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7. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. 

június 3-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 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Györei József Polgárőr Egyesület elnöke 

  Farkas Zoltánné Szentgyörgy Nyugd. Egyes. elnöke 

  Balázs Gézáné Margaréta Nyugd. Egyes. elnöke 

  Toronyi Árpád Sportegyesület képviseletében 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

 

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

testület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Farkas László Nándor képviselőket kéri 

fel a testület egyetértése alapján. 

 

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

 

 

 

 

 



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

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

 

47/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 3-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) Könyvvizsgáló kiválasztása. 

  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: 

 

- Május 2-án a szokásos iskola beruházási bejárást tartottuk, pontosítottuk a 

területátadás idejét. Kiválasztásra került az iskola dolgozói által a burkoló anyagok 

színe és egyéb más témát is pontosítottunk.  

- 8-án volt a KBTE jótékonysági bálja. A bál tiszta bevétele 300 e Ft volt.  

- Május 13-14-én volt a lomtalanítás, mely zökkenőmentesen zajlott le.  

- 21-én falubejárást tartottunk. 

- 17-én, 25-én, 31-én falunapi operatív megbeszélést tartottunk.  

- 26-án szintén iskolai projekt megbeszélés volt.  

- 29-én Böhönyén volt az önkéntes tűzoltó egyesületek versenye. Balatonszentgyörgyöt 

3 csoport képviselte. Leány csapat első, a fiúk 3-dik, a gyerek csapat szintén 3-dik 

helyezést érte el. A gyerek csapat kettő különdíjat is kapott. Nagyon szépen szerepeltek 

önkéntes tűzoltóink.  

- 30-án bérmálás volt, ezen vettem részt.  

Az alpolgármester úr is részt vett két rendezvényen, kérem tájékoztassa a testületet. 

 

 

 

 

 



Farkas László alpolgármester: 

 

Két esetben képviseltem az önkormányzatot. Az egyik az Anyák napi ünnepség volt, 

színvonalas, bensőséges megemlékezésen vehettem részt. 

A másik; a DRV Zrt. soros ülésén vettem részt, képviseltem az önkormányzatot mint 

részvényes. Kötelező köröket futunk a részvétellel.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

48/2010. (VI.3.) 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 

 

Balatonszentgyörgyi Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület beszámolója. 

 

Hozzászólások: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A bűnmegelőzési egyesület a jó példája annak, hogyan lehet egy egyesületet jól, 

kiválóan működtetni. Ehhez a továbbiakban is sok sikert kívánok.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

A rendőrséggel való kapcsolatot nem lehetne jobban elmélyíteni? Konkrét példát 

mondok erre. A Berzsenyi utcában az elmúlt napokban történt balesetnél óriási káosz 

volt, amit meg lehetett volna előzni. A rendőrök lezárták az utcát, szinte zsákutcát 

csináltak belőle. A polgárőrök segíthettek volna a forgalom terelésében. Ilyen esetekben 

nagy segítség lenne.  

 

 

Györei József egyesületi elnök: 

 

A rendőrséggel jó a kapcsolatunk, napi kapcsolatban vagyunk. Sok fiatal, határőr 

képzetlen rendőr van, nem értenek a forgalom irányításához. Ebből adódik a nagy 

káosz.  



 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Jelezzük ezt a konkrét esetet a rendőrségnek. 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Szerintem csak azt kellene jelezni, hogy a jövőben hasonló, ilyen helyzetekben hogyan 

járjanak el. Lehet, hogy felelősségre vonással járna a konkrét eset jelzése. 

 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

A körzeti megbízottnál egy térképnek kellene lenni a településről a helyzetismeret 

végett. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A rendőrségnél minden település térképe ott van. Jelezni fogjuk a rendőrségnek a 

polgárőrség esetleges bevonását a forgalom irányításba. Kérem, aki elfogadja a 

polgárőrség beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

49/2010. (VI.3.) 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 

 

 

Szent-György Nyugdíjas Egyesület beszámolója. 

 

Hozzászólások: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A beszámolóban szereplő zárási számok nagyon szerények. A jövőben a pályázati 

lehetőségeket még jobban ki kellene használni. Ha az önkormányzatnak lesz lehetősége, 

akkor a szerény támogatásokra vissza fog térni.  

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

Az egyesületnek maradt az előző évről egy kis pénze, így meg tudták oldani a 2009-es 

programjaikat. Ez az év egy kicsit nehéz lesz, de amint az önkormányzatnak lesz 

lehetősége, támogatni fogja az egyesületeket.  

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Az anyagi támogatás meg lett nyirbálva, az egyesületek tudomásul vették. Meg kell 

köszönni nekik, hogy ennek ellenére összetartják csapatukat. Jó kis közösséget 

alkotnak. Hírnevet szereznek a falunak. Nagyon sokat tesznek, így például a falunapi 

programban is aktívan részt vesznek, tudják, hogy a faluért teszik. Mindenki teszi a 

dolgát, a faluért teszi.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Mindkét nyugdíjas egyesület aktív, külön társadalmi munkát kérnek, amit csak meg 

tudok köszönni. Kérem, aki elfogadja a Szent-György Nyugdíjas Egyesület 

beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

következő határozatot: 

 

50/2010. (VI.3.) 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 

 

 

 

Margaréta Nyugdíjas Egyesület beszámolója. 

 

Hozzászólások: 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Az egyesületek milyen jól megférnek egymás mellett, segítik is egymást.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Kis-Balaton Táncegyüttes jótékonysági báljának megnyitóját Tengerdi Győző 

tartotta. Ő külön kiemelte a Margaréta Nyugdíjas Egyesület énekkarának munkáját. 

Olyan színvonalon dolgoznak, hogy megyei szinten is megállják a helyüket. Köszönjük 



munkájukat. Kérem, aki elfogadja az Egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

51/2010. (VI.3.) 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 

 

 

 

Info Ház Egyesület beszámolója. 

 

Hozzászólások: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az Egyesület munkáját mindenki látja, figyelemmel kísérheti a faluban. Pályázatot 

nyújtott be az IKSZT-re (Művelődési Ház felújítására), melyre 53 millió Ft-ot nyert. 

Mivel a pályázatot az egyesület készítette, nyújtotta be, így nem kell önrészt biztosítani 

a beruházáshoz. Molnárné Horváth Gyöngyi a pályázatok készítésében gyakorlott, 

minden benyújtott pályázata nyert.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

A polgármester úr ajánlására alakítottuk meg az egyesületet. Alapító tagként én 

szerveztem, akkor Réthey Zsoltot bíztuk meg a vezetésével. Amikor Zsolt lemondta 

megbízatását,  Molnárné Horváth Gyöngyit választottuk meg a vezetésére. Molnárné 

nagyon aktívan, lelkesen végzi munkáját. Neki köszönhetjük az 53 millió Ft-os 

pályázati támogatást, melyből sikerül felújítani a Művelődési Házat. Jó, hogy az 

Egyesületünk élén van.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A beszámoló második bekezdésében van az önkormányzat kezesség vállalása. Úgy 

gondolom, hogy erről külön kell tárgyalnunk, mert ha elfogadjuk a beszámolót, akkor 

ezt a bekezdést is elfogadjuk.  

 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

Természetesen a kezesség vállalásról külön tárgyalunk, az egyéb ügyekben. Kérem, aki 

elfogadja az Info Ház Egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

52/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Infóház 

Egyesület  munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Sportegyesület beszámolója. 

 

Toronyi Árpád az Egyesület képviseletében: 

 

Teljes felhatalmazásom van az Egyesület elnökétől, hogy képviseljem az Egyesületet. 

Az önkormányzati támogatás összege 2009. évben 3.150 e Ft, jegy bevétel 176 e Ft, 

bank kamat 8.200  Ft, a Labdarúgó Szövetségtől pályázat útján 180 e Ft-ot kaptunk, 

egyéb szervtől támogatás 705 e Ft, rendezvény bevétel 80 e Ft, Wesselényi 

Alapítványtól 110 e Ft-ot, az NSZA Programtól 150 e Ft-ot kaptunk. Összesen tehát 

4.522 e Ft volt a bevételünk. A kiadásaink: tisztító szerek 88 e Ft, sportfelszerelés 810 e 

Ft, áram-és gázdíj 164 e Ft, élelmiszer vásárlás 174 e Ft, mészhidrát és egyéb anyag 123 

e Ft, személyszállítás 2.509 e Ft, nevezési díj 601 e Ft, utiköltség 1.248 e Ft, telefon és 

posta, Internet költség 44 e Ft, bank költség 45 e Ft, Labdarúgó Szövetségnek befizetett 

díjak 732 e Ft, játékvezetői díjak 168 e Ft, egyéb költségek 38 e Ft. Mint tudott 1.500 e 

Ft-tal lett csökkentve a költségvetésünk. Az elfogadott költségvetésből 1.200 e Ft-ot 

nem kapott meg az egyesület. A sportbálokból beszedett bevételt sajnos feléltük. Az 

önkormányzattól három hónapja nem kaptunk semmit. Lakos György elnök úr saját 

pénze (több százezer Ft) van benne, amiből ki tudtuk fizetni a közüzemi díjakat. Ez egy 

lehetetlen állapot. Két  mérkőzés van vissza,  és indul egy új szezon. 3,5 millió Ft 

legminimálisabb összeg, amivel indulni lehet a bajnokságban. Ennyit tesznek ki a 

kötelező díjak. Ez alatt nem tudjuk vállalni az őszi indulást sem. Jelen pillanatban úgy 

áll, hogy az őszi nevezést nem tudjuk vállalni. A gyerekeket meg kell tartanunk, nem 

akarjuk szélnek engedni őket. Reméljük, hogy leülnek tárgyalni az illetékesek a 

megoldásért. Nem hiszem, hogy szégyent hoztunk a falura, az előkelő 5-dik helyen 

vagyunk. Nagyon nagy a baj, várjuk a segítséget, a megoldási lehetőségeket. Ha minden 

kötél szakad, akkor a falu előtt el fogjuk mondani egy sportgyűlésen, hogy meg tettünk 

mindent. Nem így akarunk felállni, tisztességgel akarjuk tovább vinni ezt a sportot.  

 



 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ez nem zsarolás kérdése, egyszerűen ez a helyzet. Sajnos a támogatást vért izzadva 

tudjuk csak kifizetni. Nem arról van szó, hogy nem akarjuk támogatni a 

sportegyesületet. Én magam is szeretem a sportot, valamikor én is sportoltam. 

Benyújtottunk egy 13,5 millió Ft-os pályázatot, ha ezt megkapjuk, akkor enged egy 

kicsit a költségvetésünk. Az új Kormány ígérete szerint, ha visszakapják az 

önkormányzatok az elvett 120 milliárd Ft-ot, akkor a támogatást meg tudjuk adni. Én 

annak, örülnék, ha megkapnánk ezt a pénzt. Nemcsak a sportegyesület támogatását 

csökkentettük, elvettünk az iskolától 15 millió Ft-ot. Nem tudunk túlórapénzt, szakkört, 

stb. fizetni a pedagógusoknak. Kevesebb lett a bérük. Más oldaláról kellene 

megközelíteni ezt a helyzetet. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi vezetés meg tudja 

oldani, hogy ne szűnjön meg a sportkör Balatonszentgyörgyön. Ez senkinek sem 

érdeke. Jelenleg nem tudunk többet ígérni. Ha többet ígérnénk, becsapnánk az 

Egyesületet.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Az önkormányzatok finanszírozása drasztikusan csökkent. Nem látom annak 

lehetőségét, hogy az önkormányzatok finanszírozása jelentős mértékben változzon a 

jövőben. Az egyesületen belül drasztikus szemléletváltás kell, hogy bekövetkezzen. A 

focira szükség van minden körülmények között. Csökkenteni kellene az utazási 

költségeket. Mindent el kell követni annak érdekében, meg kell keresni azokat a 

szponzorokat, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy működni tudjon az egyesület. Az 

önkormányzat kötelező feladatai is csorbultak. (iskola, óvoda, orvosi, fogorvosi 

rendelő) Az egyesületi finanszírozás nem kötelező feladat. Ha van miből adni akkor 

nagyon szívesen, de ha nincs, akkor nem tud adni. A miből lehetősége drasztikusan 

csökkent.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Azt vállaltuk, hogy a vidéki meccsekre két kisbusszal elvisszük a gyerekeket. Ez egy 

lényeges megtakarítás. Én tudom, hogy minden képviselő hozzáállása pozitív, de másra 

is felelősséggel tartoznak.  

 

 

Toronyi Árpád: 

 

Az alpolgármester urat nem láttuk még egyik mérkőzésen sem. Az edzőket mindig 

útiköltség címén fizetjük ki. Sajnos ingyért nem vállalják. Nincs már honnan szponzort 

szerezni. Ebből nem lehet fenntartani a Sportegyesületet. Mindent meg fogunk tenni 

azért, hogy működjön. A gyerekeket mindaddig meg fogjuk tartani, amíg tudjuk. 

Minimum 3,5 millió Ft kell, hogy a bajnokságot el tudjuk indítani. Ez alatt nem lehet 

elindítani. Ha nem tudunk fizetni, akkor az önkormányzathoz fogják hozni a csekket. El 

lehet dönteni, hogy kell-e a bajnokságot indítani vagy nem? 



 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önkormányzat nem szólhat bele az egyesületek belső életébe. Az egyesület önálló 

jogi személy. Tettek-e valamilyen takarékossági intézkedést a költségek csökkentésére? 

Az önkormányzat vállalta két hetente a gyerekek szállítását. A pályát önkormányzati 

dolgozó tartja karban. Tudunk fizetni 1 millió Ft-ot két edzőnek a jelen helyzetben? Ha 

nem tudja kevesebbért vállalni, akkor vállalja más. Ne menjünk messzire. Itt van 

Sármellék, az első csapat edzője lényegesen kevesebbet kap, mint a miénk, az ifi edzője 

pedig nem kap semmit. Az önkormányzat 1,5 millió Ft-tal támogatja őket.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Én valóban nem járok a mérkőzésekre, de ez nem azt jelenti, hogy nem olyan 

szívügyem a sportegyesület, mint bármelyik más egyesület. Egyetlen kötelességem van, 

mint a többi képviselő társamnak is, hogy a lehető összes lehetőséget biztosítsuk. Úgy 

érzem, hogy ezt eddig is megtettük és ezután is meg fogjuk tenni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A testület egyértelműen kinyilvánítja, hogy a balatonszentgyörgyi sportegyesület 

működésére szükség van. Amennyiben évközben lehetőség lesz plusz forrásokat 

biztosítani, azt megtesszük. Egyúttal megkérjük az egyesület vezetését,  tegyen meg 

konkrét takarékossági intézkedéseket annak érdekében, hogy a következő bajnokságra 

tudjon fizetni. Kérem, aki elfogadja a Sportegyesület beszámolót a takarékossági 

kiegészítéssel, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

53/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület 

munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Tűzvédelmi Egyesület beszámolója. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 



Az egyesület tagjai nemcsak a versenyen vettek részt, hanem több alkalommal 

kivonultak avartűzhöz. Volt, amikor ők riasztották a hivatásos tűzoltókat. Köszönjük 

munkájukat. Kérem, aki elfogadja a Tűzvédelmi Egyesület beszámolóját, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

következő határozatot: 

 

54/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzvédelmi 

Egyesület munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Shotokan Karate Egyesület beszámolója. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Anyagi helyzetük miatt nem tudtak részt venni több továbbképzésen, bajnokságon. Szép 

csendben dolgoznak, jelen vannak a falu életében. Kérem, aki elfogadja Shotokan 

Karate Egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

55/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Shotokan Karate 

Egyesület munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Horgászegyesület beszámolója. 

 

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

határozatot hozta: 

 

56/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgászegyesület 

munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 



 

Határidő. azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Könyvvizsgáló kiválasztása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.  

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A projekt záró határidők december 31-et megelőzőek. Ha mégis valamilyen csúszás 

történne, kötni kellene a projekt záró határidőhöz a megbízást. Úgy lenne érdemes 

megfogalmazni, hogy a december 31., illetve a projekt végső zárásának határideje. 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A DDOP-os pályázathoz kötelező a könyvvizsgáló megbízása. A közbeszerzési eljárás 

lefolytatására megbízott Deák Ügyvédi Iroda a könyvvizsgálói tevékenység végzésére a 

3 ajánlatot bekérte, azok közül Dr. Kisfonai Gyula Kaposvári könyvvizsgáló ajánlatát 

javasolja elfogadásra. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a kiegészítéssel elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2./2F-

2f-2009-0007 azonosítószámú projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására Dr. 

Kisfonai Gyula könyvvizsgáló-t (Kaposvár, Német István fasor 23.) bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) Napirend tárgyalása. 

Egyéb ügyek: 3/a. Kezesség vállalás az „IKSZT kialakítása és működtetése” 

pályázat finanszírozásához. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az Info Ház Egyesület 53 millió Ft-ot nyert az IKSZT pályázaton. Saját erőből nem 

tudja finanszírozni a beruházást, az önkormányzatnak sincs pénze, ezért hitelt kell 

felvenni. Felkérem Tolnai Anna gazdálkodásvezető, hogy a hitel felvétel menetét 

ismertesse a testülettel.  

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti a határozat-tervezetet. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Honnan van a különbség? A mindenkori járulék mit jelent? 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Ez a projekt rész szakaszokra bomlik? Vagy a végén egyben történik a fizetés, mert a 

kivitelezőkkel is lehet egyezkedni.  

 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető: 

 

Magának a rendszernek a működésére adják a 6,5 millió Ft-ot. El kell számolni róla. A 

mindenkori járulék jelenti a bank által felszámolt kamatot, rendelkezésre tartási 

jutalékot. A beruházás szakaszolható, természetesen az időjárás függvényében. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja az IKSZT pályázat finanszírozása  kezesség vállalását, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

következő határozatot: 

 

58/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgyi Infó Ház Egyesület által 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet 



alapján elnyert „IKSZT kialakítása és működtetése” című pályázat finanszírozásához az 

Egyesület által felveendő hitel összegére és mindenkori járulékaira kezességet vállal.  

 

A hitel összege maximum 47.121.946,- Ft. 

A hitel futamideje: éven belüli.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a kezességvállalási 

határozat és az egyéb feltételekben történő megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

3/b. Balatoni szúnyogírtás. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ismét megküldték a szúnyogirtási ajánlatot, amely 429 e Ft. Kérem a testület 

véleményét. 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Egyértelműen az a véleményem, igen kell a permetezés, de hogyan lehetne 

érvényesíteni, hogy ennek az eredményét valaki vizsgálja? Meggyőződésem, hogy az 

első permetezés semmit nem ért, a második permetezés pedig esőben történt.  

 

 

Nagy Lajos polgármester:  

 

Kérem, aki egyetért a szúnyogirtási ajánlattal, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

következő határozatot: 

 

59/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni 

Szövetség (Balatonfüred, Kossuth u.3.)  által Balatonszentgyörgy településen 

2010.évben elvégzendő csípőszúnyog elleni védekezésre tett ajánlatában foglaltakat 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. A védekezés költségeit a 429.000.- Ft-ot a 

2010.évi költségvetési kiadási terhére átvállalja. A megállapodás aláírására a 

polgármestert felhatalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 



 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

A májusi Szociális Bizottsági ülésünkön említettem Pihés Anna beteg kisgyerek 

támogatását. Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzat nem adhatna-e valamilyen 

összegű támogatást? Én 10 e Ft-ra gondoltam.  

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Én támogatom. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

60/2010. (VI.3.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testüle Pihés Anna beteg 

gyermek gyógyítási költségihez 20.000.- Ft pénzbeni támogatást nyújt a 2010.évi 

költségvetési kiadásai terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Nagy feladat előtt állunk a falunapi rendezvénnyel. Aki még részt tudna venni, szívesen 

vennénk a segítséget.  

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 15,35 

órakor az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                       Török Csilla                                                         Nagy Lajos 

                         körjegyző                                                          polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                      Tüskés Balázs                                                Farkas László Nándor 

                         képviselő                                                             képviselő 



 

 

 


