
BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

HATÁROZATAI 

 

35/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   A 2009. április 30-ai ülés napirendjének elfogadása. 

 

36/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. 

 

37/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   OTP Bank-tól hiteligérvény megkérése. 

 

38/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás el- 

   fogadása. 

 

39/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámoló elfogadása. 

 

40/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   Hozzájárulás Somogyszentpál csatlakozási kérelméhez a Hatósági 

   Igazgatási Társuláshoz. 

 

41/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   A fogorvosi praxisban várhatóan bekövetkező változásokkal kap- 

   csolatos előzetes állásfoglalás. 

 

42/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   Közfeladat ellátása módjának szervezeti szempontból történő 

   felülvizsgálata. 

 

43/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   Balatoni szúnyogirtás. 

 

44/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   Tájház bérbeadásával kapcsolatos előzetes állásfoglalás. 

 

45/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

   Balatonberényi strandbelépő. 

 

 

 

 



5. számú 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. 

április 30-án 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 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Török Csilla körjegyző 

Buzás László r.alezr. kapitányságvezető 

Beck Péter r.száz. őrsparancsnok 

Vizvári Krisztián körzeti megbízott 

Rigó Zsolt és felesége mint Török Tibor megbízottja 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

Dr. Darabont Ferenc képviselő 

 

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

testület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Besenczki Józsefné és Tüskés Balázs képviselőket kéri fel 

a testület egyetértése alapján. 

Javasolja, hogy első napirendként a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló 

beszámolót, majd a Csillagvárról szóló tájékoztatót, ezt követően pedig az OTP 

hiteligénylést tárgyalja a testület.  

A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

35/2009. (IV.30.) kt. határozat: 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 30-

ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

1) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

Előadó: Rendőrkapitányság Marcali képviselője 

2) A község idegenforgalmi helyzetének áttekintése, külön tekintettel a Csillagvár 
működésére. (szóbeli tájékoztató) 

Előadó: Rigó Zsolt és felesége a Csillagvár üzemeltetőjének megbízottja 

3) OTP Bank-tól hiteligérvény megkérése. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

4) Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás elfogadása. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

5) Egyéb ügyek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

Előadó: Rendőrkapitányság Marcali képviselője 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Buzás László kapitányságvezető: 

 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. A beszámolóban a jövőbeni feladatokkal kívánunk 

foglalkozni. Sajnos Tóth Róbert őrsparancsnok kollégánk április 1-vel nyugdíjba vonult. 

Beck Péter területfelelős nyomozó több mint egy éve a Marcali Kapitányság 

kötelékében dolgozik Balatonkeresztúron. Őt bíztam meg a parancsnoki feladatok 

ellátásával. Azt kértem tőle, hogy minimum azt az agilitást hajtsák végre, amit a Tóth 

Róbert úr idejében kaptunk. Kiss Csaba t. zászlós urat nyomozói feladatokkal bíztam 

meg. Egyben az őrsparancsnok helyettesi feladatokat is ellátná, ez tiszti beosztás lenne, 

van polgári főiskolai végzettsége. Ha egy átképzést elvégez, akkor rendőr tiszt lehet. A 

lehetőség előtte van. A keresztúri őrs státusza 7 fő. Sajnos az integráció még a mai 

napig tart a rendőrség és a határőrség között. Az integráció után 20 fő érkezik a Marcali 

Kapitánysághoz. Ebből szeretném kiegészíteni az őrs létszámát is. Az ősszel minőségi 

változást szeretnék végrehajtani. A nyári idegenforgalmi időszakban kevesebb 

bűncselekmény történt. Az idei év előre láthatólag erősebb lesz a Balaton-parton. 

Nyáron kb. 10 főt kapunk, akik elszállásolásában kérném az önkormányzat segítségét az 



elmúlt évekhez hasonlóan. Az őrs gépkocsi állománya a zöld terepjáróval és egy Ford 

Focussal bővült. Ezúton köszönöm a képviselő-testületnek az üzemanyag-hozzájárulást. 

A megállapodás aláírása után természetesen az őrsön használják fel. A nyári 

idegenforgalomba a marcali kapitányság belső erőit is bevonjuk.  Vizvári Krisztián 

körzeti megbízott úr elvégezte a kmb-és tanfolyamot, kinevezése megtörtént. Ezúton is 

gratulálok neki.   Köszönöm a figyelmüket, a kérdésekre válaszolok.  

 

Hozzászólások: 

Farkas László alpolgármester: 

 

Szeretném megköszönni az elmúlt időszakban végzett munkájukat, észrevehető, hogy a 

rendőri jelenlét megerősödött területünkön. Csökkent a bűnesetek száma. A keresztúri 

őrs és a körzeti megbízott úr munkáját is köszönjük, azt hiszem elégedettek lehetünk. A 

Berzsenyi utcában elkészült a gyalogátkelő hely és a lámpa. Sajnos sokszor a piros 

jelzés ellenére áthajtanak a gépkocsik. Van-e olyan megoldás, amivel ezt meg lehetne 

szüntetni? 

 

Buzás László kapitányságvezető: 

 

A fényképes dokumentációt kellene megoldani. Sajnos a kapitányságon jelenleg nincs 

olyan berendezés, amivel ezt rögzíteni tudnánk. Csak a rendőri jelenléttel lehetne 

megfogni. A lámpára felszerelhető fényképező egység beszerzésére nincs lehetősége a 

kapitányságnak.   

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Lakossági bejelentés történt arra vonatkozóan, hogy a gyalogátkelő hely lámpája 

rendkívül gyorsan vált át pirosra. Lehet-e szabályozni a váltás idejét? 

 

 

Buzás László kapitányságvezető: 

 

A kapcsolatot azzal kell felvenni, aki felszerelte, a gyártóval, ők át tudják állítani a 

váltás intervallumát.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 



A szállás lehetőség rendelkezésre áll továbbra is. A hozzájárulást ebben az évben is 

megszavazta a testület, ezzel is hozzá tudtunk járulni a rendőri jelenlét biztosításához. A 

polgárőrséggel jó a kapcsolatunk. A körzeti megbízott úrral is jó a kapcsolat, úgy látjuk, 

hogy be tudott illeszkedni a település életébe. A Beck százados urat szeretettel várjuk. 

Eddig is próbáltunk jó kapcsolatot kialakítani a balatonkeresztúri őrs parancsnokával. A 

jövőben is bármilyen segítségre van szüksége, a balatonszentgyörgyi önkormányzat 

meg fogja adni. Sok sikert kívánunk munkájához. A Marcali Kapitányság és a 

Balatonkeresztúri Rendőrörs munkáját köszönjük, köszönjük segítségüket. Kérem, aki a 

közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

36/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Rendőrkapitányság által elkészített, Balatonszentgyörgy község közrendjéről és 

közbiztonságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

2) A község idegenforgalmi helyzetének áttekintése, külön tekintettel a Csillagvár 

működésére. 

 Előadó: Rigó Zsolt és felesége mint a Csillagvár üzemeltetőjének megbízottja 

(szóbeli tájékoztató) 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Egy évben kb. hányan látogatják a Csillagvárat? 

 

Rigó Zsolt: 

 

A Csillagvárat 10-20 ezer ember látogatja évente. Nehéz lenne pontosan megmondani.  

 



Török Csilla körjegyző: 

 

Az Artisjus Szerzői Jogvédő Hivatal évente megkeresi az önkormányzatot a zenés 

rendezvények szervezője tekintetében. Általában elfelejtik bejelenteni a szervezők 

ezeket a rendezvényeket, melyek után szerzői jogdíjat kellene fizetni. Az utolsó 

alkalommal nyomtatványokat is kaptunk, hogy tudjuk biztosítani a szervezők részére. 

Az lenne a kérésem, hogy megelőzendő a zenés rendezvényeket annak rendje-módja 

szerint jelentsék be a szervezők.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Minden településen van megbízottja a Szerzői Jogvédő Irodának, aki bejelenti ezeket a 

rendezvényeket. Mindenképp a tudomásukra jut a rendezvény. Az a kérésünk, hogy 

minden ilyen rendezvényt jelentsenek be.  

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az önkormányzaton belül lehetne-e koordinálni? Nem ingyen, bizonyos összegért. 

Sokan vannak, akik ennek ügyintézésében járatlanok.  

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Nekem olyan véleményem van, hogyha a honlapra fel tudom tenni, onnan annyit 

töltenek le, amennyit akarnak a szükséges tudni valókkal.  

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Ez vállalkozási tevékenység, ilyen tevékenységet a hivatal nem végez. Hivatalosan még 

pénzért sem láthatjuk el. Az adatokat a szervezőnek kell kitölteni, ami szerintem nem 

jelent különösebben gondot. Minden vendéglátós tudja, hogy a zenés rendezvények után 

fizetni kell.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Javasolom, hogy minden szervezetnek küldjük ki a nyomtatványokat egy tájékoztatóval, 

ezen felül pedig a honlapon is jelentessük meg. Köszönjük a tájékoztatót, további jó 

munkát kívánunk.  

 



 

3) Napirend tárgyalása: 

OTP Bank-tól hiteligérvény megkérése. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az iskola, óvoda felújítás második fordulójának pályázata elbírálás előtt áll. Addig 

nincs szerződés-kötés, amíg az önrészre nincs fedezet. Ezt lehet biztosítani kézpénzzel, 

hitellel ill. pályázat útján. Olyan határozatot kell hoznunk, hogy a banktól hitelt 

igénylünk, de ennek ellenére nem biztos, hogy ezt fel is vesszük. Felkérem Tolnai Anna 

gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse a határozat-tervezetet. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető tájékoztatja a testületet, hogy az OTP kettő variációt 

készített. Ismerteti a határozat-tervezetet. 

 

Cziráki Zoltán építési előadó: 

 

Hitel-fedezetként elsősorban a külterületi szántóföldeket vehetjük figyelembe, melyek 

forgalomképesek, értékük nem éri el a 60 millió Ft-ot.  A belterületi ingatlanok közül a 

két szolgálati lakás, a Berzsenyi u. 107, valamint a Kisbalaton u. 18. forgalomképesek. 

Korlátozottan forgalomképes, már felújított a közösségi ház, amire pályázatot már nem 

tudunk benyújtani. Ezen kívül van még az orvosi rendelő melletti parkoló és a játszótér 

melletti háromszögű terület. A cél az lenne, hogy minél kevesebb ingatlan legyen 

megterhelve.  

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Véleményem az, hogy olyan ingatlanokat jelöljünk meg, melyek fájdalom mentesebbek. 

A szolgálati lakást csak a legvégső esetben jelöljük meg.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elhangzottakat figyelembe véve javasolom, hogy jelöljük meg a két külterületi 

földet, a két belterületi területet, legvégső esetben a Kisbalaton utcai szolgálati lakást. 

Kérem, aki a javaslattal és határozat-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 



 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

37/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-

3.1.2.-2008-0011 projekazonosítójú ,  „Balatonsznetgyörgyi Integrált Oktatási 

Intézmény fejlesztése” Tárgyú pályázat 2. fordulójának benyújtásához szükséges 

saját erő igazolásához a számlavezető pénzintézettől 62.986.312.- Ft összegre 

vonatkozósan hitelígérvényt kér. 

- hitel futamideje:    10 év 

- hitel lejárati ideje     2019. szeptember 5. 

- türelmi idő:      2010. december 4.. 

- hitel fedezete: 

 Balatonszentgyörgy 

 

1. Belterület: 

232 hrsz.   1187 m2 

603/9 hrsz.    840 m2 

665/2 hrsz.  3391 m2 

768/4 hrsz.    918 m2 

822/26 hrsz.  1389 m2 

822/32 hrsz.  3033 m2 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves 

adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére. 

 

c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy  keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyezzen be az  OTP Bank Nyrt. a hitel 

fedezetéül felajánlott ingatlanokra. 

 

d.)A képviselő-testület az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

fenti szerinti szerződés aláírására a polgármestert és a körjegyzőt felhatalmazza. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

4) Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás elfogadása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 

Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a megállapodást. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

38/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  közoktatási 

feladatainak ellátására társulási megállapodás köt Balatonberény-Hollád-Tikos 

és Vörs községek Önkormányzataival a balatonszentgyörgyi székhelyű „Dobó 

István” Általános Iskola és Óvoda többcélú intézményben történő 

feladatellátásra.  

b.) A képviselő-testület e határozattal 2009. szeptember 1. napján hatályba lépő 

társulási megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására.  

c.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott  megállapodás 

hatályba lépésével  egyidejűleg az általános iskolai feladatellátásra  

Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek 

önkormányzatai által kötött Társulási Megállapodás, valamint az óvodai 

feladatellátásra Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek 

önkormányzatai által kötött Társulási Megállapodás hatályát veszti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Az igazgató úrral több alkalommal jártunk Balatonberényben megnézni a Baranya és 

Vas megyei üdülőt, a gyerekek elhelyezésére. A Baranya megyei üdülőre ráállítunk 

egypár szakembert, mérjék fel, hogy milyen költséggel lehetne ezt üzemképes állapotba 

hozni. Ugyanis ez az üdülő már 6-8 éve nem üzemel. Minden szempontból megfelelő 

lenne a gyerekek elhelyezésére. Ha ez meg lesz, akkor ezekkel a szakemberekkel 

megnézetjük a Vas megyei üdülőt is. Mekkora ráfordítással lehetne az üdülő egy 

szintjének fűtését megoldani. A kettőt összevetve hoznánk meg a döntést. Még egy 

lehetőség lenne, a balatonberényi alapítványi iskola 4 tanteremmel, melyben jelenleg 8 

gyermek tanítása folyik. Most azon dolgozunk intenzíven, hogy az iskola építés idejére 

hova tudjuk elhelyezni a gyerekeket, a lehető legkevesebb hátrány érje őket.  

- Április 4-én a Tűzoltóegyesület ülésén vettem részt, melyen részt vett a keszthelyi és 

marcali tűzoltóparancsnok is. 



- 16-án a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal emberei megvizsgálták a templom 

pályázat valódiságát és megállapították, hogy a pályázatban leírtak megfelelnek a 

valóságnak. 

- Több alkalommal tárgyaltunk Patyi Líviával, aki a Csillagvárnál üzemelteti a 

vendéglátó egységet, a Tájház bérbevételével kapcsolatban. Az egyéb napirendek között 

erről bővebben beszélünk. 

- 28-án Balatonberényben volt a Leader Stratégiai Bizottság ülése, ahol a pályázati 

kiírásokról tárgyaltunk.  

- Tájékoztatom a testületet, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések 

6/3-as pályázatán 5 millió Ft-ot nyertünk, számlánkra utalták. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Két eseményen képviseltem Balatonszentgyörgy önkormányzatát a polgármester úr 

megbízásából. A költészet napja alkalmából a Művelődési Házban szervezett teltházas 

rendezvényen vettem részt. Nagy volt az érdeklődés, dicséret a szervezőknek.  

A Balatoni Szövetség éves közgyűlésén képviseltem az önkormányzatot. A 2008-as év 

lezárása, a 2009-dik évi tervek szerepeltek napirenden. Szó volt a szúnyogirtásról, az 

Észak-balatoni vasútvonal forgalmáról. Komoly kritikát kapott a 2009-es északi part 

vasúti menetrendje. Szóba került még a DRV Rt. önkormányzati privatizációja is.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Önkormányzatunktól is kértek  véleményt a menetrendről. Farkas László Nándor 

képviselő úrral készíttettem egy szakszerű véleményt, elküldtem, de a mai napig nem 

válaszoltak rá.  

Kérem, aki a tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

39/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 5/a. Somogyszentpál csatlakozási kérelme a Hatósági-Igazgatási 

Társuláshoz. 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

40/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Somogyszentpál község szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézés tekintetében is 

csatlakozzon a Hatósági-Igazgatási Társuláshoz, egyúttal a módosított társulási 

megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/b. Fogorvosi praxisban várhatóan bekövetkező változásokkal kapcsolatos 

előzetes döntéshozatal. 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

41/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi székhelyű fogorvosi feladatellátásban várhatóan bekövetkező 

változásokról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

 

b) A képviselő-testület előzetesen véleményt nyilvánít abban a kérdésben, hogy 

amennyiben a fogorvosi praxisban változás következik be, úgy a praxist megvásárló 

fogszakorvossal Balatonszentgyörgy község lakóinak fogászati feladatellátására 

szerződést köt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/c. Közfeladat ellátása módjának szervezeti szempontból történő felülvizsgálata. 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a tervezetet. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 



 

42/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008.évi 

CV.tv. 44.§. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az általa 

társulásban fentartott intézmények (Balatonszentgyörgy, Hollád,Tikos és Vörs 

Községek Körjegyzősége, „Dobó István” Általános Iskola és „Margaréta” 

Óvoda” – közfeladatellátásának módját felülvizsgálta. 

b.) A Képviselő-testület megállapította, hogy a további működés 2009. július 1.-je 

után is indokolt az alábbiak szerint: 

1. Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége, 

besorolása közhatalmi költségvetési szerv (2008.évi CV.tv. 15.§.(1) 

bekezdése), önállóan működő és gazdálkodó 

2. „Dobó István” Általános Iskola és „Margaréta” Óvoda esetében: a fenntartók 

elhatározták a jogszabályban meghatározott határidőig március 31-ig a 2009. 

szeptember 1-től hatályba lépő szervezeti változást oly módon, hogy a 

„Margaréta”Óvoda az utóbbi időponttól kezdődően az a „Dobó István 

Általános Iskola és Óvoda” tagintézményévé válik.  Az intézmény besorolás: 

közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény / 2008.évi 

CV.tv.16.§. a.) pontja/  (mely közoktatási feladatokat lát el), önállóan 

működő és gazdálkodó.  

3. A képviselő-testület az alapító okiratok kiegészítését és rendbetételét a 

2008.évi CV.tv. 44.§. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2009. 

június 1-ig elvégzi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/d. Balatoni szúnyogirtás. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Balatoni Szövetség megküldte ez évi szúnyogirtásra vonatkozó ajánlatát. Az ajánlat 

390.960,- Ft, mely tartalmaz 2 biológiai valamint 4 kémiai irtást. Az irtást a napokban 

meg is kezdik.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A Balatoni Szövetség ülésén felvetődött ezzel kapcsolatban, hogy ne csak az elfogadó 

önkormányzatok belterületén történjen irtás, hanem valamilyen egységes álláspont 

szerint. A természetvédelmi területeken csak biológiai irtást lehet végezni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 



Kérem, aki egyetért azzal, hogy ebben részt vegyünk, ezt az összeget megfizessük, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

43/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009.évben is 

megállapodást köt a Balatoni Szövetség-el (8230.Balatonfüred,, Kossuth u.3.) a 

községben elvégzendő szúnyogirtás elvégzésére. A megállapodás aláírására a 

polgármestert felhatalmazza. A szúnyogirtás költségét 390.960.- Ft-ot a 2009.évi 

költségvetési kiadásai terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/e. Tájház üzemeltetése. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Mint említettem már, a Particsóka Kft. részéről többször tárgyaltunk Patyi Líviával és 

Dóci Jánossal a Tájház bérbe vételéről. Ma egy kézzel írott kérelmet és programot adtak 

át. A Tájházat szeretnék azonnal bérbe venni. Terveik: Tájház bemutatása korhű 

ábrázolással, a ház jellegének megfelelő bővítése, régi népi játékok ismertetése, 

kipróbálási lehetőség biztosítása a helybeli, környékbeli és kiránduló gyermekek és 

családok részére. Játszóház felállítását tervezik. Állandó foglalkozásokkal 

kézműveskedést a szabadtérben, ősmagyar mesterségek, hangszerek, fegyverek 

kipróbálását. Féltetős építmény felállításával állatokat tartanának, stb. Falusi turizmus 

keretében a szálláshelyek szervezését, hirdetését vállalnák. A Tájház a Kincstár 

tulajdonában, az Önkormányzat kezelésében van. 2009.évben  57.294 Ft bérleti díjat 

fizettünk utána a Kincstárnak, amely minden évben az infláció mértékével növekszik. 

Most nagyobb az önkormányzat mozgástere, közvetlenül bérbe adhatja, nem kell a 

Kincstárt bevonni a szerződésbe. Jelenleg egy állandó kiállítás működik a Tájházban, 

ami nagyon szegényes. Az a kérdés, hogy bérbe adjuk-e, és ha igen a bérleti díj 

maradjon annyi, amelyet az önkormányzat fizet a Kincstársi Vagyonigazgatóságnak, 

vagy ez emelésre kerüljön? Ma már többször elhangzott, hogy a faluban szállást 

keresnek, de nincs megszervezve. Kérem a véleményeket. 

 

 

Hozzászólások: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Megalakult a Balatonberényi Turisztikai Egyesület, amibe mi is beléptünk. Ez az 

Egyesület azért alakult meg, hogy összefogja a szállásadókat. A településről össze 



kellene gyűjteni a szállásadókat tagként beléptetni, és az egyesület mindenféle 

reklámfelületen hirdetné. A Csillagvár mintájára kössünk szerződést, úgy gondolom,, 

hogy először egy rövidebb időre, utána pedig hosszabb távra.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Régebben, amíg a honlap vendégkönyve nyilvános volt, ott is voltak ilyen beírások. Én 

egy időben feltettem egy felületet a képújságba, de semmiféle reakció nem történt. A 

Kft. bizonyított a Csillagvárnál a rendezvények szervezésében. Úgy gondolom, hogy a 

Tájház is jól működne.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ne nyereségben gondolkodjunk, oda be kell invesztálni, minimum 5 évben 

gondolkodjunk. Annyit kérjünk tőlük, amit tovább kell adni, hiszen a karbantartást is el 

kell végezni.  

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Az elgondolás nem rossz, nagyon szép dolgokat szoktak a Csillagvárnál készíteni.  

 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

Török Tibor ehhez hozzájárulását adta? Patyi Líviát ismerve agilis, komoly terveik 

vannak. A falunak biztos, hogy jó lenne. Plusz programok lennének.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Egy kategóriát akar emelni, ebből egy skanzent akar létrehozni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ez nekünk mindenképpen jó. Kérem, aki egyetért azzal, hogy tárgyaljunk a Kft-vel, a 

szerződést készítsük elő legalább az önkormányzat által jelenleg fizetett  díj mértéke és 

100 ezer  Ft közötti éves bérleti díj fizetésével, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



44/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Particsóka Kft. 

Tájház iránti bérleti szándékát megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület 

bérbeadás esetén az éves fizetendő bérleti díj mértékét a jelenleg fizetett 2009.évi díj és 

a bruttó 100 ezer Ft + éves infláció mértékével növelt díj közötti összegben kívánja 

megállapítani. Felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalások folytatására, a 

bérleti szerződés előkészítésére azzal, hogy a testület soron következő ülésén a 

tárgyalások eredményéről nyújtson a testület részére tájékoztatást.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/f. Egyebek. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Tájékoztatom a testületet, hogy a falubejárást május 20-án 10 órakor tartjuk.  

- Holnap május 1-jén Csillagvári Huszárvágta országos rendezvény a Csillagvárnál. 

- Jövő szombaton iskolai jótékonysági bál lesz, aki tud vegyen részt.  

- Lomtalanítás május 14-15-én lesz a településen.  

- Falunap június 6-án. 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő az ülésről eltávozott, a képviselő-testület létszáma 8 

főre csökkent. A Testület határozatképes, az ülés tovább folytatódik. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A balatonberényi képviselő-testület tagjai belátták, hogy tavaly hibáztak a strandbelépő 

ügyében. Többször beszéltünk már ez ügyben, úgy tűnik, azt az összeget, amit tavaly 

fizettünk volna, 425 e Ft bruttó, azt most elfogadnák. Ha ezt elfogadjuk, akkor 

igazolványt kell készíttetni a belépőre. Kérem, aki elfogadja, szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

45/2009. (IV.30.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok Balatonberényi 

Önkormányzat által üzemeltett „fizető strandon”  ingyenes belépésének biztosítására, a 

balatonberényi önkormányzat által a strand használatáért kért bruttó 425.000.- Ft 

összeget a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére átvállalja. Felkéri  a pénzügyi előadót, 

hogy a megállapított összeget a meghatározott ütemezésnek megfelelően utalja át. 

 



Felelős: Nagy Lajos polgármester 

Határidő: 2009.szeptember 30. 

 

Vizvári Krisztián körzeti megbízott: 

 

Lehetne azt kérni, hogy a lomtalanítási hirdetésben arra kérjük a lakosságot, a lomot 

előző este tegyék ki? 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Magán e-mailban elnézést kértek tőlünk, hogy az idén nem hívtak meg bennünket 

Sepsiszentgyörgyi Szent György Napi rendezvényre. Megköszöntem figyelmességüket. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Természetesen a hirdetést most is így jelentetjük meg, az elmúlt években is már így 

történt.  

Sepsiszentgyörgyöt továbbra is partner településnek tekintjük.  

 

 

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

15,50 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                            Török Csilla                                                    Nagy Lajos 

                              körjegyző                                                     polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

                         Besenczki Józsefné                                            Tüskés Balázs 

                                képviselő                                                      képviselő  

 

 

 

 


