
 

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

69/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   A 2009. június 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 

 

70/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratá- 

   nak és a hozzá kapcsolódó társulási megállapodás módosításá- 

   nak elfogadása. 

 

71/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   A község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámoló elfogadá- 

   sa. 

 

72/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámoló elfogadása. 

 

73/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Margaréta Nyugdíjas Egyesület 2008. évi tevékenységéről szó- 

   ló beszámoló elfogadása. 

 

74/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Szent György Nyugdíjas Egyesület 2008. évi tevékenységéről 

   szóló beszámoló elfogadása. 

 

75/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Polgárőr Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

   elfogadása. 

 

76/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Tűzvédelmi Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszá- 

   moló elfogadása. 

 

77/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Horgászegyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámo- 

   ló elfogadása. 

 

 



 

 

78/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

   elfogadása. 

 

79/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Info Ház Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszá- 

   moló elfogadása. 

 

80/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

   Falubejárás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. 

június 18-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 

  Balázs Gézáné egyesületi elnök 

  Farkas Zoltánné egyesületi elnök 

  Györei József egyesületi elnök 

  Lakos György egyesületi elnök 

 

 

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

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

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László alpolgármestert és Navrasics Endre 

képviselőt kéri fel a testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalja a testület.  

 

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

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 18-

ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 



1) A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának és a hozzá 

kapcsolódó társulási megállapodás módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) A község egészségügyi ellátottsága. 

  Előadó: Dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) A községben működő egyesületek működéséről szóló beszámolók. 

  Előadó: Egyesületek vezetői 

 

4) A május hónap során megtartott falubejárás tapasztalatai. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) Egyéb ügyek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának és a hozzá 

kapcsolódó társulási megállapodás módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Alapító Okirat és Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ezt a témát az előző ülésen nem fogadtuk el, mivel 3 pont módosítását kértük. A 

jegyzőasszony felvette a kapcsolatot a balatonkeresztúri jegyző kollégával, kérem, hogy 

tájékoztassa a testületet. 

 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az Alapító Okirat és Megállapodás módosított pontjait.  

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület létszáma 

10 főre bővült, az ülés tovább folytatódik.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Leglényegesebb a vagyon feletti rendelkezési jog. Úgy tűnik, hogy ez véletlenül került 

bele. Amikor kértük, rögtön kivették az okiratból. A másik az intézményvezető 

kinevezése. Javasolom, hogy jelen formában fogadjuk el a finanszírozás miatt. A 

következő társulási ülésen én ezt fel fogom vetni, mindent el fogok követni ennek 



módosításáért. A harmadik a dolgozók kinevezése. A kinevezéssel egyetértek, de 

mindenképpen bele írnám, hogy a helyi dolgozók kinevezését az önkormányzattal, 

képviselő-testülettel egyeztetve tegye meg. Vagy egy külön megállapodásban rögzíteni 

ezt. De a jogot ne adjuk át másnak.  

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Ezekért az alapvető dolgokért nekünk ki kell állnunk. Nyilvánvaló, úgy, hogy a jogok 

ne sérüljenek. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Javasolom, hogy az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének kinevezését fogadjuk el 

azzal, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez a pont módosításra kerüljön és 

ideiglenesnek tekintjük. A helyi dolgozók kinevezéséhez külön megállapodásban 

rögzítsük a polgármester hozzájárulását.  Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

70/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy  Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§. (4) 

bekezdése alapján az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát felülvizsgálta és azt az 

alábbiak szerint módosítja: 

 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT  
ALAPÍTÓ OKIRAT  

 

Az alapító okirat preambulumát a következők szerint állapítja meg:  

Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, 

Hollád, Vörs,.Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi 

önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV: törvény 9.§./4/ 

bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. 

évi XXXVIII. törvény 88.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes 

szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:biztosított jogkörében eljárva  az 

Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint állapítják meg.  

 

1./ Az intézmény elnevezése: 

Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr  

 



1. A költségvetési szerv neve: 

Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr  
2./ Az intézmény székhelye:  

8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Telefon: 85/376-296 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  

8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Telefon: 85/376-296 

Telephelyei: 

Balatonberény Kossuth u. 12. 

Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22. 

 

3./ Telephelyei: 

Balatonberény Kossuth u. 12. 

Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22. 

 

3. A költségvetési szerv egyéb adatai: 

Törzskönyvi azonosító száma: 655491 

Adószáma: 16807019-2-14 

KSZ statisztikai számjele: 16807019 8810 322 14 

Többcélú kistérségi társulás PIR neve: Marcali Kistérség 

Bankszámla vezetője: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 66900045-

11010027 

Az intézményvezető neve: Petkess Kornélné  

  

4./ Az intézményt alapító szervek neve és címe: 

  

Balatonberény Község Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. 

Balatonkeresztúr Község 

Önkormányzata 

8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. 

Balatonmáriafürdő Község 

Önkormányzata 

8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. 

Balatonszentgyörgy Község 

Önkormányzata 

8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91. 

Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád Fő u. 16. 

Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs Alkotmány u. 29. 

Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos Iskola u. 16. 

  

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

szociális alapellátás biztosítása 

  

 

5./ Az intézmény vezetője:  

Az intézmény vezetőjét a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevezi ki. Egyéb munkáltatói jogokat: Balatonkeresztúr község polgármestere 

gyakorolja. Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkort az 

intézményvezető gyakorolja, a társulási megállapodásban foglalt feltételekkel. 

  

5.  A költségvetési szerv 2009. december 31-ig hatályos alaptevékenysége: 



853 266 Nappali szociális ellátás 

853 233 Házi segítségnyújtás 

853 244 Családsegítés 

853 255 Szociális étkeztetés 

  

6./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási formája: 

Jogi személyként működő, külön szakmai szervezeti egységet alkotó, egyszemélyi vezető 

által irányított, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

Az intézmény pénzügyi-gazdasági, számviteli feladatait a Balatonkeresztúri-

Balatonmáriafürdői Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látja el. 

  

6.  A költségvetési szerv   2010. január 1. napjától hatályos alaptevékenysége 

881011 Idősek nappali ellátása  

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  

889921 Szociális étkeztetés  

889922 Házi segítségnyújtás  

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

889924 Családsegítés  

890441 Közcélú foglalkoztatás  

890442 Közhasznú foglalkoztatás  

 

7./ Az intézmény fenntartója 

Balatonberény Község Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth u. 12. 

Balatonkeresztúr Község 

Önkormányzata 

8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. 

Balatonmáriafürdő Község 

Önkormányzata 

8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. 

Balatonszentgyörgy Község 

Önkormányzata 

8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91. 

Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád Fő u. 16. 

Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs Alkotmány u. 29. 

Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos Iskola u. 16. 

 

7. Működési köre (területe) és ellátandó feladatai  

      •    étkeztetés (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, 

Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos) 

      •    házi segítségnyújtás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, 

Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos) 

      •    családsegítés (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, 

Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos) 

      •    nappali ellátás (Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy) 

      •    gyermekjóléti szolgáltatás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, 

Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos,) 
      A családsegítés keretében a települések vonatkozásában az Alapszolgáltatási 

Központ biztosítja a tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az 

adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a 

krónikus betegek, a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer 



problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére a tanácsadást.  

 

8./ Az intézmény működésének finanszírozása:  

Az intézmény finanszírozását a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat éves 

költségvetésében biztosítja, illetve társulási megállapodás szerinti feladatok 

tekintetében és mértékben az átvett pénzeszközökből. /A társulási megállapodás ezen 

alapító okirat elválaszthatatlan részét (függelékét) képezi./ 

 

 

8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: 

Balatonberény Község 

Önkormányzat 

8649 Balatonberény Kossuth tér 1. 

Balatonkeresztúr Község 

Önkormányzata 

8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. 

Balatonmáriafürdő Község 

Önkormányzata 

8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. 

Balatonszentgyörgy Község 

Önkormányzata 

8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 

91. 

Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád Fő u. 16. 

Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs Alkotmány u. 29. 

Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos Iskola u. 16. 

9./ Az intézmény felügyeletei szerve:  

A Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat. 

 

9. Az intézmény irányító szerve: 

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. 

u. 52. 

 

10./ Az intézmény működési területe és ellátandó feladatai:  

      •     étkeztetés (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, 

Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos) 

      •     házi segítségnyújtás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, 

Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos) 

      •     családsegítés (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, 

Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos) 

      •     nappali ellátás (Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy) 

      •     gyermekjóléti szolgáltatás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, 

Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos,) 

  

10/A. A családsegítés keretében az Alapszolgáltatási Központ biztosítja a tartós 

munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, pszichiátriai 

betegek, kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére a tanácsadást.  

 

10. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató  költségvetési szerv 



Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő  

 

11./ Az intézmény alaptevékenysége: Tevékenysége szakágazati (TEÁOR) besorolás 

szerint: 881000 

853 266 Nappali szociális ellátás 

853 233 Házi segítségnyújtás 

853 244 Családsegítés 

853 255 Szociális étkeztetés 

Törzskönyvi azonosító száma: 655491 

Adószáma: 16807019-2-14 

KSZ statisztikai számjele: 16807019 8810 322 14 

Többcélú kistérségi társulás PIR neve: Marcali Kistérség 

Bankszámla vezetője: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 66900045-11010027 

Az intézményvezető neve: Petkess Kornélné   

 

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézményvezetőt a külön jogszabályokban megnevezett feltételeknek 

megfelelő szabályok szerint lebonyolított pályázat útján – a társult tagok 

véleményének kikérésével – Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogköröket 

Balatonkeresztúr Község Polgármestere gyakorolja a vezető felett.  

      Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkört az intézményvezető 

gyakorolja. 

 

12./ Az intézmény kiegészítő és vállalkozói tevékenységet nem végez. 

 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
a.)        Elsősorban közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  

b.)       Munkavállaló az  Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

Törvény alapján 

c.)        egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony). 

 

13./Az intézmény részletes működését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

Módosítására  az alapító jogosult. 

 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

         Balatonkeresztúr Iskola u. 3. szám alatti épülete, leltár szerinti 

felszerelései és ingóságai Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 

tulajdonában állnak. 

 Balatonberény Kossuth u. 12. szám alatti épülete, leltár szerinti felszerelései 

és ingóságai Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonában állnak.  

 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22. szám alatti épülete, leltár szerinti 

felszerelései és ingóságai Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 

tulajdonában állnak. 

  



Az önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodásban szabályozott 

feladatok ellátásához szükséges vagyonelemek tekintetében az Önkormányzatok 

egymás számára ingyenes  használati jogot biztosítanak, vonatkozó 

vagyonrendeleteik előírásai szerint. A költségvetési szerv működése során 

keletkező esetleges vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyonát 

képezi.  

Az intézmény finanszírozását a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat éves 

költségvetésében biztosítja, illetve társulási megállapodás szerinti feladatok 

tekintetében és mértékben az átvett pénzeszközökből. 

 

15. Vagyon feletti rendelkezési jog:      

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság Balatonkeresztúr Község 

Önkormányzatának  

Képviselő-testületét illeti meg. 

  

14. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan működő és 

gazdálkodó Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községei Önkormányzatok 

Körjegyzősége látja el.  
 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központot fenntartó Társulás tagja kezdeményezi 

a társulási megállapodás módosítását, annak 14.pontja tekintetében.  Javasolja, hogy az 

intézmény vezetőjét a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei együttesen 

nevezzék ki  Kéri a képviselő-testület, hogy kerüljön megállapodás megkötésre az 
Alapszolgáltatási Központ vezetője és Balatonszentgyörgy Község Polgármestere között a 

balatonszentgyörgyi székhelyű, - Alapszolgáltatási Központhoz tartozó – Idősek klubjában 

alkalmazandó dolgozók személyének kiválasztásával kapcsolatos egyeztetés lefolytatásáról. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2) Napiren tárgyalása: 

A község egészségügyi ellátottsága. 
  Előadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Darabont Ferenc háziorvos: 

 

Jogszabályi változás miatt a műszer parkot bővíteni kell. A recepteket vonalkóddal kell 

ellátni. A jelenlegi nyomtató erre nem alkalmas. Itt szeretném kérni a képviselő-testület 

segítségét 3 db. laser nyomtató beszerzéséhez. Bízom benne, hogy a napi munka 

gyorsabb, gördülékenyebb lesz a jövőben.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 



A képviselő-testület a költségvetés tervezésekor az orvosi rendelő berendezésének 

bővítésére tervezett egy bizonyos keretet, ebből meg tudjuk vásárolni a nyomatatókat. 

Külön határozatot nem kell hozni erre. Tudjuk, hogy elég leterhelt a rendelő, a doktor 

úrnak kitartást kívánunk. Köszönjük eddigi munkáját. További jó munkát kívánunk.  

Kérem, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

71/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy község egészségügyi ellátottságáról szóló háziorvosi beszámolót 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- 30-án tűzoltóverseny volt Nagyszakácsiban. A fiúk 12 csapatból a 4-dik, a lányok 4 

csapatból az 1. helyezést érték el. Gratulálunk nekik.  

- 6-án falunapot tartottunk. Köszönet képviselő társainknak, akik részt vettek. Kiváló 

idő volt, kiváló programok voltak. Főleg helyi szereplők, helyi egyesületek vettek részt 

a programokban és a rendezésben. A meghívott szereplők is jó színvonalú műsorokat 

adtak. Több mint 1000 ember volt kint. Köszönet a szervezőknek, Fehér Katalinnak, aki 

az egészet összefogta, köszönet az egyesületi elnököknek, tagjainak, az iskola, óvoda 

vezetőinek és dolgozóinak akik valamennyien részt vettek ebben a közös 

összefogásban. Ez az utóbbi évek egyik legsikeresebb falunapja volt.  

- 13-án iskola évzáró volt, ballagási ünnepséggel egybekötve. Tájékoztatást kaptunk az 

iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonaláról, mely az országos átlag feletti 

színvonalat jelenti.  

- 16-án a Csillagvár és Tájház kincstári ellenőrzését tartották. Mindkét múzeum ügyeit 

rendben találták.  

- Tegnap voltunk az igazgató úrral a Vas megyei üdülőben az iskola elhelyezésével 

kapcsolatban. A Vas megyei Közgyűlés alelnöke Marton úr a helyszínen tárgyalt 

velünk. Egy probléma vetődött fel. Legkésőbb április végére ki kellene onnan költözni a 

nyári időszakra történő felkészülés miatt. Az igazgató úrral megvizsgáltuk a 

lehetőségeket, Vörsön, Holládon és itt Balatonszentgyörgyön a meglévő helyiségek 

használatáról. Másik lehetőségként a kivitelezői szerződésben befejezés időpontjaként 

április végét adnánk meg.  

- Farkas László Nándor képviselő társunk vett részt Budapesten a Vasutas Települések 

Szövetségének közgyűlésén. Kérem tájékoztassa a testületet az ott elhangzottakról.  

 



 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

10-én rendezték meg a Kerepesi úti MÁV székházban a Vasutas Települések 

Szövetségének közgyűlését. Egyre kevesebb település képviseltette magát. Úgy 

tapasztaltuk, hogy az előadó nem tudja kielégíteni információval a jelenlévőket a MÁV 

helyzetéről. A hozzászólók helyi problémákról számoltak be.  

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Marcali Kistérségi ülés kettő témában tárgyalt, harmadik témában Feigli Ferenc a Dél-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke tartott tájékoztatót a jelenleg futó 

projektekről. Balatonszentgyörgynek is volt feladata, be kellett mutatni az iskola 

felújítás menetét. Molnárné Horváth Gyöngyi mutatta be az iskola látvány tervét.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Közmunka program keretében Balatonszentgyörgy önkormányzata is részt vesz a 

vasútvonal melletti területek rendezésében megfelelő létszámmal és felszereléssel. 

Korábbi években jó személyi kapcsolatban voltunk a MÁV vezetőségével, ami a 

vasútállomás fejlesztésében is megmutatkozott. Jelenleg ezt már nem mondhatjuk el. 

Tájékoztatom a testületet, hogy a rendőrök megérkeztek, elfoglalták a közösségi házban 

helyüket.  

Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

72/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

A községben működő egyesületek működéséről szóló beszámolók. 

  Előadó: Egyesületek vezetői 

 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

 

 



Lakos György Sportegyesület elnöke: 

 

A bajnoki címet nem sikerült megszerezni. Csurgón lesz egy osztályozó mérkőzés a 

Megye I-be jutásért. Még adott, hogy felkerülhetünk az I. osztályba. Jelenlegi játékos 

állományunkkal nem hiszem, hogy tudnánk vállalni. Ha sikerül igazolnunk, akkor azt 

hiszem, hogy elvállaljuk a Megye I-et. Ehhez nyernünk kell vasárnap.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A magam véleményét mondom, akkor vállalják az I. osztályt, ha kiharcolják. Ha 

felajánlják, akkor nem javasolom. Így nincs akkora értéke.  

 

 

Lakos György Sportegyesület elnöke: 

 

Szeretettel meghívok mindenkit most szombaton tartandó mérkőzésre és az utána 

következő összejövetelre. Cziráki László és Sándorfi Róbert tartja búcsúmérkőzését, 

mindenkit szeretettel várunk.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Az Info Ház Egyesület elnöke megkért, hogy képviseljen az egyesületet. Az egyesület 

2008-ban pályázatot nyert az IKSZT keretében benyújtott támogatásra az első 

fordulóban, második fordulóban benyújtotta pályázatát a Művelődési Ház felújítására. 

2009-ben benyújtott KIHOP pályázaton 1 millió Ft-ot nyert, melynek keretében 

ingyenes alapfokú számítógépes tanfolyamot indított a mai napon. A pályázat kapcsán 

kötelező egy önálló honlap létrehozása, melynek készítését már elkezdte. Folyamatban 

van még egy projektor beszerzése is.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

A falunappal kapcsolatban hála és köszönet az egyesületeknek, ahogy kitettek 

magukért. Nemcsak helyben, de vidéken is öregbítik Balatonszentgyörgy hírnevét.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az egyesületek a kapott támogatásról kötelesek elszámolni. Valamennyi egyesület 

megfelelően használta fel a támogatást. Ez a támogatás arra jó, hogy az alapvető 

működést biztosítsa. Egyre több egyesületnél tapasztaljuk, hogy saját bevétellel 

rendelkezik. Ezt szorgalmazni is fogjuk. A meglévő egyesületek és csoportok, melyek 

nem egyesületként működnek, biztosítanak egy olyan közösséget, hogy 

Balatonszentgyörgyön a rendezvények általában sikeresek. A falu erejét bizonyítja, 

hogy a kis közösségek összefogásával lehet közösséget teremteni.  

Kérem, aki az egyesületek beszámolóit elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 



A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

73/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta 

Nyugdíjas Egyesület 2008. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 

tájékoztató jelleggel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

74/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent György 

Nyugdíjas Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 

tájékoztató jelleggel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

75/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési 

és Polgárőr Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 

tájékoztató jelleggel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

76/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgyi Tűzvédelmi Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

megtárgyalta, azt tájékoztató jelleggel elfogadja. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

77/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Horgászegyesület 

2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt  tájékoztató jelleggel 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

78/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület 

2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt tájékoztató 

jelleggel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

79/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Info Ház 

Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató 

jelleggel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



4) Napirend tárgyalása: 

 

a.) A május hónap során megtartott falubejárás tapasztalatai 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Különösebb problémák nem merültek fel. Az óvodánál volt rendezetlen a környezet, 

intézkedtünk rendbe tételéről. Megtekintettük a téglagyári lakásokat, Orsós Zsolttal 

megkötöttük a szerződést. Felmerült annak kérdése, hogy Orsós Teréz is megvásárolná 

az általa lakott lakást, kérelmét benyújtotta. Javasolja a testületnek, hogy ugyanannyi 

összegért értékesítse, mint az Orsós Zsoltnak tette.  

A Vas megyei üdülőt is megnéztük, az azóta történt eseményekről beszámoltam a tett 

intézkedések között. Összességében a falu rendezettségével elégedettek lehetünk.  

Kérem, aki a beszámolót elfogadja szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

80/2009. (VI.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 

hónap során megtartott falubejárásról szóló tapasztalatok ismertetését megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

b.) Orsós Teréz Balatonszentgyörgy I.sz. téglagyár alatti lakos lakásvásárlás iránti 

kérelme 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.) 

 

81/2009.(VI.18.) kt. határozat: 

 

 a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orsós Teréz 

Balatonszentgyörgy, I.Téglagyár  alatti lakos kérelmét – mely a Balatonszentgyörgy  

042/9/A/1 hrsz.-u ingatlan megvásárlására irányul – megismerte, megtárgyalta. 

 

b.) A Képviselő-testület a Balatonszentgyörgy 042/9/A/1 hrsz,.-u lakást eladja Orsós 

Teréz Balatonszentgyörgy I.Téglagyár alatti lakosnak bruttó 180.000.- Ft vételárért. Az 

adásvétellel kapcsolatos felmerülő költségeket vevő viseli. 

 

c.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétellel kapcsolatos 

szerződés aláírására. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Nagy Lajos polgármester a nyilvános ülést bezárta, a következő napirend tárgyalása zárt 

ülésen folytatódik. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                             Török Csilla                                                Nagy Lajos 

                               körjegyző                                                polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

                             Farkas László                                           Navrasics Endre 

                            alpolgármester                                                képviselő  

 

 

 


