e meg a bizottság tagjait és elnökét a testület. Javasolom, 

hogy a bizottság megválasztása nyílt szavazással történjen, egyúttal járuljunk hozzá 

ahhoz is, hogy valamennyi személyi kérdésben mindenki szavazhasson, ne zárjunk ki 

senkit a szavazásból. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

109/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és 

Sport Bizottság tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással dönt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

110/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és 

Sport Bizottság megválasztása tekintetében személyesen érintett képviselőket a döntés 

folyamán a szavazásból nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

A Kulturális és Sport Bizottság elnökének javasolom Navrasics Endrét, tagjainak 

Ángyán Attilánét, Hetényi Tamás Pétert, Molnárné Horváth Gyöngyit és Tüskés 

Balázst. Kérdezem a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e? 

 

Navrasics Endre, Ángyán Attiláné, Hetényi Tamás Péter, Tüskés Balázs a jelölést 

elfogadja. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

111/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Navrasics Endre 

képviselőt a Kulturális és Sport Bizottság elnökének megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

112/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ángyán Attiláné 

képviselőt a Kulturális és Sport Bizottság tagjának megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

113/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Tamás 

Péter képviselőt a Kulturális és Sport Bizottság tagjának megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 



114/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és 

Sport Bizottság külső tagjának Molnárné Horváth Gyöngyit megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

115/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és 

Sport Bizottság külső tagjának Tüskés Balázst megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Vass Béla Gyula, Farkasné Bogdán Anna és 

Tüskés Balázs külső tagokat, hogy az esküt tegyék le. 

 

Vass Béla Gyula, Farkasné Bogdán Anna és Tüskés Balázs az esküt letették. 

Esküokmányok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 3/a. Gyepmesteri szolgálat szerződés módosítása 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ezt a munkát Makai István magán vállalkozó végzi. Ebben az évben fel akartuk 

mondani a vele kötött szerződést, de sajnos nem lehet, mivel vannak olyan helyzetek, 

hogy szükség van a munkájára. Új ajánlatot kértünk tőle. Változott a díjszabás, kicsit 

kedvezőbb mint az eddigi. Ebben a kedvezőbb formában javasolom elfogadni. 

 

 

K é r d é s: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Kistérségi szinten lehetne-e szerződést kötni? 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

A következő kistérségi elnökségi ülésen felvetem ezt a témát. Kérem, aki a javaslatot 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

116/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén e gyepmesteri feladatok elvégzésére 

kötött szerződés módosítását – új díjtételek elfogadásával – jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3/b. Folyószámla hitel kérelem 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti a tervezetet. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Amit a múltkor megszavaztunk az nem megelőlegezési hitel lesz, hanem folyószámla 

hitel. Ki kell fizetni a kivitelezőt, amint megkapjuk a pénzt, azonnal vissza tudjuk 

törleszteni. Ebben az OTP csak így tudott segíteni. Először vissza kell vonnunk az előző 

döntést, utána dönteni az új előterjesztésre. 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

117/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

82/2010./IX.16./kt.határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

118/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000.000,- Ft 

összegű folyószámla hitel felvételéről dönt. 

 

- A hitel lejárata: 12 hónap 

 

- Fedezete: 

 - költségvetési bevételek 

 - Belterület: 

  - 232       hrsz. 

  - 603/9    hrsz. 

  - 665/2    hrsz. 

  - 768/4    hrsz. 

  - 822/26  hrsz. 

  - 822/32  hrsz. 

 

- Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére, és a futamidő alatti költségvetésbe való 

betervezésére. 

- 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/c Karácsonyi fenyőfa vásárlás 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ismeretes, hogy az elmúlt években az önkormányzat a nagycsaládosok, nyugdíjasok és 

az önkormányzati dolgozók részére ingyen biztosította a fenyőfát. Tekintettel a nehéz 

gazdasági helyzetre gondoljuk át, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítjuk a fákat, 

vagy változtassunk ezen? Én az elmúlt ciklusra vonatkozóan nem vettem igénybe a 

szabadság megváltást, így ez lehetne a fedezete. Erről kellene dönteni a testületnek. 

Ehhez hozzászólhatnak a meghívottak ki.  

 

Kérdés, hozzászólások: 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő: 

 

Lehetne ebben valamilyen felmérést készíteni? Valós képet kapnánk arról, hogy kinek 

van rá szüksége. 

 



 

Balázs Gézáné Margaréta Nyugd. Egyes. elnöke: 

 

Sokan fel sem díszítették a kapott fát. Nagyon sok embernek van műfenyője. Ez egy 

kidobott pénz lenne.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

  

Én nem támogatom. Nem lehet mindenki kedvére elosztani. Inkább azon a véleményen 

vagyok, hogy a rászorultak kapjanak egy zacskó szaloncukrot. Ez egy szép gesztus volt 

az elmúlt években, de ez ma már nem megy.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Az eredeti szándékunk sérült az évek során. Azért találtuk ki, hogy a rászorulóknak 

juttassuk a fát. Olyanok is kaptak, akiknek nem kellett volna kapni. Az emberek már azt 

hitték, hogy alanyi jogon jár nekik. Én Takácsné Lengyel Valéria képviselő asszonnyal 

értek egyet. Az anyagi helyzetünk is ezt diktálja.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Bodon utca parcellázásakor több ezer fa volt ott, megvásároltuk, hogy ne kelljen 

eldobni, legyen a rászorultaknak, akik kérnek. Az utóbbi időben elég sok visszás hangot 

hallottunk erről, ezért is hoztam a testület elé ezt a témát. Takácsné Lengyel Valériával 

egyetértek, legyen támogatás, de csak a rászorultaknak és a bizottság döntsön benne.  

 

 

Farkas József CKÖ elnöke: 

 

Ebből több visszhang lesz. Ezt meg kellene teljesen szüntetni. Szerintem meg tudja 

mindenki vásárolni magának.  

 

 

Farkasné Bogdán Anna CKÖ tag: 

 

Teljesen meg kellene szüntetni. Olyanok kértek, akiknek nem járt volna.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Volt jó oldala is ennek a dolognak, az idősek részére házhoz lett szállítva a fa.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 



Feltétlen időben kerüljön be a kábeltévé hirdetésébe, mert többen lesznek, akik várják.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a fenyőfa ajándékozást megszünteti a képviselő-

testület, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

119/2010. (X.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 

anyagi helyzetére való tekintettel a  nagycsaládosok, nyugdíjasok és az önkormányzati 

dolgozók részére térítésmentes fenyőfa adományozását megszünteti, az továbbiakban 

nem biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő: 

 

A kerti égetést valamilyen formában kellene szabályozni. Ne szombaton, vasárnap 

égessék a kerti hulladékot. A település utcáin egyre több a kátyú. Ezek rendbe hozatalát 

is meg kellene oldani. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A kátyúzást az iskolai aszfaltozással meg tudjuk oldani. Az égetést rendeletben kell 

szabályozni. 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 

14,40 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

                       Török Csilla                                                                Nagy Lajos 

                         körjegyző                                                                 polgármester 


