BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12. számú
JEGYZŐKÖNYV
HATÁROZATAI
107/2006. (XI.9.) kt. határozat:
2006. november 9-i ülés napirendjének elfogadása.
108/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Napirend előtti tájékoztató elfogadása.
109/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Az Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
110/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása.
111/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása.
112/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségére való
jelölés elfogadása.
113/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjának tiszt-ségére való jelölés elfogadása.
114/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjának tisztségére való jelölés elfogadása.
115/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjának tisztségére való jelölés elfogadása.
116/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának tisztségére
való jelölés elfogadása.
117/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának tisztségére
való jelölés elfogadása.
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118/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának tisztségére
való jelölés elfogadása.
119/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztása.
120/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztása.
121/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztása.
122/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztása.
123/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának megválasztása.
124/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának megválasztása.
125/2006. (XI.9.) kt. határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának megválasztása.
126/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Tűzoltó fecskendő-autó vásárlása.
127/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás.
128/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Németh Patrícia részvétele az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
129/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Cser Franciska részvétele az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
130/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Mise úti sarok terület értékesítése.

2

12. sz.
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
november 9-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Török Csilla körjegyző
Beősze Tamásné vezető óvónő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László Nándor képviselőt és Farkas László
alpolgármestert kéri fel a testület egyetértése alapján.
Felkéri Hetényi Tamás Pétert, hogy az esküt tegye le. Az eskü szövegét előolvassa.
Hetényi Tamás Péter az esküt letette, az esküokmány jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi. Nagy Lajos polgármester gratulál, átadja a megbízólevelet.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
107/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. november
9-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt:
- Hetényi Tamás Péter képviselő eskütétele.
- Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1.) Beszámoló az Általános Iskola tevékenységéről.
Előadó: Vass Béla Gyula igazgató
2.) Beszámoló a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről
Előadó: Beősze Tamásné vezető óvónő
3.) A község szociális ellátottsága.
Előadó: Török Csilla körjegyző
4.) Bizottságok megalakítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5.) Tőzoltó fecskendő-autó vásárlása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
6.) Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás ügye.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
7.) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Október 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén vettem részt. Farkas
Józsefet választották ismét elnöknek, helyettesnek pedig Szücsné Kovács Viktóriát.
- 19-én volt a testület alakuló ülése.
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- 23-án az 56-os forradalom évfordulójának megünneplése volt az önkormányzat
feladata. A színvonalas megemlékezésen, ünnepségen a lakosság szép számban vett
részt.
- 25-én a Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás tartotta alakuló ülését. Elnöknek ismét
Kenéz István urat, helyettesének Lombár Gábor urat választották. Pénzügyi bizottsági
tagnak javasolták megválasztani Török Csilla körjegyzőt. Az ülés utáni hétfőn
Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és Balatonberény polgármesterével egyeztető
megbeszélést folytattunk, melyre a 6. napirendi pontban visszatérünk.
- A horgászcentrum építése elkezdődött, rövid időn belül földúton meg lehet közelíteni.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
108/2006. (XI.9.) 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 Általános Iskola tevékenységéről.
Előadó: Vass Béla Gyula igazgató
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vass Béla Gyula igazgató az írásos előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki:
Az első oldalon elírás történt a minőségfejlesztési rövidítésben. Az első mondattal a
központi irányítás iránymutatását szerettem volna kifejezni. A nyáron megtörtént a
kötelező fertőtlenítési meszelés, festés, mázolás és egyéb sürgősebb karbantartási
munkák elvégzése. A nyári időszakra turistaszállást rendezünk be, júniustól augusztus
végéig voltak vendégeink, mellyel saját bevételünket növeljük. Ezzel ápolunk egy
erdélyi, marosvásárhelyi kapcsolatot is.
K é r d é s e k:
Farkas László alpolgármester:
Várhatóan bevezetésre kerül a fejkvóta helyett egy új finanszírozási rend. Előre
láthatólag hogyan érinti az intézményt?
Besenczki Józsefné képviselő:

5

Az iskola állagának gyors romlása hozzájárul-e a létszám rohamos csökkenéséhez?
Gondolkodnak-e valami pluszon, ami a gyerekek javát szolgálja? Van annak valami
oka, hogy elviszik máshova a gyerekeket? Pályázat terén van-e valami bíztató?
Vass Béla Gyula igazgató a feltett kérdésekre az alábbiakban válaszol:
- A törvény előkészítési folyamatban van. Ez még a sajtó szintjén mozog. Egyrészt
riogató, szűkítő. A finanszírozás az eddigieknél szűkebb lesz.
- Az épület 1983-84-ben lett átadva. Korábban felújítási alapot kellett képezni. Most
ilyen nincs, pályázatokat lehet benyújtani. Nyilván a gyerekeket is motiválja az iskola
külleme. Véleményem szerint a megítélések között nem a leglényegesebb. Az
informatikai oktatást 3 éve vezettük be. Az informatika parkot kiépítettük, amit
szakember irányít. Városi intézmény sem előzhet meg bennünket. Az angol nyelv
oktatását 4 éve kezdtük meg. Sport tevékenység terén is szép eredményeket tudunk
felmutatni. Az úszás oktatással is próbálkoztunk. A fluktuáció nem több, nem kevesebb,
mint máshol. A felújítást többször megpályáztuk, sajnos nem sok sikerrel. Nyilván a
fenntartókon és rajtunk is múlik a pályázat sikeressége.
Hozzászólások:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Több helyen helyettesítettem, ilyen tiszta intézményt nem nagyon lehet találni. A
gyerekek létszámának csökkenését nem hiszem, hogy ez befolyásolja.
Nagy Lajos polgármester:
Nagy előre lépés a könyvtár kialakítása is. Egy-két éve a levegőben lóg, hogy a
gyerekek elmennek innen. Erről az tud többet, aki felveti ezeket a kérdéseket. Hozzám
az iskolával kapcsolatos problémákkal még senki jött, nem keresett meg. 12 évvel ez
előtt 292 gyerek járt az iskolába. Most 262, ez nem nevezhető drasztikus
elvándorlásnak. Kérem a képviselő asszonyt, ha tud valamilyen konkrét problémáról,
esetről, azt mondja el.
Besenczki Józsefné képviselő:
Ilyen véleményt is hallunk, olyan véleményt is hallunk. Akkor lehet igazán beszélni, ha
konkrét dolgokat tudunk. Azért kérdeztem az igazgató urat, hogy kérdezték-e a szülőket
az okokról. Legalább akkor merjék elmondani őszintén az okokat, amikor már elmegy a
gyerek az iskolából. Esetleg a pedagógus magatartásával, vagy a pedagógus és a szülő
kapcsolatával volt-e gond? Ki kérdezték-e ezekről a szülőket? Az iskolában az a nézet
kell, hogy legyen: a pedagógus van a gyerekért és a faluért, nem pedig fordítva. Neveket
konkrétan nem tudok.
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Farkas László alpolgármester:
Nyilván vannak hiányosságok, vannak dolgok amin javítani lehet. Az oktatás
színvonalával nincs gond az iskolában. Pedagógiai szempontból és a pedagógusi
hozzáállásból nincs kifogásolni való. Hány szülői panaszt kapott az igazgató úr? Nem
katasztrofális a helyzet.
Vass Béla Gyula igazgató:
Kettő panasszal kerestek meg.
Nagy Lajos polgármester:
Hozzám mint polgármesterhez a 12 év alatt egy panasz sem érkezett. Vagy szülői
sértődésről volt szó, vagy egyszerűen a szabad iskola választás alapján oda viszi a
gyerekét, ahova akarja.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A balatonszentgyörgyi iskolában végző gyerekek közül egyre több a főiskolás és
egyetemista. Régen is voltak, akik vidékre jártak általános iskolába. Ők sem vitték
többre, mint a szentgyörgyiek. Úgy gondolom, hogy az iskola választás is úgy működik,
mint az egészségügy. Szabad választás van mindenki előtt.
Tüskés Balázs képviselő:
Nem biztos, hogy azért megy el a gyerek, mert probléma van. Lehet, hogy saját maga
találja ki azt, hogy más iskolában kíván tanulni.
Navrasics Endre képviselő:
Ez eléggé bizalmi kérdés is. Sok visszajelzést kapunk. Nem kell szégyenkeznünk a
gyerekek miatt. Sok diákból lett pedagógus, mérnök, orvos. Van erre ellenpélda is. Az a
szülő, aki elviszi a gyereket, borzasztó veszélynek teszi ki.
Hetényi Tamás Péter képviselő:
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Ma pályaválasztási bemutató, tájékoztatón vettünk részt. Döbbenettel vettük tudomásul,
hogy mennyivel kevesebb gyerek jött el a pályaválasztási bemutatóra. Kb. 50 %-a a
tavaly megjelentekhez képest.
Nagy Lajos polgármester:
Sok mindenen múlik, milyen közösség jön össze. Nem hiszem, hogy visszafejlődtünk
volna. Nyilván sok mindenen lehet javítani. Falusi szinten a jók között van a
balatonszentgyörgyi iskola. Ez az ott dolgozó pedagógusok és dolgozók érdeme. Én
nem tapasztaltam olyan problémát, hogy tömegesen vinnék el a gyerekeket. A jövőre
nézve gondok lesznek, egyrészt a gyereklétszámmal. A balatonberényi alapítványi
iskola meg fog szűnni. Nyilván a szülők oda viszik a gyerekeket, ahova akarják. Nem
biztos, hogy a jelenlegi létszámot mind idehozzák. Másrészt az iskola felújítása is nagy
gondot jelent, ami sok pénzbe kerül. Nyilván ennek érdekében mindent meg kell
mozgatnunk.
Kérem, aki az általános iskola munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
109/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Általános Iskolája munkájáról
szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2.) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről.
Előadó: Beősze Tamásné vezető óvónő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Beősze Tamásné vezető óvónő az írásos előterjesztés az alábbiakkal egészíti ki:
A gyereklétszám 1 fővel csökkent, jelenleg 53. Változatlan a bejáró gyerekek létszáma.
Változott a tanulási, magatartási zavarral küzdő gyerekek létszáma, jelenleg 4 fő. A
pályázaton nyert 120 e Ft megérkezett a számlánkra.
Hozzászólás:
Navrasics Endre képviselő:
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Jó szándékkal mondom, hogy az írásos beszámolóban nem kellene leírni, hogy hány
gyermek tartozik az etnikumhoz.
Nagy Lajos polgármester:
Az óvoda működését megmentette a holládi gyermekek bejárása. Megkezdtük a
felújítását, ami kisebb munkák elvégzését jelenti.
Kérem, aki elfogadja az óvoda tevékenységéről szóló beszámolót, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
110/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta”
Napközi Otthonos Óvoda munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3.) Napirend tárgyalása:
A község szociális ellátottsága.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólások:
Besenczki Józsefné képviselő:
A szociális háttér nagyon siralmas, attól félek, hogy mér rosszabb lesz. Azon kellene
gondolkodnunk, mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások,
munkahelyek jöjjenek ide. Van-e valamilyen lehetőségünk, hogy valamit tudjunk tenni?
Munkahely nincs, egyre több a munkanélküli. Szociális segélyből nem tudunk eltartani
mindenki. Mi lesz így?
Farkas László alpolgármester:
Az autópálya építése tovább folytatódik. 30-40, inkább 10 km-en belül lesz a projekt
székhelye. Főleg fizikai állományban, segédmunkást, gépkocsivezetőt, rakodót,
gépkezelőt fognak alkalmazni. Azon kellene gondolkodnunk, hogyan tudnánk
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kapcsolatot teremteni a kivitelezés és a helyi munkanélküliek között, minél több ember
tudna munkához jutni. 20-25 embert biztosan tudnának foglalkoztatni.

Nagy Lajos polgármester:
A környező településekről közel 100 ember foglalkoztattak a Munkaügyi Hivatal és az
Önkormányzat közreműködésével. Balatonszentgyörgyről 25-en dolgoztak az autópálya
építésénél, továbbá az önkormányzat is 20 embert foglalkoztatott közhasznú
munkavégzés keretében.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A jelentkezők negyede már az orvosi vizsgálaton kiesett. A bentmaradók egy része
pedig különböző okok miatt nem tudott dolgozni a nyáron. A vállalkozások munkahelyteremtésének örültünk volna, hozzá is járult a testület. Lett volna itt mézfeldolgozó,
pékség. Sajnos ezek nem jöttek össze.
Navrasics Endre képviselő:
Legyen előttünk példaként Keszthely, keresse meg a polgármester a vállalkozásokat,
vállalatokat, hogy munkaerő felvételkor részesítse előnyben a balatonszentgyörgyi
állampolgárokat. Csak egy kérés lenne.
Vass Béla Gyula képviselő:
Ezzel diszkriminizálna a vezető, ezt nem teheti meg.
Farkas László Nándor képviselő:
Én is így gondolkodok, a helyi problémákat kell kezelni, megoldani. Ezzel a
balatonszentgyörgyi problémákat valamilyen szinten orvosolni tudjuk.
Török Csilla körjegyző:
Megoldást nem tudok, a helyzet még rosszabb lesz a januári gázár emeléssel.
Nagy Lajos polgármester:
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A gyógyszertámogatás kimagasló volt a községben. A jövő év nem lesz könnyű. A ma
megalakult Szociális és Egészségügyi Bizottságának nagy feladata lesz.
Kérem, aki elfogadja a község szociális ellátottságáról szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
111/2006. (XI.9.) 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:
Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom a testületnek, hogy most a Szociális és Egészségügyi Bizottságot alakítsa
meg, mivel a jövő héten már feladata lesz a felsőfokú intézményben tanuló diákok
kérelmének elbírálása tekintetében. A Kulturális és Sportbizottság megalakítását
halasszuk el egy későbbi időpontra. Javasolom továbbá, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megválasztása kérdésében nyílt szavazással döntsön. A
Bizottság az SZMSZ előírásai szerint 7 tagból áll, 4 képviselő tagból és 3 külső tagból.
Elnökének javasolom ismét Takácsné Lengyel Valéria képviselőt. Kérem, aki a
javaslatokat elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javaslatokat figyelembe véve 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
112/2006. (XI.9.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság
tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné
Lengyel Valéria képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének történő
jelölését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
c) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné
Lengyel Valéria képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének történő
megválasztása során a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak javasolom Farkas László Nándor,
Navrasics Endre és Hetényi Tamás Péter képviselőket. Kérem, aki a javaslatot elfogadja
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
113/2006. (XI.9) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László
Nándor képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának történő jelölését
elfogadja.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László
Nándor képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának történő
megválasztása során a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
114/2006. (XI.9.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Navrasics Endre
képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának történő jelölését elfogadja.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Navrasics Endre
képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának történő megválasztása során a
szavazásból nem zárja ki.
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Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
115/2006. (XI.9.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Tamás
Péter képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának történő jelölését elfogadja.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Tamás
Péter képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának történő megválasztása
során a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjainak javasolom Darvas Ottó, Beősze
Tamásné és Farkas József személyeket. Kérem, aki a külső tagok személyére tett
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
116/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Darvas Ottó
Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának történő jelölését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
117/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beősze Tamásné
Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának történő jelölését elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
118/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas József
Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának történő jelölését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
A szavazások eredményét figyelembe véve kérem a testület tagjait, hogy a fenti jelöltek
megválasztásáról hozza meg döntését.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
119/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének Takácsné Lengyel Valéria képviselőt megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
120/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjának Farkas László Nándor képviselőt megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
a következő határozatot:

121/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjának Navrasics Endre képviselőt megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
122/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjának Hetényi Tamás Péter képviselőt megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
123/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság külső tagjának Darvas Ottót megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
124/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság külső tagjának Beősze Tamásnét megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
125/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság külső tagjának Farkas Józsefet megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Felkéri a testület ülésén jelenlévő Beősze Tamásnét és Farkas Józsefet, hogy az esküt
tegyék le. Az eskü szövegét előolvassa.
Beősze Tamásné és Farkas József az esküt letették. Esküokmányok jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezik.
Darvas Ottó, a bizottság megválasztott külső tagja egy későbbi időpontban teszi le az
esküt.
5.) Napirend tárgyalása:
Tűzoltó fecskendő-autó vásárlása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A jelenlegi tűzoltó autó műszakilag már nem megfelelő, évek óta nincs műszaki
vizsgája. Az Önkéntes Tűzvédelmi Egyesület elnöke hivatásos tűzoltó, így a marcali
Hivatásos Tűzoltóságtól érdeklődtünk, ott kaptuk a tájékoztatást, hogy a tabi Önkéntes
Tűzoltóság eladja a Mercedes 1113-as típusú fecskendő teherautóját. Az autót
megnézték, kipróbálták, műszaki állapotát a szakemberek jónak ítélték. Az autó ára
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bruttó 500.000,- Ft. Az egyesület ez évi támogatásából még 150.000,- Ft-ot nem
használt fel, így ezt erre felajánlja, a fennmaradó részt pedig az önkormányzat
pótköltségvetéséből tudnánk finanszírozni. Anyagi akadály nem lenne. El kell
mondanom, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület versenyére minden évben elmentem. A
mi tűzoltóink mentek a legócskább autóval, de a legjobban szerepeltek.
Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
Az utolsó tűzesetnél majdnem eloltották a tüzet, mire az államiak kijöttek. A készletet
fejleszteni kell.
Németh László tűzoltó parancsnok:
Az autóhoz szívós tömlőt, tömlőket, navigációs eszközt, rádiót is adnak a tabiak. A
pályázaton nyert pénzt elköltöttük, a tömlőt cseréltük ki. Balatonszentgyörgy
viszonylatában nagyon tökéletes lesz az autó.
Tüskés Balázs képviselő:
A környező települések egyikén láthattunk egy külföldről származó jó állapotú tűzoltó
autót, amit a külföldi kapcsolat útján szereztek. Javasolom, hogy keressük meg mi is
egy ilyen kapcsolat kiépítésének a módját.
Farkas László alpolgármester:
A vörsi önkéntes tűzoltó egyesületnek a mai napig tagja vagyok. Az egyesület ilyen
kapcsolat útján kapott egy jó állapotú, de műszaki vizsgával nem rendelkező autót.
Mivel itt nem lehet a műszaki vizsgáztatást elvégezni, az egyesület illegálisan használja
az autót.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
126/2006. (XI.9.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkívánja
vásárolni a Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság (8660.Tab, Kossuth Lajos u.148/A)
lévő GGT 291 forgalmi rendszámú. Mercedes gyártmányú,710/42 típusú, 2007. április
3-ig érvényes műszaki vizsgával rendelkező tűzoltó gépjárművet. A gépjármű vételárát,
500.000.- Ft-ot a 2006.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adásvételi
szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6.) Napirend tárgyalása:
Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás ügye.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Nagy Lajos polgármester:
Megalakult a Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulás, vezetőséget választottak. Úgy
érzem, hogy nem sok minden fog változni. Még jobban meggyengültünk. Az ülés után
megbeszélést folytattunk a balatonkeresztúri, balatonmáriafürdői és a balatonberényi
polgármesterrel. Felhatalmazást kaptak, hogy folytassanak tárgyalást a Marcali
Kistérségi Társulás vezetőjével a csatlakozás végett. A választások után 6 hónapig lehet
átmenni másik kistérségbe, az lenne a célszerű, ha ez január 1-vel megtörténne. Én
magam részéről feladom korábbi álláspontomat, hogy mindenképpen a Balaton parti
kistérségben kellene maradni. Ha a testület úgy gondolja, akkor megkezdem a
tárgyalást. Kedden délelőtt 10 órakor lenne a tárgyalás Marcaliban dr. Sütő Lászlóval.
Hogy milyen előnye származik, azt nem tudom.
Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
Én már korábban is kezdeményeztem a kistérség váltást. Körjegyzőségben vagyunk
másik 3 településsel. Ezek a települések odatartoznak a marcali kistérséghez. A Marcali
Többcélú Kistérségi Társulás funkcionálisan is jobban működik. Eddig is több pénzt
tudott szerezni, többet tudott szétosztani a települések között. Az iskola felújításához is
mindent meg kell tennünk. Balatonberény is egy irányba húzna a négy településsel.
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Mindenképpen célszerű lenne, ha az iskolát fenntartó önkormányzatok egy kistérséghez
tartoznának. Én azon a véleményen vagyok, hogy adjunk felhatalmazást a polgármester
úrnak a tárgyaláshoz, akkor is ha Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr meghátrálna is.
Ragaszkodjunk eredeti álláspontunkhoz, akár egyedül is menjünk át a Marcali
Kistérséghez.
Vass Béla Gyula képviselő:
Ismételni tudom az előttem szóló szavait. Korábban én is hasonló véleményen voltam.
Rendkívül fontos, hogy az Intézményirányító Társulás egybe legyen kovácsolva,
nemcsak a felújítása, hanem a működés miatt is. Sokkal több pénz folyt be Marcaliba,
hiszen minta Társulás volt. Nem biztos, hogy a jövőben is így lesz, de nem fog
kevesebbet kapni, mint a fonyódi. Más aggályom is volt a fonyódi társulással. A
központ 30 km-re van. Az egészségügyi központ Balatonboglár, a közeli kórház
Marcaliban van. Az oktatási hagyományok is inkább Marcalihoz kötnek. Én
mindenképpen annak a híve lennék, hogy Marcalihoz csatlakozzunk.
Nagy Lajos polgármester:
Most felhatalmazást kérek a tárgyaláshoz, a végső döntést majd decemberben hozzuk.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
a következő határozatot:
127/2006. (XI.9.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
kezdeményezéssel, hogy Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a Fonyódi
Többcélú Kistérségi Társulás helyett a Marcali Kistérség Többcélú Társulásának legyen
tagja egyetért, a tárgyalások megkezdésére a Marcali Kistérség Többcélú Társulása
Elnökével felhatalmazza.
Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről a testület tagjait tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7.) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek:
7/a. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
Nagy Lajos polgármester:

19

Az Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre kettő kérelem érkezett
az általános iskolából, Németh Patrícia és Cser Franciska tanulóktól. A kaposvári
Táncsics Mihály Gimnáziumban szeretnének tanulni e program keretében. A tanulókat
pénzbeli vagy erkölcsi támogatásban részesítheti a képviselő-testület. Felkérem Vass
Béla Gyula igazgató urat és Navrasics Endre pedagógust, hogy röviden beszéljenek
ennek lényegéről.
Hozzászólások:

Vass Béla Gyula képviselő:
Az Arany János Program a tehetséges gyerekeket támogatja. A másik feltétel, hogy
rászorult legyen. (Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén vagy nagycsaládosok esetén,
stb.) A Nevelőtestület mind a két gyereket támogatja, jó rendű tanulók. Rászorultságuk
indokolt. Azt még nem tudhatjuk, hogy a testület erkölcsileg vagy anyagilag támogatja
a tanulókat. Ha anyagi támogatásról lenne szó, akkor azt nyilván a Szociális Bizottság
bírálja el, akkor megvizsgálja a család szociális helyzetét.
Nagy Lajos polgármester:
A testület erkölcsi támogatása alapján eddig felvette az iskola a gyerekeket. Az anyagi
támogatásra külön kérelemre a Szociális Bizottság dönt.
Navrasics Endre képviselő:
A szülők figyelmét fel kellene hívni, hogy ez komoly dolog, sok munkával jár. Ha a
gyerek nem veszi komolyan, ott hagyja az iskolát, mástól veszi el a helyet, a
lehetőséget. Az elmúlt évben volt erre példa. Javasolom, hogy támogassuk, de tegyünk
hozzá egy mondatot, végezze el az iskolát.

Besenczki Józsefné képviselő:
Miért hagyta ott a gyerek az iskolát? Nehogy az anyagi háttér hiánya miatt, ezt jobban
meg kellene vizsgálni.
Navrasics Endre képviselő:
Tudomásunk szerint honvágy és a „csak” volt a válasz.
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Nagy Lajos polgármester:
Az iskola kiadta hozzájárulását, jó tanulókról van szó. Szociális körülményeik alapján
rászorultak, az egyik gyereket egyedül neveli a szülő, a másik pedig nagycsaládban él.
Kérem, aki egyetért a két tanuló erkölcsi támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

128/2006. (XI.9.) kt. határozat:
a)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” való részvételre. Támogatja, hogy Németh Patrícia nyolcadik
osztályos tanuló (anyja neve: Reitmeier Anikó) Balatonszentgyörgy település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az
Arany János Programirodának küldje meg.
Határidő: 2006. december 11.
Felelős: Nagy Lajos polgármester

b)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh
Patrícia balatonszentgyörgyi lakost rászorultságát figyelembe véve eseti
segéllyel támogatja, amennyiben ezen támogatást fent nevezett anyagi helyzete
szükségessé teszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
129/2006. (XI.9.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában”
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való részvételre. Támogatja, hogy Cser Franciska nyolcadik osztályos tanuló (anyja
neve: Szijj Franciska Éva) Balatonszentgyörgy település képviseletében részt vegyen a
Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót.
Felkéri a polgármester, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany
János Programirodának küldje meg.
Határidő: 2006. december 11.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cser Franciska
balatonszentgyörgyi lakost rászorultságát figyelembe véve eseti segéllyel támogatja,
amennyiben ezen támogatást fent nevezett anyagi helyzete szükségessé teszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7/b. Terület értékesítés vállalkozás bővítéséhez.
Nagy Lajos polgármester:
Keszthelyi vállalkozás keresett meg bennünket – Budapesten is van telephelyük – olyan
irányú kéréssel, hogy vállalkozásukat bővíteni szeretnék itt Balatonszentgyörgyön. Itt
kinéztek neki egy területet. Édességet töltő üzem lenne. 15-20 főt tudnának itt
foglalkoztatni, elsősorban nőket, balatonszentgyörgyieket. A Mise út és a Somosi út
sarkán elhelyezkedő 4000 m2-es területet nézték ki, ami az általános iskola tulajdonát
képezi. (A Horváth Ferenc féle hagyatékból került az iskola tulajdonába.) Egy 800 m2es csarnokot szeretnének építeni, új épület lenne. Pályázatot nyújtottak be ennek
megvalósítására. Az a terület Balatonszentgyörgy legfrekventáltabb területe. Hajlandók
a csarnokot téglából megépíteni, ami beleillik a környezetbe. A területet szeretnék
megvásárolni. Az a kérdés, hogy lehet-e ilyen épületet ott építeni és tevékenységet
folytatni, vagy nem? Kérem a véleményeket.
Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
Az iskola semmit nem tudna kezdeni ezzel a területtel. Logisztikailag a legjobb helyen
van. Jelen pillanatban nem egy szép látvány lenne. Az a terület ki van mérve, mellette
telkek vannak. Közművesített. Előbb utóbb takarásba kerül, addig kell csak elviselni a
látványt. Ha ténylegesen nem valósulna meg a beruházás, akkor mi történne. Olyan
szerződést kellene kötni, hogy biztosítékot kapjunk.
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Nagy Lajos polgármester:
A pályázathoz tulajdon kell. Bármit nem építhet oda, az Építésügyi Hatóság engedélyez.
A 8-10 millió Ft az iskola felújításához mindenképp jó lenne. Nem takarná el a bodoni
részt. Az ipari termelő üzemek, kereskedelmi üzemek majdnem minden településnek a
szélén vannak.
Tüskés Balász képviselő:
Ha félbe marad a beruházás, az a legrosszabb. Mi lenne a biztosíték?
Farkas László Nándor képviselő:
Visszterhes jogokat nem tehetünk a szerződésbe. Így nagyon nehéz.
Vass Béla Gyula képviselő:
Lehetne várni jobb időkre, amikor többet kapunk érte. Az ilyen területekre hány
érdeklődő érkezik? Gondolom nem sok a jelentkező. Hogyan fog kinézni? Ezt nem mi
határozzuk meg.
Farkas László alpolgármester:
Azt a területet több szolgalmi jog terheli. Tudja-e ezt a vállalkozó? Ezt tisztázni kell
vele, nehogy akkor derüljön ki, amikor megveszi.
Navrasics Endre képviselő:
Jobban örülnék neki, ha ezen a területen építenék meg, mint esetleg a Jeszenszky
közben építenék. Másrészről az jár a fejemben, hogy a szomszédos telkek értéke
hátrányt fog szenvedni miatta.
Farkas László Nándor képviselő:
Ez nem feltétlenül zajos tevékenység. Nyilván a szállítási zajok befolyásolják. A
környékbeli lakók, elsősorban a szomszéd megvétózza. Mi lesz akkor? Az értékesítésnél
jogilag nem kell megkérdezni a szomszéd tulajdonost. De mindenképpen beszélni
kellene vele. Azt se feledjük el, hogy amikor azokat a telkeket kialakították, a
Budafesték Kft. üzeme már működött. Tehát ennek tudatában kerültek kialakításra,
belterületbe vonásra. Másrészt pedig az iskola felújítására nagyon jó lenne a terület ára.
Farkas László alpolgármester:
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Nyilván a szomszédnak ez szálka lesz a szemében, jogosan. De ellenpéldaként
mondom, a vasútállomás mellett ott van a Petőfi utca, ahol gomba mód nőnek ki a
házak. Az adott környezethez mégis igazodik mindenki. A másik pedig, megtehetjük-e a
mai gazdasági helyzetben, hogy a szépet tesszük a gazdasági érdek elé. Sok indokot
mondhatnék, de most olyan gazdasági helyzetben vagyunk, hogy a szépről le kell
mondanunk a gazdasági érdek miatt. A festékes üzem működésénél nem vettem észre
semmi olyat, ami zavarta volna a lakókat.

Vass Béla Gyula képviselő:
Én messze megértem a szomszéd aggályait. De nekünk tulajdonosként kell
viselkednünk. Azt előre nem tudjuk, hogy hogyan alakul a jövőbeni ingatlanforgalom.
Az előttem szóló két képviselővel értek egyet. Nekünk nyilván a tulajdonosi érdekeket
kell érvényesítenünk. A saját érdekeinket szem elé helyezve.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Amennyiben vásárlási szándékát továbbra is fenntartja a szolgalmi jogokat figyelembe
véve, akkor meg kellene ismerni jobban szándékát. Mégis mit akar, hova akar
építkezni?
Farkas László alpolgármester:
Az a terület nagy ahhoz, hogy lakóingatlan legyen. Kicsi ahhoz, hogy akár golfpálya
legyen. Valamit kezdeni kell azzal az ingatlannal. Olyan döntést kell hoznunk, hogy
értékesítjük és visszaforgatjuk az iskolára. Csak így tudunk belőle profitálni.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a Mise úti sarok terület értékesítési előzetes szándékával,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
130/2006. (XI.9.) kt. határozat:
a,) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
balatonszentgyörgyi Önkormányzat tulajdonában lévő 836.hrsz.-u „beépítetlen terület”
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megnevezésű 4100 m2 nagyságú ingatlan értékesítésével kapcsolatos elvi vételi
szándékot megismerte, megtárgyalta.
b.) A képviselő-testület az a.) pontban meghatározott ingatlanon esetleges ipari üzem
(édesipar-cukrász termékek gyártása) létesítésével egyetért.
c.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szóban vételi ajánlatot tevővel a tárgyalásokat
kezdje meg, a tárgyalások eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Egyebek:
Brieber László esperes:
Templom kert fáinak nyesése halaszthatatlan. Segítséget kérnék az önkormányzattól,
hogy közösen megoldjuk a problémát. A templom északi fala teljesen tönkre megy, ha
nem nyessük le a fákat.
Nagy Lajos polgármester:
Korábban ezt már megígértük, Cziráki Zoltánnal egyeztetünk és megoldást keresünk.
Ez úton tájékoztatom az esperes urat, hogy a képviselő-testület az elkövetkezendő
ciklusban szeretné megvalósítani a templom külső tatarozását terveinek megfelelően.
Farkas László alpolgármester:
Ezek a fák épületre és emberekre is veszélyesek. A tűzoltók ezt szakszerűen meg tudják
oldani.
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
A képviselő-testülethez egy kérésem lenne. A jövő évi rendezvényekhez szívesen
veszem a felmerülő ötleteket, igényeket. Keressenek meg és mondják el javaslataikat.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 16,30
órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Török Csilla

Nagy Lajos
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körjegyző

polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Farkas László Nándor
képviselő

Farkas László
alpolgármester
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