BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
1/2009. (I.29.) kt. határozat:
A 2009. január 29-ei ülés napirendjének elfogadása.
2/2009. (I.29.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
3/2009. (I.29.) kt. határozat:
A Könyvtár 2008. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
4/2009. (I.29.) kt. határozat:
A Művelődési Ház 2008. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
5/2009. (I.29.) kt. határozat:
Margaréta Óvoda Alapítványa támogatása.
6/2009. (I.29.) kt. határozat:
Dobó István Általános Iskola Alapítványa támogatása.
7/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonkeresztúri Rendőrörs működésének támogatása.
8/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatoni Futár támogatása.
9/2009. (I.29.) kt. határozat:
Berzsenyi utcai játszótér befejezési határidő meghosszabbítása.
10/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatánál végzett célellenőrzés megállapításaim
11/2008.(I.29.) kt.határozat:
Törvényességi észrevételek, és tett intézkedések megtárgyalása
12/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonberényi Turisztikai Egyesületi tagdíj elfogadása.

1. számú

Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009.
január 29-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Farkas László Nándor képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Fehér Katalin Műv. Ház vezető
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Endre képviselőt és Farkas László
alpolgármestert kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
1/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. január 29ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Beszámoló a Könyvtár 2008. évben végzett munkájáról.
Előadó: Tóth Pálné könyvtáros

2) Beszámoló a Művelődési Ház 2008. 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:
- Január 15-én az iskolánál tervezői egyeztetés volt az iskola, óvoda felújításával
kapcsolatban. Látványtervet is bemutatott a tervező.
- 17-én a Horgászegyesület közgyűlésén vettem részt.
- 19-én a Művelődési Házban volt egy megbeszélés a tátrai sítáborral kapcsolatban,
amely február 8-13-ig lesz.
Farkas László alpolgármester:
- Január 23-án Keszthelyen voltam egy újévi köszöntőn, melyet a polgármester úr hívott
össze. Tájékoztatta a jelenlevőket a kórház fenntartási gondjairól. Valószínűleg meg
fogják keresni a környező települések önkormányzatait.
- Január 24-én volt a Polgárőr Egyesület beszámoló közgyűlése. Nagyon jó hangulatú,
kellemes baráti beszélgetés volt, meghallgattuk az egyesület pénzügyi helyzetét, mely
igazán kiemelkedő, példa értékű a pályázati kihasználás, stabil anyagi helyzetben van.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
2/2009. (I.29.) 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:
Beszámoló a Könyvtár 2008. évben végzett munkájáról.

Előadó: Tóth Pálné könyvtáros
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Tóth Pálné könyvtáros
betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen, javasolja, hogy a napirendet tárgyalja
meg a testület.
A könyvtár munkáját mindenki ismeri, lényeges változás nem volt az elmúlt évben. Az
aljzatot részben próbáltuk felújítani. Mivel az iskolában önállóan működik az iskolai
könyvtár, így a községi könyvtár munkájára valamilyen szinten hatott az iskolai
könyvtár működése. A tervek szerint a felújított iskolában önállóan működő könyvtár
lesz, ezért érdemes elgondolkodni a községi könyvtár további sorsáról.
Hozzászólások:
Tüskés Balázs képviselő:
A beszámolóban említett számítógépes program amivel dolgozik, valóban nagyon
elavult, korszerűbbre lenne szükség. Támogatni kellene beszerzését.
Farkas László alpolgármester:
Érdemes elgondolkodni azon, hogy az iskola felújításával az elkészülő iskolai könyvtár
mellett nem szabad párhuzamosan még egy intézményt működtetni.
Tüskés Balázs képviselő:
A tervekben ez így szerepel? Ha nincs iskola akkor is tudják fogadni a lakosságot?
Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésre megérkezett, a testület létszáma 9 főre
emelkedett, az ülés tovább folytatódik.
Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
Az iskolai könyvtárnak ez a rendeltetése? Összevonható, működhet így? A községi
könyvtár működése, állománya kimagasló. A környéken nincs ilyen.
Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató:
Összevonható. Délelőtt szakirányú iskolai tevékenységet lát el, ez nem zárja ki azt,
hogy délután a felnőtt lakosságot kiszolgálja.

Nagy Lajos polgármester:
Az új iskolai könyvtár teljesen elszeparált lesz, az Egry utca felől lesz a bejárata. Ezt az
állományt valóban nem szabad elveszíteni. A helyiség felszabadulásával a kultúrház
régi problémái megoldódnának. A költségvetés készítésénél a számítógépes program
beszerzését figyelembe kell venni.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
által fenntartott Könyvtár 2008.évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Besenczki Józsefné képviselő az ülésre megérkezett, a testület létszáma 10 főre
emelkedett, az ülés tovább folytatódik.
2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Művelődési Ház 2008. évben végzett munkájáról.
Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fehér Katalin Műv. Ház vezető az írásos előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki:
- Beszámolóm egy kicsit pesszimista hangulatban íródott. Az elmúlt évet nem tartom
sikeresnek. Nem a rendezvények, programok látogatottsága miatt mondom ezt. Az
egyik legsikertelenebb rendezvény a falunap volt. Kérem, hogy beszéljünk erről.
- Minden évben jelzést kapok nemzeti ünnepeink időpontjával kapcsolatban. Nagyon
sokan dolgoznak, tanulnak vidéken, akiknek nem jó az ünnepség időpontja. Ha pár
embert nyernénk, a látogatottság is jobb lenne.
- A harmadik dolog; a fiatalok problémái, nincs közösségi helyiségük, ahova
összegyűlhetnek, spontán összejöhetnek.
Köszönetemet szeretném kifejezni a testületnek, a polgármester úrnak, hogy mellettem
vannak és szabad kezet adnak ahhoz, hogy munkámat végezhessem és rajtuk keresztül
mindenkinek, aki segíti munkámat.
Hozzászólások:
Dr. Darabont Ferenc képviselő:

A beszámoló egyáltalán nem pesszimista hangulatú. Gratulálok a sokszínű
tevékenységhez.
Farkas László alpolgármester:
Nem szabad pesszimistán felfogni ezeket, hiszen nagyon közönyösek az emberek.
Balatonszentgyörgyön ahogyan meg vannak ünnepelne nemzeti ünnepeink, nemhogy
szégyellnünk, hanem büszkék lehetünk rá. A nemzeti ünnepekre a gyerekek
bevonásával a szülők, nagyszülők is elmennek, nagyobb a látogatottság.
Tüskés Balázs képviselő:
Volt néhány rendezvény, amelyre nem a kellő létszámú résztvevő érkezett. Bizonyos
dolgoknak be kell érni. Egyben gondolkodni kellene azon, hogy ezeket minél
színesebbé tegyük, még közelebb kellene hozni a lakossághoz, érdemes ezekre eljönni.
Másrészt olyan pályázatokat készíteni, amellyel kisebb technikai eszközöket (projektort,
stb.) tudnánk beszerezni.
Navrasics Endre képviselő:
Hasonló nagyságú település ilyen programmal csak büszke lehet. A kultúrotthon
gusztusos, otthonos, be lehet menni. Nem kell pesszimistának lenni.
Hetényi Tamás Péter képviselő:
A falunapkor rossz idő volt, ez benn van a „pakliban”. Ennek ellenére csak gratulálni
tudok.
Nagy Lajos polgármester:
Az előttem elhangzottakat tudtam volna én is elmondani. A falunappal kapcsolatban
2006-ig visszamenőleg minden évben esett az eső. Ennek kapcsán rendezvénysátor
beszerzését tervezzük. A szervező bizottság kivette részét a munkából. A nemzeti
ünnepekre is megoszlanak a vélemények. Vannak akik az ünnep napján szeretnek
elmenni Budapestre a központi ünnepségekre. Így mind a kettőn részt tudnak venni. A
fiatalok a civilházat használhatják, ami nincs igazán kihasználva. A Tájház
működtetése, program-szervezése a Művelődési Házhoz lesz csatolva. A pályázatokra
kellene jobban odafigyelni. Büszkék lehetünk a falu programjaira. Kérem, aki elfogadja
a Művelődési Ház 2008. évi munkájáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

4/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
által fenntartott Művelődési Ház 2008.évben végzett munkájáról szóló beszámolót
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3) Egyéb ügyek:
3/a. Margaréta Óvoda Alapítványa és a Dobó István Általános Iskola Alapítványa
támogatása.
Nagy Lajos polgármester:
A Margaréta Óvoda Alapítványa jótékonysági bált szervez február 7-én, minden
testületi tagot szeretettel meghív és egyben kéri az önkormányzat támogatását. Az
Iskola Alapítványa egy későbbi időpontban tartja jótékonysági bálját. Javasolom, hogy
mind a két Alapítványt támogassa a testület az elmúlt évihez hasonlóan. Az Óvoda
Alapítványa részére 50 e Ft, az Iskola Alapítványa részére 100 e Ft támogatást nyújtson.
A képviselő-testület az Óvoda Alapítványa kérelmére 10 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
5/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Margaréta”Óvoda Alapítvány részére 50.000.- Ft összegű pénzbeni támogatást állapít
meg a 2009.évi költségvetési kiadási terhére.
Felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
6/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskolaszék a
gyermekekért” Alapítvány részére 100.000.- Ft összegű pénzbeni támogatást állapít
meg a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére.
Felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatás átutalásáról
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/b. Balatonkeresztúri Rendőrörs működésének támogatása.
Nagy Lajos polgármester:
A Balatonkeresztúri Rendőrörs támogatási kérelmet nyújtott be az őrs 2009. évi
működésének támogatására. Az elmúlt évben 10 e Ft-tal támogatta havonta
önkormányzatunk az őrs működését. Javasolom, hogy most is hasonlóan támogassa a
testület a kérelmet.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali
Rendőrkapitányság – balatonkeresztúri rendőrőrsnél felhasználandó – pénzbeni
támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, a Rendőrség részére havi 10.000.Ft, mindösszesen 120.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a 2009.évi költségvetési
kiadásai terhére. Felhatalmazza a polgármestert a rendőrséggel kötendő támogatási
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/c. Balatoni Futár támogatási kérelme.
Nagy Lajos polgármester:
A Balatoni Futár Szerkesztősége is minden évben megkeresi önkormányzatunkat
támogatási kérelmével. Évente 20 e Ft-tal támogatta önkormányzatunk a kiadvány
megjelentetését. Havonta 30-40 példányt juttat el hozzánk térítésmentesen a
Szerkesztőség. Javasolom, hogy ez évben is támogatta testületünk a színvonalas
kiadvány megjelentetését.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
8/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár
Szerkesztősége részére a lap megjelentetéséhez 20.000,- Ft pénzbeli támogatást állapít
meg a 2009. évi költségvetési kiadásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3/d. Berzsenyi utcai játszótér befejezési határidő meghosszabbítása.
Nagy Lajos polgármester:
A Berzsenyi utcai játszótér felújítása elkészült, az elszámolás folyamatban van, de
mivel az elszámolási határidő január végén lejár, ezért a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácsnál szükségesnek látják a beruházás befejezési határidejének
meghosszabbítását, kérik az erről szóló testületi határozatot.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
9/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, hogy a pénzügyi elszámolhatóság
érdekében a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utcai játszótér felújítása és szabványossá
tétele című beruházás befejezési és elszámolási határidejét további 60 nappal – azaz
2009. március 31-ig - hosszabbítsa meg.
Felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3/e. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatánál
megállapításai, törvényességi észrevételek megtárgyalása

végzett

célellenőrzés

Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti a célvizsgálattal kapcsolatos előterjesztést, a társulások
működéséről történő beszámolóval kapcsolatos törvényességi észrevételt, valamint a
társulásban fenntartott balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ társulási
megállapodásával kapcsolatos észrevételt is.
Nagy Lajos polgármester:
Szóbeli előterjesztést tesz a közoktatással kapcsolatos társulás 2007.évi és 2008.évi
munkájával kapcsolatosan, valamint javasolja a testületnek, hogy mivel az
Alapszolgáltatási Központ munkájáról szóló beszámolót évente megtárgyalja a testület,
ezt tette 2008-ban is, amikor a 2007.évi végzett munkáról szóló beszámolót tárgyalta,
azt tekintse a társulás munkájáról szóló beszámolóvan egyenértékűnek.

A célellenőrzés megállapításaival kapcsolatosan elmondja:
Az óvodában a gyermek-létszám csökkenésével létszámcsökkentést hajtottunk végre
pályázat benyújtásával. Ezután a vörsi gyermekekkel bővült a csoport-létszám, az
óvónők helyettesítéssel oldják meg az 1 fő óvónő hiányát. Arra törekszünk, hogyha a
munkanélküliek között van óvónő végzettségű személy, akkor közhasznú vagy közcélú
személy foglalkoztatásával megoldjuk az óvónő hiányt. Amennyiben lejár a pályázattal
előírt 5 év, akkor véglegesíteni lehet az alkalmazott közhasznú személyt, ha a gyermeklétszám ezt lehetővé teszi.
Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2009. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatánál
végzett – szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása,
közoktatási feladatok ellátása, egészségügyi szolgáltatások biztosítása tárgykörben –
ellenőrzésről szóló írásos jelentésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
A képviselő-testület az ellenőrzést által feltárt hiányosságok pótlásáról gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2009.(I.29.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DélDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 3-2237/2008.sz. törvényességi
észrevételében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DélDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 3-2262/2008.sz. törvényességi
észrevételében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester beszámolóját a balatonszentgyörgyi székhelyű “Dobó István”
Általános Iskola és a balatonszentgyörgyi székhelyű “Margaréta” Óvoda
fenntartására működő társulások munkájáról szóló beszámolót megismerte,
megtárgyalta.
d.) A képviselő-testület a balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ
2007.évi végzett munkájáról szóló beszámolót 2008.év folyamán megtárgyalta,
azt a társulás munkájáról szóló beszámolóval egyenértékűnek tekinti.

e.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Központi Háziorvosi
Ügyeleti társulás beszámolóját a Marcali Többcélú Kistérségi Társulástól kérje
meg, és azt terjessze a testület elé.
f.) A képviselő-tetület a célvizsgálatról szóló jelentésben foglaltaknak megfelelően
a 34/2008./IV.29./kt. határozata a.)-d.) pontjait hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/f. Balatonberényi Turisztikai Egyesületi tagdíj fizetés.
Nagy Lajos polgármester:
Tavaly döntött a testület arról, hogy a Balatonberényi Turisztikai Egyesületbe tagként
belép. Holnap lesz az Egyesület közgyűlése, ahol döntenek felvételünkről. Amennyiben
felvételünket támogatják, úgy az éves tagdíj 12 e Ft lesz. Erről kell dönteni, vállalja-e a
testület ezt az összeget? Kérem, aki a tagdíj mértékét elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2008. (I.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
83/2008./IX.24./kt.határozata c.) pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:

a

„c.) A képviselő-testület az a jogi személyekre vonatkozó 12.000,- Ft tagdíj
megfizetését vállalja, annak fedezetét a mindenkori éves költségvetési kiadásai terhére
biztosítja.”
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
Körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Navrasics Endre
képviselő

Farkas László
alpolgármester

