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6. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. 

június 23-án 10,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Farkas Zoltánné egyesületi. elnök 

  Györei József     egyesületi elnök 

  Németh László   egyesületi. elnök 

  Molnárné Horváth Gyöngyi egyesületi. elnök 

  Lakos György Sportegyes. részéről 

 

 

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

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

 

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

 

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

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

48/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. június 23-

ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) A községben működő egyesületek működéséről szóló beszámolók 

  Előadó: Egyesületek vezetői 

 

 



2) A június hónap során megtartott falubejárás tapasztalatai 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Egyéb ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

-  Június 2-án a VÁTI-tól érkezett egy levél, melyben befejezettnek tekinti az iskolai és 

óvodai beruházást. 

- 4-én volt a falunap, kicsit szerényebb anyagi körülmények között. Sokan részt vettek a 

szervezésben, az ifjúsági klub vezetőjének Fazekas Nikolettának is nagyon sok munkája 

van benne.  

- 14-én az új kapitány kisasszony tartott tájékoztatót a térség bűnügyi helyzetéről. 

- Szintén 14-én volt az iskola fenntartó társulási tanács ülése, melyen a 

minőségirányítási program kiegészítése volt a napirend, valamint Vass Béla Gyula 

iskolaigazgató nyugdíjazási ügye.  

- 16-án tartottuk a falubejárást, melyről külön napirendben tárgyalunk.  

- 18-án volt az iskolai ballagás, jobb körülmények között.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Mely települések előznek meg bennünket a bűnügyi listán? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Marcali, Böhönye, Somogyszentpál, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr. 

Kérem, aki elfogadja a napirend előtti beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

49/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 



 

 

1) Napirend tárgyalása: 

A községben működő egyesületek működéséről szóló beszámolók 

  Előadó: Egyesületek vezetői 

 

Tűzvédelmi Egyesület beszámolója 

 

Németh László egyesületi elnök: 

 

A Marcali Tűzoltósággal együttműködési megállapodást szeretnénk kötni, feltétele, 

hogy Tikos Községet betegyük a vonulási irányba. Pozitívan vette ezt a kezdeményezést 

Kónya László polgármester úr. A szűkös anyagi helyzetünk miatt fő támogatónk lenne a 

Dél-Balaton Zrt. ezért kidolgozunk egy ügyeleti rendszert és az aratási szezonban két 

telephely között mozgunk.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Külön kiemelném, hogy nem sok ilyen önkéntes egyesület van mint ők, akik annyit 

vonulnak. A versenyekre hónapokkal előbb készülnek, aminek meg van az eredménye. 

Gratulálni tudunk hozzá. Kérem, aki elfogadja az egyesület beszámolóját, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

50/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzvédelmi 

Egyesület munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Info Ház Egyesület beszámolója 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Szeretném megköszönni a falunapi előkészületekben nyújtott segítséget. 

 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő: 

 

Csatlakozom előttem szóló képviselő társamhoz, köszönöm a közreműködést.  

 



 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Legnagyobb munkájuk az IKSZT lebonyolítása, mely önerő nélkül valósult meg. 

Köszönet érte. Az egyesület tevékenysége sok mindenre kiterjed, az idei felvételek 

közül még nincs fenn egy db. sem a honlapon. Az aktualitásra jobban kellene figyelni.  

 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő: 

 

A képújság szerkesztésénél jobban kellene figyelni a betűkre. Sokszor összemosódik, 

nehezen olvasható. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Az egyszerűbb mindig jobb.  

 

 

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

következő határozatot: 

 

51/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Info-Ház 

Egyesület munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Balatonszentgyörgyi Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület beszámolója 

 

Györei József egyesületi elnök: 

 

A bűnesetek emelkedésére kihat a jogszabályi szigorítás. A Bodon és Sport utcában 

sokan közlekednek nagy sebességgel. Az lenne a kérésünk, hogy a képviselő-testület 

lehetőségeihez mérten helyezzen ki táblákat vagy fekvő rendőrt építtessen ki még 

mielőtt tragédia történik. Sok kisgyerek játszik kint az úttesten. 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Ha valami történik, a rendőrség a szülőt is előveszi a felelősség miatt. 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

Ezt a témát úgy kell megközelíteni, hogyha 20 km-es sebességgel megy az autós és 

elélép a gyerek, akkor is megtörténhet a baj. A szülő felelőssége. 

 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

A lomtalanítást jól, frappánsan megoldották. Köszönjük szépen. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ez egy jól működő egyesület. Köszönjük munkájukat. 

 

 

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

alábbi határozatot: 

 

52/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgyi Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület munkájáról szóló 

beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Margaréta Nyugdíjas Egyesület beszámolója 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Végzett munkájuk szép. Kérem, aki elfogadja az egyesület beszámolóját, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

53/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta 

Nyugdíjas Egyesület munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 



 

Szent-György Nyugdíjas Egyesület beszámolója 

 

Farkas Zoltánné egyesületi elnök: 

 

Gyűlésünkön nem képviseltette magát az önkormányzat. Erre máskor sem 

számíthatunk? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Más elfoglaltsága volt az alpolgármester úrnak, nem ért haza az időpontra. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A tagok jól érzik magukat, ha ezzel támogatjuk működésüket, akkor amiben tudjuk 

támogatjuk az egyesületet.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Köszönjük munkájukat. Kérem, aki elfogadja az egyesület beszámolóját, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

határozatot hozta: 

 

54/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent-György 

Nyugdíjas Egyesület munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Horgászegyesület beszámolója 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Támogatást évek óta nem kapnak, a tagdíjból befolyt összeg áll rendelkezésükre. 

Kérem, aki elfogadja a Horgászegyesület beszámolóját, szavazzon. 

 

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

következő határozatot: 



 

55/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgászegyesület 

munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Sportegyesület beszámolója 

 

Lakos György az egyesület képviseletében: 

 

Tavaly év végén lemondtam elnöki tisztségemről, Cser Attila vette át az egyesület 

vezetését. Úgy tűnik, amatőr alapokra helyezik át a működést. Volt kettő fizetett 

edzőnk, akiknek meg kellett szüntetni a szerződését. A tavalyi évet mínusszal húztuk ki. 

A képviselő-testület elfogadta a 2,5 millió Ft-os költségvetést, ennek ellenére 1,7 milliót 

kaptunk. A többit benyeltük. Az idei évre az önkormányzat vállalta, hogy a nevezési 

díjakat befizeti. Hegedüs József ha elvállalja a felnőtt csapat edzését, akkor ő lesz a 

felnőtt edző is. Az idei évben még nem volt fennakadás.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Olyat lehetett hallani, hogy ebben az évben kevesebb lesz a nevezési díj, valamint a 

vállalkozók leírhatják a támogatás összegét adójukból.  

 

Lakos György: 

 

A kapcsolatokra kell figyelni. Falu szinten nem hiszem, hogy pénzt lehetne húzni a 

társasági adóból.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Új vezetés van az egyesület élén, kérésem, hogy ne hagyja magára a sportkört. Kérem, 

aki elfogadja az egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

alábbi határozatot: 

 

56/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület 

munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 



 

2) Napirend tárgyalása: 

A június hónap során megtartott falubejárás tapasztalatai 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- A játszótereket megtekintettük; a Berzsenyi utcai játszótérnél a járdát kell 

megcsináltatni, a Virág utcai és Battyáni játszótérre pályázatot nyújtottunk be.  

- A battyáni pékség épületében elhelyezett iskolai szereket fel kell ajánlani a környező 

települések iskoláinak megvételre.  

- A csónakkikötőnél állandóan jelentkező probléma az iszaposodás. Partvédő művet 

kellene építeni, amit a Vízügyi Igazgatóság nem engedélyez.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A vasút mellett kidöntötték a kerítést, a törmeléket el kellene vitetni.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

57/2011. (VI.23.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falubejárás 

tapasztalatairól szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: József Attila utcai lakók kérelme 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A József Attila utcai lakók ismételten kérik a sebesség korlátozó táblák illetve fekvő 

rendőr kihelyezését. Kérelmükben azt is leírták, hogyha kell anyagilag is hozzájárulnak 

a kivitelezéshez. Ez a probléma nemcsak a József Attila utcát érinti, hanem a Bodon és 

Sport utcát is. Kérünk egy árajánlatot a fekvő rendőrre. Ebben a témában a gyerekek 

megóvása a cél. Testi épségére kell vigyázni, de ez a szülők felelőssége. Az úttest nem 

játszótér.  

 

 

 

 



Farkas László alpolgármester: 

 

Olyan fórumot kellene összehívni, ahova meghívjuk a lakosságot. Mindenki 

elmondhatja véleményét, javaslatát. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A szülők elfeledik azt, hogy elérhető közelségben ott van egy focipálya, ahol a gyerekek 

biztonságban játszhatnának.  

 

 

Németh László: 

 

Mint József Attila utcai lakos és mint érintett szülő egyetértek azzal, hogy az úttest nem 

játszótér, elérhető közelségben ott a focipálya.  A gyerekeknek hiába próbáljuk ezt 

megmagyarázni, ők az utcán szeretnek játszani. Régebben az önkormányzat előtti 

parkban játszottak, de onnan ki lettek tiltva. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Azért lettek kitiltva a Hét Vezér térről, mert ez egy emlékpark. Azért hoztuk létre, hogy 

emlékezzünk és tisztelegjünk. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Még egy balesetforrásról kell hogy beszéljünk. Itt az önkormányzati épülete előtt ki lett 

alakítva a mozgáskorlátozottak részére a feljáró. A József Attila utcai gyerekek közül 

néhányan itt görkorcsolyáznak, nagy irammal gurulnak ki a járdára, nem egy esetben 

tovább az úttestre is. Könnyen tragédia keletkezhet, ha a kiguruló gyerekeket elüti az 

autó. Több alkalommal már figyelmeztettük őket. Ez is a szülők felelőssége.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Bekérjük az árajánlatokat, akkor hívjuk össze a lakókat és megkérdezzük, hogy ki mit 

vállal. 

 

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

11,00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                       Török Csilla                                                               Nagy Lajos 

                         körjegyző                                                                polgármester 

 


