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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

38/2012. (V.10.) kt. határozat: 

   A 2012. május 10-ei ülés napirendjének elfogadása 

 

39/2012. (V.10.) kt. határozat: 

   A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

 

40/2012. (V.10.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámoló elfogadása 

 

41/2012. (V.10.) kt. határozat: 

    Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolójának 

   elfogadása a községben végzett gyermekjóléti feladatok ellátásá- 

   ról 

 

42/2012. (V.10.) kt. határozat: 

   Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és 

   családsegítő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

43/2012. (V.10.) kt. határozat: 

   A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló el- 

   fogadása 

 

44/2012. (V.10.) kt. határozat: 

   Csípőszúnyog elleni védekezés 

 

45/2012. (V.10.) kt. határozat: 

   A község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámoló el- 

   fogadása 

 

 

 

RENDELETE 

 

6/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet: 

   A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek rendel- 

   kezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
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5. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. 

május 10-én 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Hetényi Tamás Péter alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester 

  Beck Péter r.őrgy őrsparancsnok 

  Vizvári Krisztián körzeti megbízott 

  Petkess Kornélné Alapszolg. Központ vezető 

  Deákné Béres Erika családgondozó 

  Farkas László Nándor bizottsági tag 

  Farkasné Bogdán Anna bizottsági tag 

 

 

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

testület tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Javasolja, hogy az 1) napirendet és a napirend előtti beszámolót cserélje fel a testület. A 

képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

38/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. május 10-

ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

  Előadó: Rendőrkapitányság Marcali képviselője 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 
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2) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett 

gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység végzéséről 

  Előadő: Alapszolgáltatási Központ vezető 

 

3) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

4) A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó egyes önkormányzati rendeletekben 

foglalt rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) Egyéb ügyek 

 

6) A község egészségügyi ellátottsága 

  Előadó: Dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

 

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 őrsparancsnok: 

 

Az őrs létszámában változás nem történt. Az idegenforgalmi szezonon kívül is sikerült 

rendőri erőket szerezni. Idén a bűncselekmények számának drasztikus csökkenése 

várható az új szabálysértési törvény életbelépésével. A település közlekedési helyzete 

nem változott. Tavaly egy halálos baleset történt. Az ittas vezetők ellen továbbra is 

küzdünk. A helyszíni bírságolásokkal nagyobb felelősséget terheltek a rendőrökre, 

mellyel élni tudni kell.  

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

A kerékpárosokat továbbra is büntetik az ittasságért? 

A temetőben többször történt lopás, randalírozás. Ezt jelentették? 
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Beck Péter őrsparancsnok: 

 

A kerékpárosok okozzák a balesetek 30 %-át. Ezért ez a feladat, a megelőzés érdekében. 

A temetői lopás hozzám nem jutott el.  

 

 

Vizvári Krisztián körzeti megbízott: 

 

A tavalyi temetői lopásról tudtunk, egy bejelentés történt. A mostaniról nincs 

tudomásunk.  

 

 

Beck Péter őrsparancsnok: 

 

Az érkező kisegítő egységnek az lesz az egyik feladata, hogy figyelje a faluban a 

mozgást.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Többen kerékpárosok nem a 76-os úttesten, hanem a járdán közlekedünk. Ez 

szabálysértésnek minősül-e, büntetnek-e érte? 

 

 

Vizvári Krisztián körzeti megbízott: 

 

Szabálysértésnek minősül, de nem szoktunk szólni senkinek, mivel tudjuk, hogy a 76-

oson közlekedni életveszély.  

 

 

Farkas László képviselő: 

 

A posta előtti parkolást – a járdán fél kerékkel -, a forgalom indokolná. Hogy lehetne 

ezt szabályozni? 

 

 

Beck Péter őrsparancsnok: 

 

Esetleg egy „Kijelölt Parkoló” táblával vagy felfestett csíkkal. Útburkolati jelekkel 

kellene szabályozni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A posta előtt egy autó fér el úgy, hogy 1,5 m marad el a járdán. A mézes üzlet részéről 

érkezett kérelem ezzel kapcsolatban. Úgy néz ki, hogy a KPM ki fog helyezni egy 

táblát.   
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Beck Péter őrsparancsnok: 

 

A feltételeknek együtt kell meglenni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Balatonszentgyörgyön van egy fiatal csoport, amelyik bosszantó dolgokat művel. 

Jobban oda kellene figyelni rájuk. 

 

 

Beck Péter őrsparancsnok: 

 

Tudunk a csoportról. Vörsi és berényi fiatalokat is érint. A járőrök ha ilyet tapasztalnak, 

a megfelelő eszközökkel eljárnak. Ugyan így a vezényelt egység is.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Nem beszélhetünk kirívó esetekről településünkön. A polgárőrség is segíti a rendőrség 

munkáját. A rendőrség és a polgárőrség munkáját köszönjük. Reméljük továbbra is jól 

együtt tudunk működni. Kérem, aki elfogadja a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló 

beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

39/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Rendőrkapitányság  közrend és községbiztonság helyzetéről szóló beszámolójában 

foglaltakat 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: 

 

- Április 2-án az állomásfőnök úrral részt vettünk egy bejáráson, melyen az állomás 

mögötti buszmegálló kialakítását beszéltük át.  

- 19-én Zalaváron vettünk részt azon a tájékoztatón, melyen a Kis-Balaton II. ütem 

elárasztási munkálatainak megkezdéséről volt szó.  
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- 26-30-ig Sepsiszentgyörgyön vettünk részt Vass Béla Gyula alpolgármester úrral és 

Snyír Ferenc nyugállományú nagyidai polgármester úrral a Szent György Napi 

rendezvényeken. 250 esemény, program várta a vendégeket. Soha nem láttunk még 

ilyen színvonalas programokat ezen az eseményen.  

 

 

Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester: 

 

- A polgármester úr távollétében szintén egy vasúti megbeszélésen vettem részt, a nyári 

idegenforgalomra való felkészülés jegyében. 

- Szintén áprilisban az Info Ház Egyesület ülésén vettem részt. Az ülésen elhangzott 

többek között az, hogy a Kultúrház felújításában jelentős adminisztrációs feladatot 

végzett az egyesület. 

- Május elején az anyák napi rendezvényen vettem részt. Színvonalas, megható volt.  

 

 

Hetényi Tamás Péter alpolgármester: 

 

- Április 14-én a Csillagvárnál részt vettem az Ifjúsági Klub rendezvényén. Bíztatni 

tudom a fiatalokat, csak így tovább. 

- Keszthelyen részt vettem a balatoni évadnyitó ünnepségen.  

 

 

Farkas László Nándor bizottsági tag: 

 

Április 4-én volt a Balatongyöngye Egyesület gyűlése, további tagok beléptetése történt. 

Az egyesület működési feltételei még mindig nem tisztázódtak. Fő irányelveket 

fogadott el a tagság. Széles paletta fogalmazódott meg. Még nincs meg az az időpont, 

hogy a korábbi Leader csoporttól mikor tudja átvenni az egyesület ezeket a feladatokat. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

beszámolókat, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

40/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

 



 7 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ beszámolója a községben végzett 

gyermekjóléti, családgondozói, valamint idősek klubja tevékenység végzéséről 

  Előadó: Petkess Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Mi volt a legnehezebb probléma, amit meg kellett oldani? Hogyan alakult az Idősek 

Klubja dolgozói létszáma? 

 

 

Petkess Kornélné intézményvezető: 

 

Balatonszentgyörgyön nem volt probléma. Az Idősek Klubjába egy fő 4 órás 

munkavállalót vettünk fel, aki nagyon rövid időt töltött  a klubban. Felmondott, más 

munkahelyen vállalt állást. Helyére nem vettünk fel senkit. Jelenleg Kissné Farkas 

Valéria felmentési idejét tölti, mivel a 40 éves szolgálati idő letöltésével nyugdíjba 

vonul. Helyét április 16-tól Faragó Zsoltné tölti be. 

 

A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ beszámolójára vonatkozóan 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

41/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri 

székhelyű, társulásban fenntartott Alapszolgáltatási Központ Balatonszentgyörgy 

községben 2011.évben végzett munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

A képviselő-testület a családgondozó beszámolójára vonatkozóan 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

42/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri 

székhelyű Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és családsegítő tevékenységéről 

Balatonszentgyörgy községben 2011.évben szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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3) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Beszámolómat a gyermekvédelmi törvény alapján állítottam össze, mely a 

családgondozó beszámolójával teljesen összefügg.  

 

Hetényi Tamás Péter alpolgármester: 

 

Hogyan lehetne hatni a szülőkre, hogy a csavargó gyerekek iskolába menjenek? 

 

 

Deákné Béres Erika családgondozó: 

 

Most változtatta a törvény az iskola-kötelezettség korhatárát, 18 évről levette 16-ra. A 

középiskolák elég lazán veszik a kapcsolattartást. A szülői fórumokra rá szoktunk 

szervezni. Azok a szülők maradnak, akiknek a gyerekével nincs gond. 10 éves kor után 

nem lehet a hagyományos neveléssel eredményt elérni. Bíztató, jó megoldást nem 

tudunk.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

43/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló előterjesztést megtárgyalta 

és azt elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Megyei 

Kormányhivatalhoz terjessze fel. 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős:   Török Csilla körjegyző 
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4) Napirend tárgyalása: 

A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó egyes önkormányzati rendeletekben 

foglalt rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012./V.10./önkormányzati rendelete 

a szabálysértési tényállás tartalmazó egyes rendeletek rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerrel szóló 2012.évi II.törvény 254.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a9 pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 

18/2004./X.26./önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdése, a 9.§.(5) bekezdése, a 

13.§.(4) bekezdése, a 20.§.(5) bekezdése. 

 

2.§. 

 

Hatályát veszti a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a 

közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 17/2005./XI.29./önkormányzati rendelet 

12.§.-a. 

 

3.§. 

 

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2004./XI.30./önkormányzati 

rendelet 13.§.(4) bekezdés b) pontja, 16.§.(1) bekezdése, a „Szabálysértési 

rendelkezések” alcím, a 22.§. (1)-(3) bekezdései. 

4.§. 

 

Hatályát veszti a települési rendtartásról szóló a 19/2004./X.26./önkormányzati rendelet 

6.§.(7) bekezdése, 7.§.(2) bekezdésében „ Tilos választási hirdetmény elhelyezése az 

önkormányzati intézmények helyiségeiben és épület falán” szövegrész,   8.§.(4) 

bekezdése, 9.§.-a, 14.§.(1)-(2) bekezdései, 15.§.(1) és (3) bekezdése, 16.§.((2)-(3) 

bekezdései, 26.§.(1)-(2) bekezdései, 27.§.(1),bekezdésében „a község közigazgatási 
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területén levő belterületi ingatlanokon (lakóház, építési telek, üdülő) valamint a 

külterületi kertművelési ingatlanokon a hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási 

tűzelőberendezésben történő égetése tilos” szövegrész,  (3)-(5) bekezdései, 31.§. (1) 

bekezdése. 

 

Záró rendelkezések 

 

5.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

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

szerint. 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 5/a. Szúnyogirtás 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Balatoni Szövetség megküldte az idei évre esedékes szúnyogirtási megállapodás 

tervezetét. Tavaly lényeges megtakarítás volt, mivel kevesebbet kellett irtani. 

Javasolom, hogy fogadja el a testület, a szúnyogokat az idén is kell irtani.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

44/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.évre  a 

Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth u.3.) a csipőszúnyog elleni 

védekezésre megállapodást köt. A megállapodásban foglalt irtási díjat 450.215.- Ft-ot a 

2012.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.  

Felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított díjat a szerződés aláírását követő 

15 napon belül utalja át a Balatoni Szövetség MKB Banknál vezetett 10300002-

10535058-49020011 számú számlájára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/a. Egyebek 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Falubejárást tartottunk minden év májusában. Javasolom, hogy most halasszuk el június 

hónapra.  
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A falunappal kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy legyen-e június 2-án és olyan 

formában mint a tavalyi? 

 

A képviselő-testület a falubejárásra vonatkozó javaslatot jóváhagyólag tudomásul vette, 

a  június 2-án tartandó falunappal egyetért.  

 

 

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

6 főre emelkedett, továbbra is határozatképes. Az ülés folytatódik. 

 

 

6) Napirend tárgyalása: 

A község egészségügyi ellátottsága 

  Előadó: Dr. Darabont Ferenc háziorvos 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Darabont Ferenc háziorvos: 

 

A beszámoló megírása után sikerült pályáznom eszközpark kicserélésére. ÁNTSZ 

ellenőrzésünk volt, az akadály-mentesítést már nem halogathatjuk, mivel megvonhatják 

az engedélyünket. Az iskolai rendelőt engedélyeztetnünk kellene mint oltóhelyet. 

 

 

Hozzászólások: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Abban bíztunk, hogy lesz ilyen akadály-mentesítő pályázat, de sajnos eddig nem volt.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

A beszámolóból kimaradt, hogy az óvodában a teljes szűrés megtörtént, az iskolában az 

oltást kétszer elvégeztük. 

 

 

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

következő határozatot: 

 

45/2012. (V.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvos 

Balatonszentgyörgy Községben 2011.évben végzett munkájáról szóló beszámolóban 

foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

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

16,35 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

                         Török Csilla                                                         Nagy Lajos  

                           körjegyző                                                          polgármester 

 

 

 

 


