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4. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
április 27-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Beck Péter őrsparancsnok
Vizvári Krisztián körzeti megbízott
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirend előtti beszámolót az 5-dik napirend után tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
26/2011. (IV.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. április 27ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitányság Marcali képviselője
2) Független könyvvizsgálói jelentés
Előadó: Nagy Lajos polgármester
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3) Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2011. évi támogatására
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Az Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Nemleges közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
6) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Beck Péter r.őrgy. őrsparancsnok
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Beck Péter r.őrgy. őrsparancsnok:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A kapitányságvezető kisasszony sajnos a mai testületi
ülésen nem tud részt venni, mivel rendkívüli események következtek be. A kérdésekre
válaszolok.
K é r d é s e k:
Hetényi Tamás Péter képviselő:
A vasúti felüljáró felől hihetetlen sebességgel jönnek be a faluba a gépjárművek. A
trafipaxal hogyan tudnák ezt befolyásolni, ezen segíteni?
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Örvendetes, hogy csökkent a bűnesetek száma. Hogyan alakul a drogterjesztés,
drogfogyasztás? Milyen drogot fogyasztanak?
Beck Péter r.őrgy. őrsparancsnok:

3

Erről a problémáról még nem hallottam, de jó, hogy felvetődött. Több alkalommal ide
fogom irányítani a sebességmérőt.
A drog kirívó problémaként még nem jelentkezett a településen. Egy-két helyi fiatalnál
előfordul a fogyasztás. Az előző kapitányság vezetése alatt a kábítószer kereső kutyával
bementünk egy-egy iskolába, ott végig jártuk az osztályokat, körbe szimatolta a
gyerekeket. Ezt nem ijesztésként, hanem megelőzésként próbáltuk végrehajtani. A
gyerekek 50 %-ban élvezték, de tartottak is tőle. Megelőzés céljából jött az ötlet. A
drogok közül az enyhébb változatot fogyasztják.
Nagy Lajos polgármester:
A rendőr kapitány kisasszony már járt nálunk, akkor felvetettem a faluba nagy
sebességgel érkező forgalmat. Utána három alkalommal itt volt a trafipax.
Navrasics Endre képviselő:
Köszönjük a rendőrség közreműködését, amit az óvoda és iskola felé nyújt. Valóban
úgy van, hogyha megjelennek a rendőrök, akkor a legrosszabb gyerekek is
meghunyászkodnak egy-két hétig, rend van. Megmaradt a jó kapcsolatunk Vizvári
Krisztiánnal is, amit még Györei Józseffel kialakítottunk. Köszönjük.
Beck Péter r.őrgy. őrsparancsnok:
Sajnálatos esemény volt az elmúlt évben a fegyveres rablás. A jövőben fel kell
készülnünk az ilyen eseményekre. Kérésünk, hogyha a nyári időszakban megjelennek
ott idegen személyek, esetleg jegyezzék fel a gépkocsi rendszámát és jelezzék.
Nagy Lajos polgármester:
A fegyveres rablás borzolta a kedélyeket, de a rendőrség gyorsan felderítette az
elkövetőt. Az elkövető ki lett vonva a forgalomból. Az, hogy ilyen kevés kérdés,
hozzászólás van, annak köszönhető, hogy jó a közbiztonság településünkön. Jó az
együttműködés a rendőrség és az önkormányzat intézményei között, a polgárőrség
rendszeres járőrözése megteszi hatását. Szentgyörgy nincs könnyű helyzetben,
településünknek 7-8 kijárata van. Sokat jelent az, hogy a rendőrség rendszeresen
vizsgálódik a megye határnál. Reméljük, hogy ez az év sem lesz rosszabb, mint a
tavalyi. Köszönjük a rendőrség munkáját, további jó együttműködést kívánunk.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2011. (IV.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testület e a Marcali
Rendőrkapitányság közrend és közbiztonság helyzetéről
szóló beszámolójában
foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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2) Napirend tárgyalása:
Független könyvvizsgálói jelentés
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
A független könyvvizsgálói jelentésre azért volt szükség, mivel 300 millió Ft-os bevétel
és a hitel állomány együtt meg volt az önkormányzatnál. Nagymértékben befolyásolta a
likviditást az iskola építés.
Nagy Lajos polgármester:
A felülvizsgálónak pozitív a megállapítása. Az iskola építésnek az utolsó kifizetései
vannak vissza. Ha ez megtörténik, akkor teljesen kész lesz, lezárhatjuk a beruházást. Az
önrészt cipeljük 10 éven keresztül. Kérem, aki elfogadja a könyvvizsgálói jelentést,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot hozta:
28/2011. (IV.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balatonszentgyörgy Község 2010. évi önkormányzati költségvetési beszámoló
könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést megismerte, megtárgyalta,
azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3) Napirend tárgyalása
Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül
önkormányzatok 2011. évi támogatására
Előadó: Nagy Lajos polgármester

hátrányos

helyzetben

lévő

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
29/2011. (IV.27.) kt. határozat:
1.Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXIX.törvény 6.számú
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melléklet 2.pontja alapján (továbbiakban 6.számú melléklet) támogatási igényt nyújt be
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2.Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.A települési önkormányzat lakosságszáma 2010.január 1-jén 1000 fő vagy a feletti
II.A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.évben ilyen
jogcímen 68116 ezer forint összegű bevételt tervez.
III.Az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 19240 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011.évben nem haladja meg az
Ötv. 88.§.(2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V.Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvízsgálatra kötelezett, az
önkormányzat 2010.évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
Határidő: 2011.április 30.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Tavaly probléma volt a kikötővel. Most mi a helyzet?
Navrasics Endre képviselő:
Ebbe a tervbe egy olyan célzást lehetne tenni, hogy a helyi termelőktől is átvennénk a
megtermelt nyersanyagot, zöldséget, gyümölcsöt.
Nagy Lajos polgármester:
A Zala minden télen feltölti ezt a szakaszt. Ez a probléma fenn fog állni, amíg nem
engednek egy gátat építeni. Minden évben kétszer ki kell kotorni, iszap-mentesíteni kell.
Ezt a horgászok által befizetett bérleti díjból fedezzük.
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Eddig is volt lehetőség az őstermelőktől átvenni a nyersanyagot. Akkor lenne értelme,
ha valaki nagy tételben termelné ezeket.
Kérem, aki a kiegészítés figyelembe vételével elfogadja a gazdasági programot,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
30/2011. (IV.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-2014. évi szóló
gazdasági programját megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Napirend tárgyalása:
Nemleges közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Várhatóan nem lesz közbeszerzés alá eső beruházás, kérem, hogy fogadja el a testület a
nemleges közbeszerzési tervét. Ha mégis olyan pénzforráshoz jutna az önkormányzat
amivel fejlesztést tudna megvalósítani, akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2011. (IV.27.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 5. §ában foglaltaknak eleget tesz, az önkormányzat 2011. évi NEMLEGES
közbeszerzési tervét elfogadja.
b) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
amennyiben közbeszerzés alá eső beszerzést kíván még a 2011-es költségvetési
évben megvalósítani, közbeszerzési tervét el fogja készíteni, és nyilvánossá
teszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Április 1-én az IKSZT pályázat utolsó helyszíni szemléje volt. 11-én megkezdődött a
műszaki átadás. A használatbavételi engedélyt valószínű, hogy a napokban ki is adják.
Holnap lesz az ünnepélyes átadás.
- 7-én volt a helytörténeti falubejárás. Nem jutottunk el mindenhova, a kevesebb több
lett volna, ha kevesebbet tervezünk. Újat nem láttunk, a vasútállomásról hallottunk újat.
Ezek egy részét ismertük. Ha folytatjuk ezt a helytörténeti falubejárást, akkor más
formában kellene folytatni. Megköszönjük László Istvánnak ezt a történelmi előadást.
- 9-én voltunk a Csillagvárnál, ahol megalakult az Ifjúsági Klub, melynek vezetője
Fazekas Nikoletta. Ezen alkalomból fát ültettek a fiatalok. Úgy gondolom, hogy a
jövőben maximálisan támaszkodhatunk rájuk. Mi is minden támogatást megadunk
ahhoz, hogy működni tudjanak.
- 10-én dr. Balassa Gabriella Virág rendőrkapitány kisasszony tett bemutatkozó
látogatást. Szeretett volna ma is itt lenni, de elfoglaltsága miatt ez nem volt lehetséges.
- 18-án kistérségi ülés volt Marcaliban, költségvetési témákat tárgyaltuk meg. Ugyan
ezen a napon 11 órakor bontottuk a polgármesterekkel együtt az iskolaigazgatói
pályázatokat. Kettő pályázat érkezett, az egyik Vass Béla Gyula igazgató úré, a másik
Navrasics Endre igazgató helyettes úré. A jegyző asszony átadta az anyagokat az
előkészítő bizottságnak. Egy hónapon belül véleményezni kell a pályázatokat a
Diákönkormányzatnak, a Szülői Munkaközösségnek, a Dolgozók közösségének és a
Nevelőtestületnek. Ezután az önkormányzatok együttes ülésen bírálják el és választják
meg az igazgatót. Az lesz az igazgató, akit minden testület minősített többséggel
megszavaz.
Faraks László alpolgármester:
- A DRV közgyűlésén képviseltem az önkormányzatot. Változó jogszabályokról volt
szó.
- A történelmi falubejárás megfeszített délután volt. A folytatásra tudunk-e megbeszélni
egy időpontot?
Navrasics Endre képviselő, Kulturális és Sportbizottság elnöke:
Megbízatásom volt, hogy kérjem ki a véleményét az óvodai és iskolai pedagógusoknak
a Művelődési Ház elnevezésével kapcsolatban. Egyetértenek László István javaslatával,
miszerint Balassi Bálintról nevezzük el a Művelődési Házat.
Volt egy Holokauszt megemlékezés a templomkertben, melyen négyen vettünk részt.
Nem volt meg ennek a megfelelő publicitása, pedig jó lett volna, ha sokan hallották
volna az ott elhangzottakat. A jövőben ezt jobban kellene publikálni.
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Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy a történelmi falubejárást ne tervezzük májusra, mivel ebben a
hónapban sok tennivalónk lesz.
A Holokauszt megemlékezést tervezzük be a jövő évi rendezvény-naptárba, legyen
felelőse, lesz idő az előkészítésére.
Javasolom, hogy a falubejárást május 19-én 10 órakor tartsuk meg. Kérem, aki
elfogadja a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
32/2011. (IV.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 6/a. 2011. évi szúnyogirtás
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Balatoni Szövetség megküldte az idei évre vonatkozó szúnyogirtási megállapodást. A
tavalyi évhely képest 49 %-os emelést tartalmaz, amit én soknak tartok. Nem
tartalmazza a megállapodás, hogy hány biológiai és kémiai irtást tartalmaz. A tavalyi
irtást több önkormányzat nem fizette ki. Azzal „fenyegették” ezeket az
önkormányzatokat, hogy az idei évben kimaradnak, amennyiben nem rendezik
adósságukat. Így nem sok értelme lesz az irtásnak.
Farkas László alpolgármester:
Nem tudunk az eredményességéről visszajelzést kapni. Ha kimarad a szomszéd
település az irtásból, akkor semmi értelme. Ez nagyon rövid távra működik.
Nagy Lajos polgármester:
Kérek indokolást, miből tevődik össze a 49 % és kik nem fizettek. A következő testületi
ülésen döntünk róla.
A testület a napirend tárgyalását az információk hiányossága miatt a következő ülésre
elnapolja.
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6/b. Marcali Kórház támogatása
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A Marcali Kórház Gyermekosztálya biotron lámpa beszerzésére nyújtott be pályázatot.
Ehhez kérte az önkormányzatok segítségét. Javasolom, hogy támogassa a testület a
kérelmet, mivel tavaly és tavaly előtt is sok balatonszentgyörgyi gyerek vett részt a
kórház által szervezett ingyenes életmód táborban.
Nagy Lajos polgármester:
20.000.- Ft támogatást javasol megállapítani.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
33/2011. (IV.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi
Kórház Gyermekosztálya által bioptron lámpa beszerzésére benyújtott pályázata
megvalósításához a 2011. évi költségvetése terhére 20.000.- Ft pénzbeni támogatást
biztosít.
Felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy az összeg kifizetésére a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Vizvári Krisztián körzeti megbízott:
Tudomásom szerint május 12-én lesz a lomtalanítás. Az önkormányzat ad-e engedélyt
különböző lomok gyűjtésére? Én kint leszek a faluban, ellenőrizni fogom az idegeneket.
Nagy Lajos polgármester:
Már többen érdeklődtek, próbáltak engedélyt kérni. Az önkormányzat nem ad engedélyt
a gyűjtéshez.
Nagy Lajos polgármester a nyilvános ülést bezárta, a következő napirend tárgyalása zárt
ülésen folytatódik.
K.m.f.t.
Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester
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