
BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

1/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   A 2010. február 4-ei ülés napirendjének elfogadása. 

 

2/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   Napirend előtti beszámoló elfogadása. 

 

3/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   A Művelődési Ház 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 

   elfogadása. 

 

4/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   A Könyvtár 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámoló  

   elfogadása. 

 

5/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   „Margaréta” Óvoda Alapítványa támogatása. 

 

6/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   Általános Iskola Alapítványa támogatása. 

 

7/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   Balatoni Futár támogatási kérelmének megtárgyalása. 

 

8/2010. (II.4.) kt. határozat: 

   Ivóvíz-és szennyvízcsatorna díjtámogatásra pályázat benyújtás. 

 

 

 

 

 

 

RENDELETE 

 

 

1/2010. (II.4.) sz. rendelet: 

   A térítési díjakról. 

 

 

 

 

 

 



1. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. február 

4-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 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

  Tóth Pálné könyvtáros 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Tüskés Balázs 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 Farkas László Nándor és Navrasics Endre 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: 

 

 

1/2010. (II.4.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-ei 

ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 



1) Beszámoló a Művelődési Ház 2009. évben végzett munkájáról. 

  Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

 

2) Beszámoló a Könyvtár 2009. évben végzett munkájáról. 

  Előadó: Tóth Pálné könyvtáros 

 

3) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) 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 2?-án Szőcsénypusztán a kistérségi ülésen jegyzőasszonnyal képviseltük 

önkormányzatunkat. 

-   ?-án Balatonberény Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági ülésén vettünk részt. A 

berényi önkormányzat az alapítványi iskolát meg akarja szüntetni és ide szeretné hozni a 

gyerekeket. Több megoldás is lenne. Az óvodát tovább működtetné fenntartásában.  

- Január 11-én az iskolában összevont szülői értekezlet volt, ahol az igazgató úr tájékoztatta a 

szülőket a beruházás állásáról. Az 1. és 3. osztályt a Művelődési Házban helyezik el, mivel 

nagyon szűk a hely.  

-  13-án a VÁTI ellenőrzést tartott a beruházásnál, mindent megtekintettek, rendben találtak 

mindent. 

- 14-én Kaposváron voltunk, a Megyei Közgyűlés Elnöke hívott meg bennünket.  

- 16-án a Horgászegyesület tartotta közgyűlését, azon vettem részt. 

- 18-án a szegerdői polgármester asszonnyal tárgyaltunk. 

- 21-én a battyáni sertésteleppel kapcsolatos egyeztetés volt. 

- 22-én Marcaliban Kistérségi Társulási ülés volt. 

- 25-én szintén a balatonberényi Pénzügyi Bizottság ülésén vettünk részt.  

- Február 1-én látogatást tett nálunk Móring József Attila országgyűlési képviselő úr.  

- 2-án a Margaréta Nyugdíjas Egyesület közgyűlésén vettem részt. 

- 3-án az iskola felújítás projekt menedzsmentjével egyeztetést tartottunk. 

- Az elmúlt évben három pályázatot nyújtottunk be, az egyikre 1 millió Ft-ot, a másik 

pályázatra 43 millió Ft-ot, a harmadik pályázatra 9,7 millió Ft-ot kaptunk az iskola felújítás 

önrészére.  

- 24-29-e között 26 fős csapat volt sítáborban Szlovákiában.  

- Farkas László alpolgármester úr két eseményen vett részt, kérem tájékoztassa a testületet. 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A polgármester úr megbízásából kettő eseményen vettem részt. Január 23-án a Polgárőr 

Egyesület közgyűlésén vettem részt. Jó anyagi háttérrel működnek. Minta értéket képvisel 



abban, hogy az egyesületeknek önálló lábra kell állni. Az önkormányzat támogatási készsége 

nem csökkent, de az anyagi lehetőségei végesek. Részt vettem még a DRV Zrt. ülésén is, ahol 

megválasztották a vezetőségi tagokat.  

 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

Ezt a sítábort november óta hirdettük, nagyon nehezen jött létre. Minden gyerek megtanult 

síelni. Baleset nem történt, nagyon kellemes kis panzióban voltunk elszállásolva. A pálya 

nagyon közel volt. A szervező református lelkész ott volt velünk, segített mindenben. 

Kellemes hét volt, mindenki jól érezte magát.  

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Nagyon jó kis közösség volt együtt, mindenkinek tetszett. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az iskola felújítása miatt nem tudjuk ott fogadni a nagyidai nyaralókat. Valahol meg kell 

oldanunk az elhelyezésüket.  

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

 

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

határozatot hozta: 

 

2/2010. (II.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: 

Beszámoló a Művelődési Ház 2009. évben végzett munkájáról. 

  Előadó: Fehér Katalin Műv. Ház vezető 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

A falunapi pályázat anyagát azért mellékeltem, mert úgy érzem, hogy a 2009. évi falunap 

példaértékű volt.  

 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

Véleményem szintén ez. Most ismét írtak ki pályázatot. 

 

 

Hetényi Tamás Péter képviselő: 

 

Szeretném megköszönni Fehér Katinak a rendezést, köszönet érte. 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Mi lehet az oka, hogy átláthatatlan a versenyeztetés? A Talpasház engedélye nem kerül 

meghosszabbításra, mi lesz a következménye? 

 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

A versenyeken nagyon sok induló volt. Egyszerre értek be a célba, kaotikus volt a beérkezés. 

A Talpasház ellenőrzésnél a működési engedélyt keresték, szakleltárt kell készíteni. Ha nem 

készül el, akkor ugyanúgy működünk tovább mint eddig. Semmiféle szankció nem lesz. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Ez a verseny túlnőtte magát. Fejlődni kell a szervezőknek is. Balatonszentgyörgy amit a 

közművelődésért tesz, az megfelel egy kisebb város közművelődési tevékenységének. Ebben 

nagy szerepe van Fehér Katalinnak és Tóth Pálnénak. Köszönet érte. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A balatonszentgyörgyi közművelődési tevékenység példa értékű. Minden este nyitva van a 

Művelődési Ház. Köszönet a dolgozóknak, csak így tovább. Kérem, aki elfogadja a 

Művelődési Ház 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

3/2010. (II.4.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház 

2009.évi munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 



 

2) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Könyvtár 2009. évben végzett munkájáról. 
  Előadó: Tóth Pálné könyvtáros 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tóth Pálné könyvtáros: 

 

A könyvtárban szintek vannak. Azt a folyamatot nem ismeri senki, amíg a könyv kijut a 

pultra. A Könyvtárellátó már nem felel meg az elvárásoknak. A Könyvterjesztők napra készen 

hozzák a könyveket. A költészet napi megemlékezés nagysikerű rendezvény lett. Ez azért 

sikerült, mert bent voltak az egyesületek, magánszemélyek. A képviselő-testület is 

képviseltette magát. A számítógép elavult, cserére szorulna. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Arra kell számítani, hogy az elmúlt évi költségvetéstől kevesebből kell gazdálkodnunk. 

Mindenhol kevesebbet lehet felhasználni. Kérem, aki elfogadja a könyvtár 2009. évi 

munkájáról szóló beszámolót kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

4/2010. (II.4.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Könyvár 2009.évi 

munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A tavalyi évhez képest csak a rezsiköltségben történt emelkedés, emiatt kell a rendeletet 

módosítani.  

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

 

 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2010./II.4./sz. rendelete 

az 5/2008./IV.29./sz. rendelet 

az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő 

térítési díjakról módosításáról 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 

29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján  -  figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi 

LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 

 

Az 5/2008./IV.29./sz. rendelet 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

1.sz. melléklet 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő 

térítési díjakról szóló 5/2008./IV.29./sz. rendeletéhez 

 

A nevelési-oktatási intézményekben, valamint  önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai 

 

 Ellátás megnevezése Nyers- 

anyagnorma 

(Ft) 

Rezsi 

költség 

(Ft) 

Térítési díj Ft/fő/nap 

(nyersanyagnorma+ 

rezsiköltség+ÁFA (Ft) 

 Gyermekek napközbeni 

ellátás 

       

 

 a.) Napközi Otthonos    

      - óvodás     220.- - 220.-  +ÁFA 

      - felnőtt étkezők     225.- 255.- 480.- + ÁFA 

 b.) Általános Iskola    

     - napközi     285.-       - 285.- + ÁFA 

     - menza:     173.-       - 173.- + ÁFA 

      - felnőtt étkezők:     225.-   255.- 480.- + ÁFA 

 

 

2.§. 

 

3.sz. melléklet 

 

„Dobó István” Általános Iskola és Óvodától  (8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9.) 

vásárolt étkeztetés díja 

 

I. Idősek Klubja 198.- 226.- 424.- Ft + ÁFA 

II. Szociális étkeztetés 198.- 226.- 424.- Ft +ÁFA 

 

 



 

3.§. 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.§. és 2.§.-ban foglalt rendelkezéseket 

azonban 2010.év  február hó 1.napjától kell alkalmazni. 

 

(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 

szerint.  

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Egyebek: 4/a. Óvoda és Iskola Alapítványi bál támogatása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az Óvodai és Iskolai Alapítvány Kuratóriuma támogatási kérelmet nyújtott be 

önkormányzatunkhoz. Jótékonysági bált szerveznek, melyhez a testület hozzájárulását kérik. 

Javasolom, hogy az idén jelképes összeggel támogassa a testület a kérelmeket. Az óvodai bált 

10 e Ft-tal, az iskolai bált 20 e Ft-tal támogassuk. Kérem, aki a javaslatot elfogadja, 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

5/2010. (II.4.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta”Óvoda 

Alapítvány részére 10.000.- Ft összegű pénzbeni támogatást állapít meg a 2010.évi 

költségvetési kiadási terhére. 

Felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

6/2010. (II.4.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskolaszék a 

gyermekekért” Alapítvány részére 2.000.- Ft összegű pénzbeni támogatást állapít meg a 

2010.évi költségvetési kiadásai terhére. 

Felkéri a pénzügyi főtanácsost, hogy a megállapított támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 



4/b. Balatoni Futár támogatási kérelme. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Balatoni Futár Szerkesztősége ismét eljuttatta hozzánk támogatási kérelmét. Tekintettel 

önkormányzatunk anyagi helyzetére, javasolom, hogy most ne támogassuk a kérelmet. 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

7/2010. (II.4.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár 

Szerkesztősége pénzbeni támogatás iránti kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, 

azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4/c. Zöldfok Zrt. tájékoztató levele. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A Zöldfok Zrt. eljuttatta hozzánk tájékoztató levelét más települések díjairól. Ez egy 

tájékoztató levél, döntést nem igényel. 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Amit a vezérigazgató úr leírt, egy magyarázkodó önreklám, teljesen csalóka reklám. 

 

A képviselő-testület a Zöldfok Zrt.levelét, mivel az döntést nem igényel, tudomásul vette. 

 

4/d. Lakossági ivóvíz-és, csatornaszolgáltatás díjtámogatás igénylés. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A négy településből kettőben állami  az ivóvíz- és szennyvízrendszer működik.  

A DRV Zrt.-hez tartozó települések nevében, gesztorként díjtámogatásra Zánka község nyújt 

be pályázatot. Ahhoz, hogy ezt Balatonszentgyörgy nevében is megtehesse, meg kell 

hatalmazni. 

 

Kérdések: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A Környezetvédelmi Minisztériumnak van elkülönített pénze, amiből ezt tudja támogatni? 



 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Ha nem nyer a pályázat, akkor a lakosságra ráterhelik ezt? 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Magas a díj mértéke, kb. 1000 Ft/m3. Amennyiben nem nyer a pályázat, valószínűleg 

ráterhelik a lakosságra.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

8/2010. (II.4.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

2010.évi lakossági ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. 

Meghatalmazza a DRV Rt-t (Siófok, PF.59.), hogy elkészítse és benyújtsa a pályázatot a 

lakossági ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás állami támogatás elnyerése érdekében Zánka 

település gesztorsága mellett. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4/e. Egyebek: 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

Már korábban felvetődött a kérdés, hogy a március 15-ei ünnepséget melyik napon tartsuk?  

 

A képviselőtestülete egybehangzó vélemények szerint március 15-én kerül megrendezésre az 

ünnepség. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A Polgárőr Egyesület ülésén vetődött fel, hogy a Berzsenyi utca és a Gulya Csárda közötti 

járdához, ha az önkormányzat biztosítja az anyagot, akkor az egyesület társadalmi munkában 

megépíti. 

 



 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Köszönöm az önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosított a balatonszentgyörgyi 

asszonyok szállítására a kaposvári szűrővizsgálatokra. Több mint 130 asszony vett részt a 

vizsgálaton. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ez az a helyzet, amire nem kell sajnálni a pénzt. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Takácsné Lengyel Valéria munkája országosan példa értékű. Köszönet érte. 

 

 

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: 

 

 

 

                Farkas László Nándor                                                       Navrasics Endre 

                         képviselő                                                                        képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


