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14. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. 

december 16-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Török Csilla körjegyző 

  Szaka Zsolt  divízióigazgató 

  Lombár Gábor konzorciumi tag 

  Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület 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: 

 

143/2010. (XII.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 

16-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Szemétszállítási díj 2011. évi díjának megállapítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

 



2) A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról 

beszámoló 

  Előadó: Takácsné Lengyel Valéria Bizottság elnöke 

 

4) Az Önkormányzat 2011. évi rendezvény-naptára 

  Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

 

5) Egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről rendelet-alkotás 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

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: 

 

- November 27-én a Vöröskereszt által szervezett Öregek bálján vettünk részt, sokan 

voltak, ami köszönhető a jó időnek. Köszönet a Vöröskereszt munkájáért.  

- December 3-án a Sportegyesület közgyűlésén vettem részt, ahol számon kérték amit 

megszavaztunk, és nehéz anyagi helyzetünk miatt nem tudtunk megadni. Az elnökség 

lemondását jelentette be. Holnap, december 17-én tartják tisztújító közgyűlésüket. 

Kértem, hogy halasszák el január közepére, hogy az elfogadott költségvetés ismeretében 

tudjak nyilatkozni. Ennek a kérésnek nem tettek eleget.  

- December 10-én volt az iskola, óvoda felújítás ünnepélyes átadása. Egy év alatt 

elkészült, jó minőségben. Minden érdekelt ott volt.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

DRV rendkívüli közgyűlést hívott össze december 9-ére. Főbb napirendi pontokban 

döntés született 800 millió Ft hitelfelvételre, melynek keretében a keszthelyi tisztító 

telep felújításra kerül. A társaság alapszabálya lett módosítva, valamint a felügyelő 

bizottság hatásköreit módosította közgyűlés.  

A Polgárőr egyesület vezetőjével vettünk részt egy regionális tájékoztatón. Három 

előadás hangzott el, kormányzati cél, hogy a településeken működő polgárőr 

egyesületek még erősebbek, még hatékonyabbak legyenek. A Kormány minden háttér 

szolgáltatást biztosít ehhez az egyesületeknek.  

 



A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

144/2010. (XII.16.) 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: 

Szemétszállítási díj 2011. évi díjának megállapítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lombár Gábor konzorciumi tag: 

 

Köszönöm a bizalmat, a felhatalmazást, hogy a kistérség képviseletét lássam el. A 

Konzorcium 204 önkormányzatból áll. A Konzorcium működése december 31-el 

befejeződik. A fejlesztések nagy része, a járművek a konzorcium tulajdonában vannak. 

A fejlesztések megoldására létrehozta a Konzorciumi Tanácsot. Az amortizációs 

költségeket be kellett építeni a díjakba. Ezek a költségek alkotják a díjak zömét. A 

konzorcium megszűnése után az önkormányzatok közössége működteti a rendszert. 

Egyszerűbb lenne a működtetés, ha társulást hoznánk létre. A legutolsó ülésen napirend 

volt a 2011. évi lakossági díjszámítás. Jövőre az egyik fontos elem, hogy a Zöldfok Zrt. 

eszköz használati díjat fizet a konzorciumnak, ami 264.643 e Ft lesz. A másik, az 

üzemeltető indokolt költségként érvényesítheti az 1691 Ft + áfa/lakos egyenértéket. 

Ebben az évben a Zöldfok nagyon visszafogottan nyúlt hozzá a díjakhoz. Tudomásom 

szerint Önöknél az önkormányzat fizeti a díjat. Előbb-utóbb rá kell hárítani az igénybe 

vevőkre a díjat, ami elég hálátlan feladat. A konzorcium az önkormányzatok közössége 

vesz részt a projektben, ami december végén zárul le. Ezeknek a költségeknek a jelentős 

része a projekt állandó költsége.  

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ezeket a díjakat a Konzorciumi Tanács állapítja meg, nyilván saját maguknak nem 

ellenségei.  

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Az ISPA költségek nyomták meg a díjakat. Tudomásul kell venni, hogy magyarországi 

viszonyokat nem lehet összehasonlítani a Nyugat-európai viszonyokkal. 



Meggyőződésem, hogy 300 %-kal 20 évre kellett volna kitolni a gépi amortizációkat. 

Az lenne a kérésem Lombár Gábor polgármester úr felé, hogy ezt az elképzelést a tagi 

gyűléseken fel kellene vetni, keresztül kellene verni, mivel ezzel lényegesen 

csökkennének a költségek. A lerakó telepek amortizációját is át kellene gondolni.  

 

Lombár Gábor konzorciumi tag: 

 

Februártól a Zöldfok és a Konzorcium ellen szabálytalansági vizsgálatot folytatott a 

KVBM illetékes főosztálya. Az volt a tárgya, hogy körzeten kívüli területről szállított 

be a Zöldfok. Így az amortizáció előbb megy végbe, hamarabb megtelik a lerakó. A 

vizsgálat befejeződött, a legkisebb büntetést kapta, amit megint mi fizetünk meg. 

Ezekkel csökkenthető a díj. Azt gondolom, hogy egy gondosabb gazdát kell találni 

ennek a projektnek. Több elemét ki lehetne venni. Már többen gondolkodunk azon, 

hogyan lehetne ezt megvalósítani.  

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Polgármester úr megerősített abban, amit már korábban feszegettem. 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A korábban feltett kérdésre azt válaszoltam, hogy igen járnak az autóink most is idegen 

területre. Csak olyan tevékenységeket végzünk ezekkel a telepekkel és gépekkel, 

amelyet az üzemeltetési szerződésünk biztosít. Ezért ellenszolgáltatást végzünk, plusz 

pénzt fizetünk a konzorciumnak. Az majd kiderül, hogy lehet-e csinálni vagy nem. 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Azon felül, hogy hálátlan döntés volt a lakosságra terhelés, okozott-e bosszúságot, volt-

e illegális lerakás, fizetnek-e rendszeresen, mennyi a havi díj? 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Van-e Balatonfenyvesen kommunális adó? 

 

Lombár Gábor konzorciumi tag: 

 

Balatonfenyvesen vállalkozók kommunális adója van, lakosságnak nincs kivetve 

kommunális adó, mivel az üdülőkből és egyéb bevételekből van annyi, hogy nem kellett 

kivetni. Nem könnyen fogadta a lakosság. Nem változott a szemét kezelés, nem 

csinálnak szemétdombot a gyűjtők körül. Talán csak nyáron. Nálunk a legnagyobb 

probléma nyáron van. A lakosság először felháborodott, de utána elfogadta, 

belenyugodott. Nálunk 20 % a kintlévőség, aki nem fizet. A hulladék gazdálkodással 

kapcsolatos kultúra hiányzik. A 60 l-es edényzet esetében az állandó lakosok 13.668,- 

Ft-ot, a 110 l-es edényzet esetében 16.628,- Ft-ot fizetnek.  Ez 2011-ben 1000 Ft-tal lesz 

több.  

 

 



Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésre megérkezett. 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Nincs arra mód, hogy az eszközhasználati díjat visszaforgassák a településeknek 

csökkenteni a díjat vagy meg van kötve a konzorcium keze? Havonta vagy félévente 

fizetik Balatonfenyvesen a díjat? 

 

Lombár Gábor konzorciumi tag: 

 

Az amortizálódott járműveket pótolni kell. Nem tudom, hogy a jogszabály engedi-e 

ennek egy részét másra fordítani. Ezt hamarosan meg fogom tudni. A Zöldfok 

negyedévente számláz. Az utolsó ülésen elhangzott a javaslat, hogy negyedévente 

számlázzon, de 3 db. csekket tegyen a borítékba. Így talán a kintlévőség is csökken.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki az elhangzottak tudatában elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2010. (XII.16.) sz. rendelete a 

17/2005. (XI.29.) sz. rendelete 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 

bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 

bekezdés c) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 

továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

A módosított és egységes szerkezetbe foglalat 17/2005./XI.29./sz. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

“2.sz.melléklet 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló  többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

17/2005./XI.29./sz. rendeletéhez 



 

I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 

 

1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának 

rendje: 

 a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama 

  - állandó ingatlanok esetében egész évben 

  - üdülő ingatlanok esetében: egész évben 

 

b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok :  heti egy alkalommal: január 1-

től december 31-ig csütörtöki napokon, az éves  

járatnapok száma: 

  

  - állandó ingatlanok esetében:  52 járatnap/év 

  - üdülő ingatlanok esetében.     52 járatnap/év 

 

2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett hulladék 

elszállítása és ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1 alkalommal 

lim-lom akció lebonyolítása. 

 

3.)   

a.) A települési szilárd hulldaékkezelési közszolgáltatás 2011.évi díja : 

            Önkormányzat által fizetendő éves díj 8.307.000.- Ft + ÁFA 

 

b.).) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 

2011.évi díjának megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat – ide nem 

értve a gazdálkodó szervezeteket – mentesíti. A képviselő-testület a díj mértékét – 

hivatkozva a 2000.XLIII.tv. 23.§. f.) pontjában foglaltakra – 100 %-os mértékben 

átvállalja, ezáltal a közszolgáltatás ingyességét biztosítja és negyedéves bontásban a 

közszolgáltató részére megfizeti. 

 

A gazdálkodó szervezetekre a rendelet 2.§.-ában foglaltak az irányadóak a díjfizetésre 

vonatkozóan, kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést megkötni. 

 

4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó szervezetekkel  

hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt. 

 

II. Zöldhulladék szállítás 

 

a.) Gyűjtés, szállítás díja:              29.300.- Ft/forduló + ÁFA 

 

b.) Kezelés díja:      9.700.- Ft/tonna     + ÁFA 

 

 

 

 

 

 



III. Ürítési díjak 2011.évben 

 

a.) 60 literes edény       115.- Ft/ürítés + ÁFA 

b.) 110-120 literes edény      230.- Ft/ürítés + ÁFA 

c.) 240 literes edény       460.- Ft/ürítés + ÁFA 

d.) 1100 literes edény              2.300.- Ft/ürítés + ÁFA 

 

Az ürítési díjak község területén lévő ingatlantulajdonosokra – ide nem értve a 

gazdálkodó szervezeteket – nem alkalmazhatóak. 

 

3.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő  16.napon, 2011. január hó 1.napján lép hatályba. A 

rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 14/2009./XII.22./sz. rendelet hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 

szerint. 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

145/2010. (XII.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2011.évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyta, a 2011.évi  munkája 

alapjának tekinti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról 

beszámoló 

  Előadó: Takácsné Lengyel Valéria Bizottság elnöke 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 



Takácsné Lengyel Valéria Biz. elnöke: 

 

Az idén 1.200 e Ft-ot fizettünk ki segély címén, ezen felül 1.500 e Ft-ba került a 

tankönyv, a lakásfenntartási támogatás és a polgármester úr saját hatáskörben nyújtott 

támogatásával együtt ez kb. 3 millió Ft-ot tesz ki. Sajnos az emberek egyre rosszabb 

körülmények közé kerülnek. A lakosság idősödik, a közüzemi díjak emelkednek. Úgy 

gondolom, hogy lesz dolga a Bizottságnak. Nehéz lesz az élet.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Nagyon szerencsétlen, hogy év végére esnek össze a végszámlák. 

Kezdeményezhetnénk, hogy legalább egyiket hozzák előre.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Borzasztó nehéz a Bizottság helyzete ezeknek a közüzemi számláknak az idején. A 

legnagyobb jóindulattal sem tud megoldani semmit, mert nem tudja megoldani. 70 e Ft-

os számlák érkeznek az 5-10 e Ft-os lehetőséggel szemben.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Magasan a legtöbbet költünk az ilyen feladatok megoldására. A költségvetés 

összeállításánál ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Úgy kell gazdálkodni, hogy 

jövőre is jusson rá.  

Kérem, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

146/2010. (XII.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról szóló 

beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

 

 



4) Az Önkormányzat 2011. évi rendezvény-naptára 

  Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

 

(Rendezvény-naptár a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

A rendezvény-naptárt próbáltam a régi tematika alapján összeállítani. Megkerestem az 

iskolát, óvodát, civil szervezeteket. Kettőtől nem kaptam visszajelzést. A hagyományos 

rendezvények kiegészülnek újakkal. A Művelődési Ház felújítása szakaszosan 

elkezdődik. Ha nincs a Műv. Ház 4-5 hónapban, akkor mi lesz ezekkel a 

rendezvényekkel? Tudomásom szerint a területet január 10-én át kell adni.  

 

Hozzászólások: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Január 10-én lesz megbeszélés. Először a kinti munkáknak állnak neki, szigetelésnek, 

nyílászáró cserének. A felújítást május végén szeretnék befejezni. Nyilván össze kell 

hangolni a kettőt.  

Az idei évben már tapasztalható volt, hogy a falunap és a Csillagvári főzőnap nagyon 

közel van egymáshoz. El kellene gondolkodni azon, hogy megtartjuk-e a jelzett 

időpontban vagy elhalasztjuk későbbre. 

 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

Nagyon örülök, hogy ilyen gazdag program-sorozat elé nézünk. Az iskola nem tervez 

jótékonysági bált? 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Az iskola tervez jótékonysági bált, az időpont még bizonytalan. Minden évben 

elmondom, hogy egy kisvárosnak is javára válna ez a program. Az iskola tornatermében 

is lehetne bált tartani, szőnyeg is van hozzá.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Az idén talán a legkevesebben voltak kint a várnál. Én talán lemondanék róla.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Tegyük az egyesületek napjává, döntsék el az egyesületek. Nem muszáj ezt az 

önkormányzatnak mozgatni. Az is motoszkált bennem, hogy maradjon el a falunap.  

 



 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

Többen jelezték, hogy nem igazán jó ez a Csillagvári főzőnap. Támogatnám az 

alpolgármester úr ötletét. A civilek el vannak magukban, de nem nyitnak kifelé.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Lehet pihentetni a csillagvári napot. Meg lehet hirdetni augusztus elejére, legyen 

önkéntes, az vegyen részt, aki akar.  

 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő: 

 

Össze lehetne kötni a nagyidai vendégek érkezésével.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Az augusztus 20-ai ünnepséget ki lehetne vinni a Csillagvárhoz, azzal összekötni. Ez 

egy nyár záró rendezvény lenne, messze lenne a falunaptól is.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A 20-ai ünnepségre mindenki méltóan felöltözne, a főzőnapra pedig legkényelmesebb a 

rövidnadrág, póló. A kettő együtt valahogy nem passzol.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Ha megint kitűznénk egy napot, akkor verbuválni kellene embereket, hogy mégis 

legyen belőle valami. Inkább maradjon el.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Azt kellene eldönteni, hogy van-e rá igény? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért a módosító indítvánnyal, azzal, hogy ebben az évben maradjon el a 

Csillagvári főzőnap, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

147/2010. (XII.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi években 

már hagyománnyá vált Csillagvári főzőnapot 2011.évben nem rendezi meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki összességében elfogadja a rendezvény-naptárt, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

148/2010. (XII.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszengyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2011.évi rendezvény-naptárát megismerte, megtárgyalta, elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről rendelet-alkotás 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Azért került erre sor, mivel köztudottan Balatonberényből bejött az óvoda 

tagintézményként, az általános iskolai oktatás pedig Balatonberényben  megszűnt. A 

balatonberényi polgármester úr ezt bejelentette az ÁNTSZ-nek,  az ÁNTSZ pedig 

megkereste a balatonszentgyörgyi önkormányzatot, hogy hogyan is van a védőnői 

ellátás.  Mivel az egészségügyi szolgálatok körzeteiről szóló rendeletben nem volt 

rendezve az iskola védőnői ellátás, most ez rendezésre kerül. A megalkotott 

önkormányzati rendeletet meg kell küldeni majd az ÁNTSZ-nek. 

 

 

 

 

 



Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Az elmúlt évtől az óvodában csak tisztasági vizsgálatot kell tartani, valamint 

egészségnevelő tájékoztatást tartani a szülői értekezleteken.  

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2010. (XII.16.) sz. rendelete 

az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 

 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése, valamint az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, a 

49/2004./VI.21./ESZCSM rendelet 2.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja. 

 

1.§. 

 

E rendelet hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy községben területi ellátási 

kötelezettséggel alapellátásban egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosra, 

fogorvosra és védőnőre. 

 

2.§. 

 

Balatonszentgyörgy község területén az egészségügyi alapellátásban működtetési joggal 

rendelkező háziorvos önálló orvosi tevékenységét az alábbi háziorvosi körzetben 

végezheti: 

 

1.) Háziorvosi körzet megnevezése: Balatonszentgyörgyi, Hollád, és Tikos vegyes  

háziorvosi körzet (székhelye: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 82.) 

2.) Háziorvosi körzet száma: 1 

3.) Háziorvosi körzethez tartozó közterületek megnevezése:  

      a.) Balatonszentgyörgy község teljes közigazgatási területe 

      b.) Hollád község teljes közigazgatási területe 

     c.) Tikos község teljes közigazgatási területe 

 

 

3.§. 

 

Balatonszentgyörgy község területén az egészségügyi alapellátásban működtetési joggal 

rendelkező fogorvos önálló orvosi tevékenységet az alábbi fogorvosi körzetben 

végezheti: 

 

1.) Fogorvosi körzet megnevezése: Balatonberény,Balatonszentgyörgy,Hollád,Tikos és 

Vörs fogorvosi körzet (székhelye: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82.) 



2.) Fogorvosi körzet száma: 1 

3.) Fogorvosi körzethez tartozó közterületek megnevezése: 

      a.) Balatonberény község teljes közigazgatási területe 

      b.) Balatonszentgyörgy község teljes közigazgatási területe 

      c.) Hollád község teljes közigazgatási területe 

      d.) Tikos község teljes közigazgatási területe 

      e.) Vörs község teljes közigazgatási területe 

 

4.§. 

 

Balatonszentgyörgy község területén a területi védőnői szolgálatban dolgozó védő 

tevékenységét az alábbiakban meghatározott védőnői körzetben végezheti: 

 

1.) Védőnői körzet megnevezése: Balatonszentgyörgy, Hollád és Tikos vegyes 

védőnői körzet (székhelye: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.86.) 

2.) Védőnői körzet száma: 1 

3.) Védőnői körzethez tartozó közterületek megnevezése:  

a.) Balatonszentgyörgy község közigazgatási területe 

b.) Hollád község közigazgatási területe 

c.) Tikos község közigazgatási területe 

 

5.§.  

 

Balatonszentgyörgy Község területén az iskola-egészségügyi ellátásban működtetési 

joggal rendelkező háziorvos az iskolaorvosi tevékenységet az alábbi iskola-

egészségügyi telephelyen végezheti: 

 

1.) Iskola-egészségügyi ellátás telephelye: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82. 

2.) Iskola-egészségügyi ellátási terület: 2 

3.) Iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó terület: 

a.) „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda „Margaréta” tagóvodája 

(8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.2.) 

b.) „Dobó István” Általános Iskola ás Óvoda (Balatonszentgyörgy, 

Csillagvár u.9.) 

 

6.§. 

 

 

Balatonszentgyörgy Község területén az iskola-egészségügyi ellátásban működtetési 

joggal rendelkező védőnő az iskola védőnői tevékenységet az alábbi iskola-védőnői 

telephelyen végezheti: 

 

4.) Iskola-egészségügyi ellátás telephelye: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.86. 

5.) Iskola-egészségügyi ellátási terület: 2 

6.) Iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó terület: 

a.) „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda „Margaréta” tagóvodája 

(8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.2.) 



b.) „Dobó István” Általános Iskola ás Óvoda (Balatonszentgyörgy, 

Csillagvár u.9.) 

 

 

7.§. 

 

Az 2.§.. a 3.§. és 4.§. és 5.§., 6.§.-ban körülírt háziorvosi, fogorvosi  és védőnői 

körzetben, iskolaorvosi egészségügyi közszolgáltatást az önkormányzattal 

feladatellátási szerződést kötő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 

szolgáltató végezhet.  

 

8.§. 

 

A 4.§.és 6.§.-ban meghatározott területi védőnői tevékenységet feladatellátási szerződés 

alapján Balatonszentgyörgy község védőnője végzi. 

 

9.§. 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/2008./IV.29./sz. önkormányzati 

rendelet hatályát veszti. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott 

módon. 

 

 

6) Egyéb ügyek: 

6/a. Hitelfelvétel 

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. 

 

Kérdések: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Melyik banktól vesszük fel, melyek ezek az ingatlanok amelyek fedezetül szolgálnak? 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő: 

 

Visszafizetése nem jelent gondot? A támogatásokból mennyit tudunk visszafizetni? 

 



 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető: 

 

A számlavezető pénzintézettől, az OTP-től vesszük fel a hitelt. Az ingatlanok ugyan 

azok, melyek az előző kérelemben is szerepeltek. Visszafizetése gondot jelent, de 

jelentős részét az iskola beruházás utófinanszírozású támogatásaiból vissza tudjuk 

fizetni.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A költségvetést úgy kell összeállítanunk, ahogy arról már beszéltünk. Adóemelést 

kellett végrehajtani, a létszámgazdálkodást át kell tekintenünk. Ez több embert érint. 

Nyilván megtakarítani a bérből lehet. A nyugdíjba vonulók helyett nem veszünk fel 

újakat. Sok embert tudunk közmunka programban helyettesíteni. Ennek az az előnye, 

hogy 90 %-át az állam fizeti. Ezt ki kell használnunk. Ezt még ebben az évben le kell 

rendeznünk.  

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Amikor ez aktuális lesz, akkor üljünk le és beszéljük át, hallgassuk meg egymást. Több 

szem többet lát. Nem leszünk népszerűek.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

149/2010. (XII.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 26.000.000,- Ft 

összegű éven belüli lejáratú hitel felvételéről dönt.  

 

A hitel lejárata: 12 hónap 

Fedezete: 

- költségvetési bevételek, 

- szükség esetén az alábbi ingatlanok: 

- 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 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 

 

 

6/b. Közvilágítás korszerűsítése 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmúlt ülésen tájékoztattam a testületet, hogy egy esztergomi cégtől kaptunk 

ajánlatot a közvilágítás korszerűsítésére. Elmentünk Esztergomba, meghallgattuk a 

tájékoztatót, megtekintettük a rendszert. Úgy gondolom, hogy akár lesz ebből a 

dologból valami, akár nem, az alpolgármester urat bízzuk meg ennek lebonyolításával. 

Átadom a szót az alpolgármester úrnak. 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Egyszer műszaki oldalról, másrészt gazdasági oldalról közelítsük meg a dolgot. Ez a 

technológia a legkorszerűbb technológia.  A fénykibocsátása jobb mint a jelenlegi 

izzóké. Komoly energia megtakarítást eredményeznek. 80-85 %-ot lehet megtakarítani 

ezzel a LED-es technológiával.  Csak oda szórnak fényt, ahova kell. Műszaki 

paraméterei tökéletesek. Elküldtek nekünk egy testületi határozatot, hogy beszállunk-e 

ebbe a projektbe vagy nem. Én úgy gondolom, hogy addig a pillanatig amíg nem 

kapunk egy pontos megtérülési számítást, a szerződés-tervezetet, amit egy jogásszal át 

nem tudunk nézetni, addig nem tudunk testületi határozatot hozni. Esetleg olyan 

következményei lehetnének a határozatnak, amit később megbánnánk. Testületi 

szándéknyilatkozatot, javaslatot kellene tennünk.  

Finanszírozása hogyan történne: Jelen pillanatban nincs UNIÓ-s pályázati lehetőség, 

amivel ezt megvalósíthatnánk. Igen válaszunk esetén közös vállalatot kellene alapítani 

ezzel a céggel, aki banki hitelt venne fel erre a projektre. Ennek részleteit gyakorlatilag 

a megtakarításunkból kellene fizetni. Ha belép ebbe az önkormányzat, elkötelezi magát, 

akkor 5-6 évre leköti magát, nem tudunk belőle kilépni. Az Interneten utána 

olvasgattam a technológiának. 18-24 havonta történik a technológiai generáció-váltás, 

másfél évente történik ezeknek a lámpatesteknek a generáció-váltása. Ez amiről 

tárgyalunk az első generációs, a LED-es technológia is a második generációnál tart. A 

következő generációs lámpa 50 %-al több fényt tud adni, így az előző ára felére 

csökken. Abban a pillanatban, ahogy megtörténik a generáció-váltás, elbuktuk a 

projektünk felét. Ez az, amivel nem tudok mit kezdeni. Az energia árak emelkedése és a 

technológia árának csökkenése össze fog találkozni. Ha nem lépünk be egy ilyen 

projektbe, akkor az energia áraink a csillagos égig emelkednek. Ha belépünk a 

projektbe, akkor olyan hosszú időtartamra kötelezzük el magunkat, hogy túllép rajtunk a 

technológia, mielőtt a megtérülési idő lejárna. Egyik se jó megoldás. Az fogalmazódott 

meg bennem, hogy meg kellene várnunk az UNIÓ-s pályázatot. Hátha változik az 

UNIÓ elképzelése, álláspontja. Ebben is benn a csapda, ha nem lépünk be, lehet, hogy 

erről is lecsúszunk, saját költségből pedig nem tudjuk megcsinálni a korszerűsítést.  



 

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A leszerelt lámpatesteket beszámítják önerőbe. A dilemmánk az, mi van hogyha 5 éven 

belül történik generáció-váltás? Akkor is a LED-es technológiával leszorítottuk a 

mostani költségünket felére. Itt milliókról van szó. Én hajlanék arra, hogy ebbe mégis 

csak bele kellene csúsznunk. De csak akkor, ha ők leírják papírra mindazt, ami 

elhangzott. Jöjjenek ki a szakemberek, számítsák ki, hogy mennyit fogunk megspórolni. 

Ha ezt kimutatják, akkor igen.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Arról volt szó, ha meg van a szándéknyilatkozat, akkor kijönnek felmérni. 

Kötelezettségvállalás a szerződés aláírásával történik.  

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő: 

 

Fel kellene venni azokkal a településekkel a kapcsolatot, ahol ez a program már 

megvalósult. Megkérdeni tőlük, hogy konkrétan mennyit takarított meg. Több részlet 

nem világos. Bevállalja a cég, hogy az izzók 5 évig nem mennek tönkre? Ha 3 év múlva 

izzót kell cserélni, ki finanszírozza, hány évig áll ellen a mínusz 20 fokos hidegnek? 

Ezeket világosan kellene látni. Én arra lennék kíváncsi, hogy mennyi a konkrét 

megtakarítás. Nekünk az az érdekünk, hogy minél több pénz maradjon nálunk.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Az Európai Unió-s pályázat idején ez így működött. Ez ma már nem így van. Nem 

nagyon tudunk tapasztalatot szerezni, mivel ebben az új projektben mi lennénk az elsők. 

Nincs olyan önkormányzat, ahol ebben a formában valósult meg ez a projekt. Azért tette 

ez a cég a 20 %-os kedvezményt, hogyha ebben a formában meg tudja valósítani, akkor 

ezt publikálja a többi önkormányzatnak. A lámpatestekre vonatkozó garanciát 

természetesen belevennék a szerződésbe. A karbantartás olcsóbb lenne, ha ők végeznék. 

Olyan testületi állásfoglalást hozzunk, hogy kérjük a megtérülési számítást, a szerződés-

tervezetet ahhoz, hogy bármilyen döntést is tudjunk hozni. Határozatot akkor tudunk 

hozni, ha tudjuk, hogy miről döntünk.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy először készíttessünk megtérülési számításokat, utána 

döntsünk a témában, kézfelemeléssel szavazzon. 

 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

150/2010. (XII.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás 

korszerűsítésére az önkormányzathoz benyújtott ajánlatot a képviselő-testület 

megismerte, megtárgyalta, az ajánlat kérdésében döntést nem hoz. 

A képviselő-testület az ajánlatot adó céggel megtérülési számításokat kíván készíttetni, 

és a számítások ismeretében hozz meg döntését a közvilágítás korszerűsítésével 

kapcsolatosan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

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

16,05 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

  

                          Török Csilla                                               Nagy Lajos 

                             körjegyző                                               polgármester 

 

 

 

 

 

 


