BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
60/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása
61/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
62/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Földterület értékesítés ügyében a döntés elnapolása
63/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Tankönyvek árának átvállalása
64/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
CÉDE pályázat (2007. Idősek Klubja) módosítása
65/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Csillagvár bérleti díj ügye
66/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Vass Béla Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagságáról lemondásának elfogadása
67/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Farkas László Nándor a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának megválasztása
68/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Személyes érintettség miatt döntéshozatalból való ki nem zárásról
döntés
69/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Farkas László alpolgármester megbízásának visszavonása

70/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Személyes érintettség miatt döntéshozatalból való ki nem zárásról
döntés
71/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Hetényi Tamás Péter alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása
72/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Vass Béla Gyula társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása

RENDELETEI
______________________________________________________________________
8/2011./VIII.4./önkormányzati rendelet:

- az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása

9/2011./VIII.4./önkormányzati rendelet:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról

7. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
augusztus 4-én 15,00 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
Vass Béla Gyula Szociális Biz. külső tagja
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet egészítse ki a testület a vagyonrendelet módosításával,
melyet 1. napirendként tárgyaljon.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
60/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. augusztus
4-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Földterület értékesítés
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Tankönyvek árának átvállalásáról döntés
Előadó: Nagy Lajos polgármester

4) SZMSZ módosítás
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) 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 30-án a rendezési terv módosításával kapcsolatban előkészítő értekezletet
tartottunk. A 76-os elkerülő úttal kapcsolatban egyeztettünk különböző hatóságokkal. A
végleges formát hozzuk a testület elé.
- Július 6-án élelmiszersegély osztást volt, melyről Takácsné Lengyel Valéria a
Szociális Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet.
- 13-án Vass Béla Gyulával a szőkedencsi polgármester úrnál jártunk. Feladataink
vannak az iskola felújítással kapcsolatban. Tárgyaltunk a szőkedencsi gyerekek iskolai
elhelyezéséről, áthozásáról. Végleges választ nem kaptunk. Várjuk a választ.
- 14-én együttes ülést tartottunk, melyen Vass Béla Gyula iskolaigazgató nyugdíjba
vonulásáról döntött az öt testület.
- 23-24-én Nagyidán voltunk viszontlátogatáson, az új polgármester úrral felvettük a
kapcsolatot, bízunk benne, hogy a 30 éves kapcsolat tovább folytatódik.
- 28-án volt az iskolában az átadás-átvétel, rendben megtörtént. Ezúton is megköszönjük
Vass Béla Gyula iskolaigazgatónak több évtizedes munkásságát. Az új vezetésnek jó
munkát kívánunk.
Takácsné Lengyel Valéria Szoc. Biz. elnöke:
Az Élelmiszerbank pályázatán nyertünk adományt. A faluban 414 fő részesült ebből a
segélyből. 6-án volt a segélyosztás. Nagycsaládosok, egyedül élő özvegyek, a
házasságban élő nyugdíjasok közül azok, akik súlyos betegek részesültek a segélyből.
Az MVH-tól már ellenőrizték az osztást, mindent rendben találtak. A következő osztás
talán más rendszer szerint fog működni.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2011. (VIII.4.) 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
Az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla röviden ismerteti a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2011. (VIII.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló
17/2004. (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló – módosított – 1990.évi
LXV.törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§. (1)bekezdésében, a 79.§.(2) bekezdés a.) és
b.) pontjában, valamint a 80.§.(1) bekezdésben foglaltak, továbbá az államháztartásról
szóló 1992.évi XXXVIII.törvény (a továbbiakban: Áht.) 108.§.-ában kapott
felhatalmazás alapján Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyonnal való rendelkezés szabályairól az alábbiakat rendeli el:
1.§.
A 17/2004./X.26./sz. rendelet 32.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az önkormányzati vagyont 10 millió Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon
használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – jogszabályban meghatározott
kivételektől eltekintve – csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás
útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.”
Záró rendelkezések
2.§.
(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
3.§.
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.tv.-el összhangban az Európai
Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
2) Napirend tárgyalása:
Földterület értékesítés
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A somosi dombon van egy 4 ha-os külterületi szántó területe az önkormányzatnak.
Jelenleg ez nekünk egy holt tőke. El kell gondolkodnunk azon, hogy megpróbáljuk-e
értékesíteni. Költségvetésünkben több mint 20 millió Ft a hiány. Ebből 5 millió Ft-ot
meg tudtunk szerezni egy önhibás pályázattal. A fennmaradó hiányt valamilyen módon
pótolni kellene. A földterület értékesítés az egyik módja lenne. A következő ülésen még
egy módját ismertetni fogom. A Bodon utcában van egy telke az önkormányzatnak
három külföldi társtulajdonossal. Remélhetőleg a következő testületi ülésre
lerendeződik. Felkértünk egy értékbecslőt, hogy végezzen számítást. 300,- Ft/m2-ben
állapította meg az értékét. A két terület együttes értéke 11.663.100,- Ft. Érdeklődő lenne
a területekre.
Hozzászólások:
Török Csilla körjegyző:
Ez egy szándéknyilatkozat lenne, ha dönt majd a testület az eladásról, akkor a
jogszabályban foglalt eljárásokat le kell folytatni.
Farkas László alpolgármester:
Egy aggályom van. Többször előfordul, hogy különböző okokból banki fedezetül
szükség van erre a területre. A költségvetési hiányt egy ilyen értékesítéssel nem oldjuk
meg, csak elodázzuk. Ha ezt a területet eladjuk, még ez sem lesz.
Nagy Lajos polgármester:
A napirendet nem tudtuk jobban előkészíteni, javasolom, hogy napolja el a testület a
döntést a következő testületi ülésre.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
62/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonberény
külterület 072/2 hrsz.-u, 1 ha 7214 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, és
Balatonszentgyörgy 06/38 hrsz.-u 2 ha 1663 m2 nagyságú, szántú művelési ágú
termőföldek értékesítése tárgyában a döntést a következő ülésére elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3) Napirend tárgyalása:
Tankönyvek árának átvállalásáról döntés
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Költségvetésünkben szerepel ez a tétel, kifizetésére szeptemberben kerül sor. Az
adóbevételekből már lesz pénz a kasszában. Másfél millió Ft-ról van szó. Kérem a
testület véleményét.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta a Dobó István Általános Iskola és Óvoda balatonszentgyörgy általános
iskolai tanulók várható tankönyvköltségeivel kapcsolatos tájékoztatását.
A 2011/2012 tanévi tankönyvek összegét, amely várhatóan 1.580.000.- Ft, a 2011.évi
költségvetési kiadásai terhére átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4) Napirend tárgyalása:
SZMSZ módosítás
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Egy helyen kellene módosítani az SZMSZ-t. Az elmúlt évi választással csökkent a
testület létszáma. Úgy gondolom, minél többen mondanák el véleményüket a testületi
ülésen, a döntéseket könnyebben hozná meg a képviselő-testület. Javasolom, hogy a

bizottságok külső tagjai tanácskozási joggal lehessenek jelen az üléseken. Szavazni nem
szavazhatnának, de véleményüket elmondhatnák. Kérem a testület véleményét.
Hozzászólás:
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Szélesebb körben, több információhoz jutna a testület, javasolom a módosítást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következő rendeletét:
BalatonszentgyörgyKözség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011./VIII.4./önkormányzati rendelete a z 5/2011./III.29./önkormányzati
rendelete a a képviselő-testület és szervei
Szervezeti Működési Szabályzatáról módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény
44/A.§.(1) bekezdésének e.) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló – többször
módosított – 1990.évi LXV.törvény 18.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a szervezeti és működési rendjéről az alábbiakat rendeli el:
1.§.
Az 5/2011./III.29./önkormányzati rendelet 9.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ (1) Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a a lakosság önszerveződő
közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület az
alább felsorolt önszerveződő közösségek képviselőit rendes ülésére állandó jelleggel,
tanácskozási joggal hívja meg:
- képviselő-testület bizottságainak külső tagjait
- községi sportegyesület
- horgászegyesület
- nyugdíjas egyesületek
- önvédelmi és polgárőr egyesület
- tűzvédelmi egyesület
- info-ház egyesület
- vöröskereszt helyi szervezete”

Záró rendelkezések
2.§.
(1)E rendelet a kihirdetését követő napon 2011.év augusztus hó 5.napján lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
5) Napirend tárgyalása
Egyebek: 5/a. CÉDE pályázat 2007 Idősek Klubja
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Az önkormányzat 2007. évben CÉDE pályázat keretében épület felújítást végzett az
Idősek Klubja épületén. Tetőfelújításra és belső burkolat felújításra vonatkozott a
pályázat. Az étkező-társalgó régi burkolatának bontása során derült ki, hogy a meglévő
aljzat nem alkalmas az új burkolat fogadására, ezért új alzatbeton készítése vált
szükségessé. A hideg burkolat helyett laminált parketta került beépítésre.
Többletmunkaként elvégeztük a fürdőszoba teljes felújítását, a bejárati ajtó cseréjét, a
konyhai csempeburkolat javítását és az épületbe akadálymentes rámpa is kiépítésre
került. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség az eredeti pályázattól eltérő
változások miatt kéri a módosulásról a testületi határozatot. Kérem, aki elfogadja a
pályázat tartalmának módosítását, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
64/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Idősek
Klubja tetőfelújítása, burkolatok felújítása” című, 2007. évi CÉDE pályázat műszaki
tartalmának módosulásával, az elkészült többletmunkák vonatkozásában. A
többletmunka volt az akadálymentes rámpa kialakítása, a bejárati ajtó cseréje, a konyhai
csempeburkolat javítása, a fürdőszoba teljes felújítása. Az étkező-társalgó burkolata
kerámiáról, laminált parkettára változott, a bejárati lépcső burkolása elmaradt.”
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5/b. Csillagvár bérleti díj ügye
Nagy Lajos polgármester:
Pálfiné Török Mária a Csillagvár üzemeltetője azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a bérleti díjat engedje el. Kérelmét azzal indokolta, hogy
csökkent a turistaforgalom, a vár költségei meghaladták a bevételeit. Az önkormányzat
szerződéses viszonyban van a Kincstárral. Akkor tudjuk elengedni a bérleti díjat, ha a
Kincstár is hozzájárul. Felterjesztjük a kérelmet a Kincstárhoz, a válasz után tudunk
végleges döntést hozni. Kérem, aki ezzel egyetért szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
65/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pálfiné Török
Mária Keszthely Kossuth Lajos u.11.sz. alatti vállalkozó, mint a balatonszentgyörgyi
önkormányzat kezelésében lévő Csillagvár üzemeltetője bérleti díj elengedése iránti
kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület megállapítja,
hogy csak kezelője a Csillagvárnak, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, ezért mivel kezelőként bérleti díjat kell fizetni a
tulajdonosi jogok gyakorlójának, így döntést a bérleti díj elengedése tárgyában nem hoz,
a kérelmet továbbítja a tulajdonosi jogok gyakorlójához döntés meghozatala és az
érvényben lévő háromoldalú bérleti szerződés módosítása tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/c. Személyi ügyek
Nagy Lajos polgármester:
Tájékoztatom a testületet, hogy Vass Béla Gyula lemondott Szociális Bizottsági
tagságáról, nem kíván tovább ebben a bizottságban tevékenykedni. Javasolom, hogy
fogadja el a testület lemondását. Kérem, aki elfogadja Vass Béla Gyula lemondását
Szoc. Bizottsági tagságáról, kézfelemeléssel szavazzon. Hozzájárult a lemondó
nyilatkozatában a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vass Béla Gyula
Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságáról való lemondását 2011.év augusztus hó
3.napjával tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Javasolom a testületnek, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának
megválasztani Farkas László Nándor urat. Kérdezem a jelöltet, hogy a jelölést
elfogadja-e?
Farkas László Nándor a jelölést elfogadja, a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz
hozzájárul.
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Az előző ciklusban is nagyon jól együtt dolgoztunk. Javasolom megválasztását.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért Farkas László Nándor megválasztásával a Szociális és
Egészségügyi Bizottság külső tagjának, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
67/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság külső tagjának Farkas László Nándort megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Farkas László Nándort mint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megválasztott külső tagját, hogy az esküt tegye le.
Farkas László Nándor az esküt letette. Esküokmány jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom a testületnek, hogy Farkas László alpolgármester megbízatását szíveskedjék
visszavonni.
Farkas László alpolgármester:
Kérdezem a polgármester urat, hogy nem indokolja meg a visszavonást?
A nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul.

Nagy Lajos polgármester:
A kinevezést sem indokoltam, ezt sem indokolom meg. A megválasztása is titkos
szavazással történt, a visszavonása is titkos szavazással történik. Személyes érintettsége
miatt javasolom, hogy ne zárja ki a testület a szavazásból. Kérem, aki ezzel egyetért,
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
68/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László
képviselő-testület az alpolgármesteri tisztsége visszavonása tárgyában hozandó döntés
meghozatalából személyes érintettsége folytán NEM zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást
készítse elő, és bonyolítsa le. A titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet
rendel el.
SZÜNET
Nagy Lajos polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
szavazás eredményét.
Takácsné Lengyel Valéria Ügyrendi Biz. elnöke:
A Bizottság a titkos szavazást lebonyolította. Szavazásra jogosult 7 képviselő volt. Az
urnában 7 db szavazólap volt. Érvénytelen szavazólapot a bizottság nem talált. A feltett
kérdésre „Egyetért-e Ön azzal, hogy Farkas László alpolgármester megbízatása
visszavonásra kerüljön?” 4 igen szavazatot, 3 nem szavazatot kapott.
Nagy Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Farkas László alpolgármester megbízását 4
igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül visszavonta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
69/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve
az 1990.évi LXV.törvény 34.§.(1) bekezdésben foglalt előírásokat – Farkas László
alpolgármester megbízatását visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Farkas László képviselő:
Tisztelettel köszönöm a testület eddigi bizalmát, ezután is településünk érdekében fogok
dolgozni.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom alpolgármesternek megválasztani Hetényi Tamás Péter képviselőt. A
szavazás titkos szavazással történik. Személyes érintettsége miatt javasolom, hogy ne
zárja ki a szavazásból a testület. Kérdezem Hetényi Tamás Pétert, hogy a megbízást
elfogadja-e?
Hetényi Tamás Péter képviselő a megbízást elfogadja, a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz hozzájárul.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
70/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Tamás
Péter képviselőt – személyes érintettsége folytán – az alpolgármester választás, és annak
tiszteletdíja megállapítása tárgyában hozandó döntéshozatalból NEM zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a szavazást készítse
elő, bonyolítsa le. A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
Nagy Lajos polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
szavazás eredményét.
Takácsné Lengyel Valéria Ügyrendi Biz. elnöke:
A Bizottság a titkos szavazást lebonyolította. Szavazásra jogosult 7 képviselő volt. Az
urnában 7 db. szavazólap volt. Érvénytelen szavazólapot a bizottság nem talált. Hetényi
Tamás Péter alpolgármester jelöltre 4 igen szavazatot, 3 nem szavazatot adtak le.
Nagy Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Hetényi Tamás Pétert 4 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül alpolgármesternek megválasztotta. Javasolom, hogy
Hetényi Tamás Péter alpolgármester részére – írásbeli kérelmét figyelembe véve a

jogszabályban foglalt megállapítható tiszteletdíjjal szemben - havi bruttó 120 e Ft/hó
tiszteletdíjat állapítson meg a testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta
a következő határozatot:
71/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
a.) A szavazás eredménye, hogy Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Hetényi
Tamás Péter képviselőt a község társadalmi megbízatású alpolgármesterének titkos
szavazással megválasztotta.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Tamás
Péter társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2011. év augusztus hó 4.
napjától kezdődően bruttó 120.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, figyelemmel a
2011.augusztus hó 4-én tett írásbeli nyilatkozatára.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Hetényi Tamás Péter megválasztott társadalmi
megbízatású alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.
Hetényi Tamás Péter alpolgármester az esküt letette, esküokmány jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nagy Lajos polgármester:
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy
Hetényi Tamás Péter alpolgármester
költségátalány megállapítását nem kérte, így a testület az 1994. évi LXIV. tv. 18. § (1)
bekezdése szerint köteles a költségeit megtéríteni.
Nagy Lajos polgármester:
Az Ötv. és az is SZMSZ lehetővé teszi társadalmi megbízatású alpolgármester
választását. Ezzel a jogommal szeretnék élni, javasolom, hogy külső társadalmi
megbízatású alpolgármesternek Vass Béla Gyulát válassza meg a testület. A szavazás
szintén titkos szavazással történik. Kérdezem Vass Béla Gyulát, hogy a megbízást
elfogadja-e?
Vass Béla Gyula a megbízást elfogadja, a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz
hozzájárul.

Nagy Lajos polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást
készítse elő, bonyolítsa le. A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
Nagy Lajos polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
titkos szavazás eredményét.
Takácsné Lengyel Valéria Ügyrendi Biz. elnöke:
A Bizottság a titkos szavazást lebonyolította. Szavazásra jogosult 7 képviselő volt. Az
urnában 7 db. szavazólap volt. Érvénytelen szavazólapot a bizottság nem talált. Vass
Béla Gyula külső társadalmi megbízatású alpolgármester jelöltre 4 igen szavazatot, 3
nem szavazatot adtak le.
Nagy Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Vass Béla Gyulát 4 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül külső társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztotta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
72/2011. (VIII.4.) kt. határozat:
A szavazás eredménye, hogy Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Vass Béla
Gyula-t a község külső társadalmi megbízatású alpolgármesterének titkos szavazással
megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Vass Béla Gyula megválasztott külső társadalmi
megbízatású alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.
Vass Béla Gyula külső társadalmi megbízatású alpolgármester az esküt letette, az
esküokmány jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nagy Lajos polgármester:
Hetényi Tamás Péter alpolgármester az általános helyettes, a jogi szabályozás
értelmében a külső alpolgármester tanácskozási joggal vesz részt a testület ülésén a
polgármestert a testület elnökeként nem helyettesítheti. Vass Béla Gyula külső
társadalmi megbízatású alpolgármester szaktudását szeretném igénybe venni az oktatási

intézmények területén. Munkaköri leírását el fogom készíteni. Szeretném megköszönni
Farkas Lászlónak eddigi alpolgármesteri munkáját. Az új alpolgármestereknek,
bizottsági tagnak jó munkát kívánok azzal, hogy próbáljunk meg egységesen, a község
érdekében tevékenykedni. Így kiegészülve egy erőteljes csapat fog tovább dolgozni.
Bízom benne, hogy további jó eredményeket fogunk elérni, mint az elmúlt években.
Vass Béla Gyula alpolgármester:
Köszönöm a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek a bizalmat. A felmerülő
szabadidőm egy részét a falu, a közösség javára fogom fordítani. Köszönöm szépen.
Hetényi Tamás Péter alpolgármester:
Köszönöm a bizalmat, igyekszem feladataimat elvégezni. Köszönöm szépen.
Farkas László Nándor Szoc. Biz. külső tagja:
Köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, bizalmával és szavazatával, a
munkámra a Bizottságban igényt tartanak. Igyekszem a magam stílusában
véleményemet ezután is elmondani.

5/d. Egyebek
Hetényi Tamás Péter alpolgármester:
Olyan értesülést kaptam, hogy olyan helyeken nyírják a füvet a gameszosok, ahol
meglett férfiak laknak, meg tudnák oldani. Mi ebből az igazság?
Ángyán Attiláné képviselő:
- A Kisbalaton utca végét ígérték, hogy megcsinálják. Mikor készül el?
- Az Egry J. utcán a kátyúkat kiszedték, mikor lesz helyre állítva?
- Péntek kora reggeli órákban érkezik egy tápos autó, megy végig az utcákon, hangosan
zavarja a nyugalmat.
Nagy Lajos polgármester:
Alpolgármester úr kérdésére; küzdünk ezzel a problémával. Megpróbáljuk
visszaszorítani, intézkedni.
A Kisbalaton utca végét és az Egry utca aszfaltozását az esős idő miatt nem tudták
elvégezni.

Török Csilla körjegyző:
Működési engedélyét a székhely község jegyzője adja ki, informálódunk róla, és
küldünk egy felszólítást, hogy ne kora reggeli időpontban járja a község utcáit.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 16,50
órakor az ülést bezárta.

K.m.f.
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