BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
1/2012. (I.19.) kt. határozat:
A 2012. január 19-ei ülés napirendjének elfogadása
2/2012. (I.19.) kt. határozat:
Napirend előtti beszámoló elfogadása
3/2012. (I.19.) kt. határozat:
A Könyvtár 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
4/2012. (I.19.) kt. határozat:
A Művelődési Ház 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
5/2012. (I.19.) kt. határozat:
Csillagvár bérleti díj ügye
6/2012. (I.19.) kt. határozat:
Tűzvédelmi megállapodás felmondása
7/2012. (I.19.) kt. határozat:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása, új együttműködési
megállapodás
8/2012. (I.19.) kt. határozat:
Marcali járáshoz tartozás jóváhagyása
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1. számú
Jegyzőkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012.
január 19-én 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Hetényi Tamás Péter alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester
Farkasné Bogdán Anna bizottsági tag
Farkas László Nándor
„
Tüskés Balázs
„
Fehér Katalin Műv. Ház vezető
Kányáné Futó Edit könyvtáros
Igazoltan távol maradt:
Farkas László képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 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:
1/2012. (I.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
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Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Beszámoló a Könyvtár 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: Kányáné Futó Edit könyvtáros
2) Beszámoló a Művelődési Ház 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető
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:
- December 21-én Siófokon volt egy tárgyalás a szemétszállítással kapcsolatban, a
Zöldfok Zrt-hez tartozó önkormányzatok részére. Az ISPA szerződés lejárt, új társulást
kellett alakítani. Ennek a megalakítása volt. Balatonszentgyörgy még nem lépett be,
mivel az utolsó ülésünkön újabb információkat kértünk, amit nem kaptunk meg.
- Január 11-én Kaposváron Megyenapon vettem részt. Minden településről egy kanál
földet kellett vinni, amit egy üstbe gyűjtöttek össze a megyei összefogás jelképeként.
- 17-én a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kerestek fel bennünket. A jövőben
változások lesznek, új felállás, új feladatok.
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület. Az ünnepek előtt Hetényi Tamás Péter alpolgármester úrral
felváltva helyettesítettük a polgármester urat. Január 6-án, vízkereszt napján két erdélyi
fiatalember tette le állampolgársági esküjét, melyen Hetényi Tamás Péter
alpolgármester úrral vettünk részt. 11-én a polgármester úrral részt vettem a megyei
rendezvényen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2012. (I.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
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1) Beszámoló a Könyvtár 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: Kányáné Futó Edit könyvtáros
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
K é r d é s:
Nagy Lajos polgármester:
Az iskolában is van könyvtár. Mennyiben befolyásolja ez a könyvtár munkáját?
Kányáné Futó Edit könyvtáros:
Befolyásolja, valamint az is, hogy fél évre be volt zárva a könyvtár. Kicsit elfelejtődött.
Az általános iskolai kötelező olvasmányok iránt nem, inkább a középiskolai
olvasmányok iránt van érdeklődés. Több polcra, tárolóeszközre lenne szükség.
Gyerekek mesés könyveit nem tudtam kitenni.
Nagy Lajos polgármester:
A költségvetés készítésekor visszatérünk a tárolóeszközökre, megvizsgáljuk a
lehetőségét. Kérem, aki elfogadja a könyvtár 2011. évi munkájáról szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
3/2012. (I.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtár
2011.évi munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Művelődési Ház 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
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A Művelődési Ház program-tervezetét táblázatos rendszerben a pályázatokhoz kell
mellékelni. Az egyéb programokat a szöveges beszámolóban foglaltam össze.
Hozzászólások:
Hetényi Tamás Péter alpolgármester:
Szeretném megköszönni egész éves munkáját. Egy kérdés: lehet-e fánkfesztivált
betervezni?
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Semmi akadálya, az idősekkel kell felvenni a kapcsolatot.
Ángyán Attiláné képviselő:
Az Ifjúsági Klub működik-e? Találkoznak-e még a fiatalok?
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Amikor megalakult nagyon örültünk. Egy völgybe kerültünk. Most van hely, de a
barátság megbomlott, a klub is megbomlott. Jövő héten lesz egy összejövetel.
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
Májusban lett átadva a Művelődési Ház. Marcaliban is történt felújítás. Az biztos, hogy
Marcali örülne, ha ilyen szépen felújított Művelődési Háza lenne. Egy kisváros is
megirigyelhetné a sok színvonalas rendezvényünket. Köszönet mindenkinek, aki a
kultúrában ilyen módon részt vesz.
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Marcaliban a karácsonyi ünnepségen vettem részt. Nagyon kevesen voltak, hideg volt.
Úgy éreztem, hogy ezt itt mi nem engedhetnénk meg magunknak.
Nagy Lajos polgármester:
Ez a kultúrház adottság. Kívülről semmit nem mond. Belülről annál többet. A
felújítással valamennyit bővült. Bálok alkalmával kicsinek bizonyul. Mindennek nem
felel meg. Balatonszentgyörgyön nem kell szégyenkeznünk. Színvonalas rendezvények
vannak, megfelelő látogatottsággal. Profi dolgozóinkon kívül olyan egyesületek
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vannak, amelyek ezt támogatják. Megköszönöm a Művelődési Ház munkáját, kérem,
aki elfogadja a 2011. évi munkájáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
4/2012. (I.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház
2011.évi munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület létszáma
6 főre emelkedett, az ülés továbbra is határozatképes, folytatódik.
3) Napirend tárgyalása:
Egyebek: 3/a. Csillagvár bérleti díj ügye
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző:
A képviselő-testület 2011. novemberi ülésén úgy határozott, hogy a Csillagvár bérleti
díjából 200 e Ft-ot átvállal. Az erről szóló kivonatot megkapta a Kincstári
Vagyonkezelő Zrt. Az elmúlt napokban telefonon hívtak bennünket a Zrt-től, olyan
határozatot hozzon a testület, hogy november 1-től április 30-ig terjedő időszakra bérleti
díj mérséklést kér.
A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2012. (I.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a
balatonszentgyörgyi Csillagvár kezelője kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-nél az általa fizetendő éves bérleti díj minden év november hó 1.napja és minden év
április hó 30.napja közötti időtartamra a Csillagvár bérleti díjának csökkentését a
Csillagvár további üzemeltetése érdekében.
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Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3/b. Tűzvédelmi megállapodás felmondása
Nagy Lajos polgármester:
A Tűzoltóság részéről a korábban kötött együttműködési megállapodást felmondják,
mivel a tűzoltóság önálló szervezetként megszűnik. A megállapodás felmondását
nekünk is el kell fogadni. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2012. (I.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali
Tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás – a Tűzoltóságnak a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságba történő beolvadása miatti – felmondását a
Tűzoltóság részéről tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/c. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme
Nagy Lajos polgármester:
Az átszervezés folytán a Katasztrófavédelmi Igazgatóság magában foglalja a polgári
védelmet és a tűzoltóságot is. Új együttműködési megállapodást javasol. Az igazgatóság
kéri, hogy a korábbi éveknek megfelelően 60 Ft/fő/év támogatást biztosítson a testület
munkájukhoz. Eddig minden évben biztosítottuk a támogatást. Most is nagy szükségük
lesz rá, mivel az átalakítással sok új dokumentumot kell készíteni, kiképzéseket kell
tartani. Fel lesz állítva helyi szervezet is, melynek képzését is ők végzik. Kérem, aki
elfogadja az új együttműködési megállapodást, egyetért a támogatással, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
7/2012. (I.19.) kt. határozat:
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Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltségével kötendő
együttműködési megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a
megállapodást megköti, aláírására a polgármestert felhatalmazza.
A Kirendeltség működéséhez adandó ( 1674 fő x 60.- Ft= 100.440.- Ft), azaz
Egyszázezer-négyszáznegyven 00/100 forint hozzájárulást a 2012.évi költségvetési
kiadásai terhére biztosít.
Határidő. azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3/d. Egyebek
Nagy Lajos polgármester:
- Tájékoztatom a testületet, hogy a szőkedencsi önkormányzat megküldte határozatát,
mely szerint 2012. szeptember 1-től csatlakozik az iskola és óvoda fenntartó
társuláshoz. Amennyiben az állam fenntartja a sávolyi iskolát, akkor ez a határozat nem
érvényes, a szőkedencsiek továbbra is a sávolyi iskolába és óvodába járnak.
- Elkészült a járások besorolása. Balatonszentgyörgyöt a Marcali járáshoz sorolták be.
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő a fonyódi járáshoz tartozna. Balatonberény
szeretne szintén Fonyódhoz tartozni.
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e a besorolást, vagy másban
gondolkodjunk?
Hozzászólások:
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
Négy éve volt az, amikor átigazoltunk Fonyódról Marcaliba. Küszködtünk a fonyódi
központtal. Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle kisvárosok egymás ellen feszültek, ami
a hatékonyságot gyengítette. Azóta beágyazódott a rendszer Marcaliba. Nem is lenne
kérdés, hogy továbbra is Marcalinál maradjunk.
Nagy Lajos polgármester:
Akkor a fonyódi társulásnak nem volt közoktatási programja sem. Nem tudtunk volna
pályázni sem.

Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
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Abban az időben közel egy hetet áldoztunk a fonyódi koncepcióra, ami végül nem
készült el. Az új iskola nem készülhetett volna el, ha nem megyünk át a Marcali
Kistérségbe.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Marcalinak köszönhetjük az iskolát, a gyerekek tanácsadóba oda járnak. Marcalihoz
kötődünk.
Nagy Lajos polgármester:
Az az érdekes, hogy Balatonberény Fonyódhoz, Balatonmáriafürdő pedig Marcalihoz
szeretne tartozni. Szerintem az lett volna a legjobb, ha ezt a négy települést meghagyták
volna úgy, ahogy volt.
Farkas László Nándor bizottsági tag:
Én vasutas szemmel próbálom nézni a dolgot. Az új elképzelés szerint felülvizsgálatra
kerül a jelenlegi közlekedési koncepció. Az eddigi kistérségi központok visszakerülnek
a vonatközlekedésbe. A vonatközlekedést a busz nem tudta felváltani igazán. Ebből a
szempontból is szerencsés lenne, ha Marcali felé orientálódna ez a sarok, a négy
település. A vasút leépítésével sok munkahely szűnt meg.
Nagy Lajos polgármester:
Ezt január 29-éig lehet véleményezni. Ha azt mondjuk, hogy Marcali, akkor nincs
teendőnk. Ha a kisebb közösséget nézzük, az lenne az ideális, ha a négy település itt
maradna. Balatonkeresztúr még nem tudott dönteni. Annyit még megpróbálok, hogy
felveszem a kapcsolatot a keresztúriakkal. Egy közösen írt levéllel fordulhatnánk a
Minisztériumhoz, ezzel érhetnénk el eredményt.
Török Csilla körjegyző ismerteti az új Ötv. rendelkezéseit a közös önkormányzati
hivatalok létrehozására vonatkozóan.
Navrasics Endre képviselő:
Én mindenképp a Marcalit támogatnám. Jól működő rendszer, mehet tovább.
Nagy Lajos polgármester:
A különbség meg van, Marcaliban gördülékenyen mennek a dolgok, semmi probléma
nincs. Kérem, aki egyetért azzal, hogy településünk a minisztériumi besorolás szerint a
Marcali járáshoz tartozzon, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
8/2012. (I.19.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
jogszabálytervezetet, melyben Balatonszentgyörgy települést a Marcali Járáshoz
kívánják sorolni, megismerte, megtárgyalta, azzal egyetért. A képviselő-testület
kinyilvánítja hogy Balatonszentgyörgy település a Marcali Járásban (jelenleg a Marcali
Kistérség tagja) kíván maradni.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Vizvári Krisztián körz. megbízott:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Meghívott Vendégek! A
Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda február 11-én tartana egy jótékonysági bált a
kultúrházban. Ezúton szeretném meghívni Önöket a bálra, mellyel támogatnák az
Alapítványt. Jegyeket feleségemnél lehet megvásárolni. Szeretettel várunk mindenkit.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester az ülést 15,55
órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester
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