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1. számú 
 
 

Jegyzıkönyv 
 
 
 
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2008. 
január 31-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 
  Farkas László alpolgármester 
  Dr. Darabont Ferenc képviselı 
  Farkas László Nándor képviselı 
  Hetényi Tamás Péter képviselı 
  Navrasics Endre képviselı 
  Takácsné Lengyel Valéria képviselı 
  Tüskés Balázs képviselı 
  Vass Béla Gyula képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
  Török Csilla körjegyzı 
  Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı 
  Tóth Pálné könyvtáros 
 
 
Nagy Lajos polgármester köszöni a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-
testület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére Takácsné Lengyel Valéria és Vass Béla Gyula 
képviselıket kéri fel a testület egyetértése alapján. 
 
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.  
 
A képviselı-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. január 31-
ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
1) Beszámoló a Könyvtár 2007. éviben végzett munkájáról. 
 Elıadó: Tóth Pálné könyvtáros 



 
2) Beszámoló a Mővelıdési Ház 2007. évben végzett munkájáról. 
 Elıadó: Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı 
 
3) Egyebek. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
Napirend elıtt bezsámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
- Január 10-én a Marcali Kistérségi Társulás évzáró ülésén vettem részt 
Szıcsénypusztán, ahol ezentúl teljesjogú tagként fogunk tárgyalni. Elfogadásra került a 
kistérség Közoktatási Terve.  
- 14-én a Keszthelyi tévében volt egy riport, a Fogadóóra címő mősorban vettem részt. 
A kérdésekre válaszoltam, tájékoztattam a lakosságot az adóemelésekrıl. 
- 16-án az iskola, óvoda esélyegyenlıségi tervével kapcsolatban megbeszélést tartottunk 
a minisztériumi megbízottakkal. Problémák merülnek fel jelen pillanatban is, nagyon 
lassan készül. Ezt a minisztériumi megbízottaknak jóvá kell hagyni, azonkívül az 
Oktatási Minisztériumnak is, valamint   ….. oktatási Kht-nak is. Véglegesen akkor fog 
elkészülni. Ezt azért kellett elkészíttetnünk, mivel Balatonberényben 40 %-nál több a 
hátrányos helyzető gyermek.  
- Szintén 16-án az Iskolaszék Kuratóriumának ülésén vettem részt.  
- Ferincz Józseffela Fonyódi Rendırkapitányság vezetıjével és Buzási Lászlóval a 
Marcali Rendırkapitányság vezetıjével átadás-átvételi eljáráson vettünk részt szintén 
16-án, mivel településünk a kistérségi váltással január 7. napjával átkerült a Marcali 
Rendırkapitánysághoz. A balatonkeresztúri rendırörs megmarad, vezetıjét a marcali 
kapitányságról nevezik ki.  
- 19-én sportbálon vettem részt. Jól szervezett rendezvény volt. A bál tiszta bevétele 
300-400 e Ft volt. Dicséretes, ebbıl is látszik, hogy az új vezetés körében más szemlélet 
uralkodik.  
- 25-én Siófokon a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén vettem részt, ahol a balatoni 
fejlesztésekrıl, környezetvédelmi beruházásokról tartottak tájékoztatást, valamint a Kis-
Balaton II. ütem tározó további folytatásáról. 
- 26-án óvodai alapítványi bálon vettem részt, ennek tiszta bevétele 550 e Ft volt. 
Örvendetes látni, hogy az alapítványok, egyesületek egyre jobban saját lábra állnak.  
 
 
Hozzászólás: 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 



Ha legközelebb ilyen riport lesz a Keszthelyi Tévében, akkor én magam is beteszem a 
képújságba, hogy a lakosságot így is tájékoztassuk.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 

2/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti 
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
1) Napirend tárgyalása: 
Beszámoló a Könyvtár 2007. évben végzett munkájáról. 
 Elıadó: Tóth Pálné könyvtáros 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólás, kérdés: 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
A könyvtár padozata egy helyen fel van púposodva, lassan egy sziget alakul ki. Ezt jó 
lenne megcsináltatni minél elıbb.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Most, hogy az iskolában iskolai könyvtár mőködik, mit jelent ez a községi könyvtár 
látogatottsága tekintetében? 
 
 
Tóth Pálné könyvtáros: 
 
Nagyon kevés az eltérés. Nagyon sok gyerek ott csinálja nálam a házi feladatát. Sok 
olyan feladatot kapnak, amihez az én segítségemet kérik. Túl nagy változást nem veszek 
észre. Azokat a könyveket, melyeket a gyerekek elvittek, nagyon nehéz visszaszedni 
tılük. A községi könyvtár állományában minden megtalálható. Az iskolai könyvtár 
majd csak évek múlva lesz jó iskolai könyvtár. Én nem érzékelem a különbséget. A 
beszámoló fejlécén még a kettıs megnevezés szerepel, melybıl következik, hogy a 
Mőködési Szabályzatot és Alapító Okiratot módosítani kell.  

 
 



Besenczki Józsefné képviselı az ülésre megérkezett, a testület létszáma 10 fıre 
kiegészült. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A könyvtár padozatát ebben az évben megpróbáljuk felújítani. Maga a kultúrháznak ez 
a része van vissza és a külsı színezése. Javasolom, hogy a felújítás fedezetére TEKI 
vagy CÉDE pályázatot nyújtson be a testület. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület a javaslatra 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elhatározza, hogy 
2008.évben a Könyvtár aljzatát, valamint a Mővelıdési Ház külsı vakolását mint 
felújításokat megkívánja valósítani. A felújítás fedezetére CÉDE, vagy TEKI pályázatot 
kíván benyújtani. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
A képviselı-testület a könyvtár 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolóra 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

4/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Könyvtár 
2007.évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
2) Napirend tárgyalása: 
Beszámoló a Mővelıdési Ház 2007. évben végzett munkájáról. 
 Elıadó: Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólások: 
 
Hetényi Tamás Péter képviselı: 
 



A Megyei Közgyőlés Turisztikai Bizottságától kaptam levelet, mely szerint pályázatot 
lehet benyújtani a Különleges asztali örömök címszó alatt szereplı pályázatra. A 
pályázatra 200 e Ft-ot adnának. Arra gondoltam, hogy van a Foglaljuk vissza a 
Csillagvárat rendezvényünk, ezt ki lehetne emelni.  
 
 
Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı: 
 
Ez egy egész másfajta rendezvény. A Foglaljuk vissza a Csillagvárat saját rendezvény. 
Tavaly már hallottunk arról, hogy ezt a fajta rendezvény-sorozatot kezdik 
visszaszorítani. Ha a testület úgy dönt, akkor a pályázat benyújtásában segítek. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Furcsának tartom, hogy az önkormányzat részére ilyen jellegő kiírás nem érkezett. 
Lehet, hogy ezután fog érkezni. Amennyire ismerem az elnök úr véleményét, ezeknek a 
számát redukálni szerette volna. Ezzel egyetértettem, mert nem biztos, hogy a megye 
pénzét ezekre kell költeni. A Foglaljuk vissza a Csillagvárat egy községi rendezvény, 
ezt ne rontsuk el. Ez a falu civil szervezeteinek a saját délutánja, nem kértünk, nem is 
kaptunk támogatást erre. Én azt mondom, hogy ami jó, azt ne rontsuk el. Minden évben 
volt olyan esemény, hogy politikailag meg akarták zavarni a rendezvény hangulatát. 
Pedig nem ilyen céllal jött létre a rendezvény. Ha az önkormányzat felé érkezik ilyen 
megkeresés, akkor döntsük el, hogy pályázunk-e, de ezt a rendezvényt ne rontsuk el. 
Inkább egy másik rendezvényt találjunk ki. 
 
 
Hetényi Tamás Péter képviselı: 
 
A Tüskés Balázs képviselı úr és Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı erdélyi utazása után 
felmerült egy testvér települési találkozó szervezése. Ezzel nem lehetne összekapcsolni? 
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Tegnap kaptuk Erdélybıl az e-mailt, azt írják, hogy választás  „csapatváltás” lesz. Nem 
biztos, hogy azok a személyek ott lesznek, akik ezt kitalálták. Azt javasolnám, hogy 
Fehér Katival kellene egyeztetni. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ha hivatalosan kapunk a kiírásról értesítést, akkor a testület elé hozom, akkor döntünk. 
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 



Ez a rendezvény sorozat különleges fızıversenyekrıl, gasztronómiáról szól. A 
Csillagvári nem ilyen. A civil szervezetek, egyesületek baráti találkozásáról, 
beszélgetésérıl szól, kötetlen délutánról. A megyei rendezvények kimondottan 
célirányúak. Borzasztóan kinıtte magát. Nehéz lenne idıpontot találni, mivel szabad 
hétvége már szinte nincs. Ehhez kellene igazítani a helyi rendezvényeket is. A megyei 
pályázati pénzekbıl már szinte csak az országos szintő rendezvényeket támogatják. 
Mint például a nagyszakácsi rendezvényt. Úgy gondolom, hogy a két fajta rendezvény 
nem egy kerékvágásban jár.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ne a Csillagvári rendezvénnyel kapcsoljuk össze, hanem újat találjuk ki, ami ütıs. 
Tavaly például a mesztegnyıi rétes fesztivál is elmaradt.  
 
 
Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı: 
 
Részt vettem a népmővelı vándorgyőlésen. Ott sem támogatják, a szakma sem értékeli 
ezt a rendezvény sorozatot. Szegényes, hogy csak az evésre tudunk koncentrálni.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A szentgyörgyi program nagyon zsúfolt. Nincs benne a Pünkösdi foci gála, mindenképp 
egyeztetni kellene. Nem szerepel benne a megyei polgárır nap sem, mivel most tudta 
meg véglegesen az egyesület elnöke, hogy itt rendezik meg június 28-án. Györei József 
konkrét programmal állt elı. Komoly rendezvény lesz. 
 
 
Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı: 
 
A három napos júniusi programunk nem tud részt venni a régiós pályázatban. Semmi 
biztatót nem kaptunk.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A következı ülésen tárgyaljuk költségvetésünket. Arra egy részletes programot, 
részletes költségvetéssel hozzunk be, akkor döntsünk.  
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Lehet, hogy azért nem tetszik nekik, mert ez egy zárt rendezvény.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 



 
Kérem, aki elfogadja a Mővelıdési Ház 2007. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 

5/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház 
2007.évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
3) Napirend tárgyalása: 
Egyebek: 3/a. Térítési díj rendelet. 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
Tavaly áprilisban került sor a térítési díjak megállapítására. Most ez korábban 
kidolgozásra került, a jogszabályok alapján megállapított nyersanyagnorma, rezsi 
költség, stb. figyelembe vételével. Február-március hónapban a szociális törvény 
változásának megfelelıen módosításra kerül a rendelet.  
 
 
Hozzászólások: 
 
Hetényi Tamás Péter képviselı: 
 
A mai árak mellett csodát mővelni nem lehet.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az étkezık száma csökken vagy stagnál? 
 
 
Vass Béla Gyula képviselı, iskolaigazgató: 
 
Naponta 300-320 adag ebédet fıznek. Megéri vendégebédet kiadni. Fızünk a postának, 
az óvodának. A napközis létszám stagnál. A kapacitás kihasználtsága jó.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 



 
Területünkön egyre jobban meg fog jelenni az ételgyár, ami Sármelléken mőködik. 
Házhoz szállítási étkeztetési ajánlattal. Figyeljék az étkezık számát, a kihasználtságot. 
Biztos, hogy meg fogják keresni a nagyobb intézményeket ajánlataikkal. Hosszabb 
távon erre számítani kell.  
 
 
Hetényi Tamás Péter képviselı: 
 
Olyan árakkal dolgoznak, ami elfogadható. A mennyiség és a minıség még nem a 
legjobb. Még nem forrt ki rendesen ez a dolog. Óvatosnak kell lenni. Nem hiszem, hogy 
az iskola konyháját emiatt bezárnák.   
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A konkurenciával két eszközzel tudunk harcolni, az egyik a minıség, a másik az ár. 
Erre a két dologra kell odafigyelnünk.  
 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
Azt, hogy erre a területre bejöjjön a konkurencia, nem lehet megakadályozni. A 
minıséggel és az árral lehet harcolni ellenük.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki a térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 
következı rendeletét: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
1/2008. (I.31.) sz. rendelet 

3/2007. (III.1.) sz. rendelete 
a térítési díjakról módosításáról 

 
A Képviselıtestület a Szociális Igazgatásról és Szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
tv. 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. §. (3) bekezdésében foglaltakra- az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 



 
A 3/2007./III.1./sz. rendelet 1.sz.melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„1.sz.melléklet 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
az étkezési térítési díjakról szóló 3/2007./III.1./sz .rendeletéhez 

 
 
A nevelési-oktatási intézményekben, valamint  önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai 
 
 
 Ellátás megnevezése Nyers- 

anyagnor-
ma (Ft) 

Rezsi 
költség 
(Ft) 

Térítési díj Ft/fı/nap 
(nyersanyagnorma+ 
rezsiköltség+ÁFA (Ft) 

I. Gyermekek napközbeni ellátás        
 

 a.) Napközi Otthonos    
      - óvodás 220.- - 220.- + ÁFA   
      - felnıtt étkezık     217.- 233.- 450.- + ÁFA 
 b.) Általános Iskola    
     - napközi     330.-       - 330.- + ÁFA 
     - menza:     200.-       - 200.- + ÁFA 
      - felnıtt étkezık:     217.-   233.- 450.- + ÁFA 
 
 
II.  Idısek Klubja     191.-   201.- 392.- Ft +ÁFA 
II
I. 

Szociális étkeztetés     191.-   201.- 392.- Ft +ÁFA 

 
 
A Napközi Otthonos Óvoda az Általános Iskolától igénybevett (óvodások részére 
biztosított) étkezési szolgáltatás fizetendı díja: 
 
IV. Óvoda részére kiszámlázandó     220.-  234.- 454.- Ft+ÁFA 
 

  2.§. 
 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.sz. mellékletben foglalt 
térítési díjakat 2008. év február hó 1.napjától kell alkalmazni. 
  
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint a helyben szokásos módon hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı az ülésrıl eltávozott, a képviselı-testület létszáma 
9-re csökkent, továbbra is határozatképes, az ülés tovább folytatódik.  
 
 
3/b. Közoktatási Esélyegyenlıségi Terv elfogadása. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Korábban döntött a testület arról, hogy az iskola és óvoda felújítására pályázatot nyújt 
be. Ennek egyik feltétele, hogy el kell készíttetni a Társulás Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Tervét. Mi megrendeltük ezt az anyagot a SOPI-nál, amit el is 
készíttettek. Mivel Balatonberényben 40 %-nál több a hátrányos helyzető gyermek, 
ezért a minisztériumi szakértıkkel is egyeztetni kell. Most ebben a stádiumban 
vagyunk, Badics Tiborné közoktatási szakértı elkészítette a tervet. Amennyiben a két 
szakértı egyetért a tervvel, akkor kerül majd az Oktatási Minisztérium 
háttérintézményéhez, ahol az esélyegyenlıségi szakemberek mondják majd rá, hogy 
mehet vagy nem mehet. Amennyiben ezt a tervet elfogadja a testület, ha aláírják, ha 
nem,  akkor is mellékelni kell a pályázathoz. A bejáró gyerekek miatt, a hátrányos 
helyzető tanulók száma növekedni fog. Ezzel a tervvel van a legtöbb gondunk, ha 
meghíusulna pályázatunk, akkor emiatt történik.  
 
 
Vass Béla Gyula képviselı, iskolaigazgató: 
 
Ez az anyag 2003-as törvényi javaslatra készült. A lehetıséget ki kell nyitni a hátrányos 
illetve a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek számára. Az UNIÓ-s pályázat 
egyik alapkövének feltétele, amit át kell ugrani, mert ha nem, akkor az egész pályázat 
nem mőködik.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Balatonberényben a 9 gyerek közül 5 hátrányos helyzető, ezért kell ezt az egészet 
csinálni. Tájékoztatom a testületet, hogy most jelent meg az FM pályázati kiírása, mely 
szerint minden kis település pályázatot nyújthat be kisbusz szerezésére, mellyel a 
gyerekek beszállítása oldható meg. Ezt nem szabad kihagyni, mind a négy településnek 
meg kell pályázni.  
Kérem, aki a Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervet elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 



6/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási 
Intézményi Társulása Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzésében  foglaltakat 
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos  polgármester 
 
 
3/c. Keszthelyi Tőzoltóparancsnokság támogatási kérelme. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Mi elsıdlegesen a keszthelyi tőzoltósághoz vagyunk besorolva riasztás szempontjából, 
mivel közelebb vagyunk, mint Marcalihoz. Eddig nem kértek támogatást. Nem 
befolyásol semmit, de véleményem szerint támogatni kellene a kérelmet. Kérem a 
testület véleményét. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Tőzoltóság szempontjából kettıs életet élünk. Az elsı életmentést a keszthelyiek 
végzik. Javasolom a támogatást.  
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Javasolom, hogy 50 e Ft-tal támogassa a testület a kérelmet. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a keszthelyi Tőzoltóparancsnokság kérelmét 50 e Ft-tal 
támogassa a testület, szavazzon. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

7/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  Keszthelyi 
Tőzoltóparancsnokság pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, a 



kérelmezı részére a 2008.évi költségvetési kiadásai terhére 50.000.- pénzbeni 
támogatást biztosít.  
A képviselı-testület felkéri a pénzügyi fıtanácsost, hogy a megállapított támogatás 
kérelmezı részére történı átutalásáról gondoskodjon. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
3/d. Somogyi Egyetemistákért és Fıiskolásokért Közalapítvány kérelme.  
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Közalapítvány minden évben meghirdette ösztöndíj pályázatát. 2007. évben három 
tanuló nyújtott be kérelmet az Alapítványhoz. Változott a támogatási rendszer, az 
illetékes önkormányzat és az alapítvány közösen 50-50 %-ban adja az egységesen 
15.000,- Ft-os egyszeri támogatást. Én mindenképp javasolom a három tanuló 
támogatását.  
 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Ha önkormányzatunk nem ad támogatást, akkor az Alapítványtól sem kapnak.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a három tanuló tovább tanulását támogassuk 7.500,- 
Ft/fıvel, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

8/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Somogy 
Egyetemistákért és Fıiskolásokért Közalapítvány részére 3 fı balatonszentgyörgyi 
lakos pályázót figyelembe véve 3 x 7.500.- Ft, azaz mindösszesen: 22.500.- Ft pénzbeni 
támogatás átutalását rendeli el a 2008.évi költségvetési kiadásai terhére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
 3/e. „Margaréta” Óvoda Alapítványa támogatási kérelme. 
 
Nagy Lajos polgármester: 



 
A „Margaréta” Óvoda Alapítványa támogatási kérelemmel fordult a testülethez. 
Jótékonysági bált szervez, melynek bevételét udvari játékok vásárlására, rendezvények 
támogatására kívánják felhasználni. Javasolom, hogy 50 e Ft-tal támogassa a testület a 
kérelmet. 
Az Iskola Alapítványa még nem küldte kérelmét, de biztosan tudom, hogy ık áprilisban 
tartanak hasonló jótékonysági bált, kérelmüket küldeni fogják. Javasolom, hogy az 
Iskola Alapítványát 100 e Ft-tal támogassa a testület. 
Kérem, aki a javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület az Óvoda Alapítványa kérelmére 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

9/2008. (I.31.) kt. határozat: 
  
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Margaréta” 
Óvoda Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmének helyt ad, és kérelmezı részére 
50.000.- Ft pénzbeni támogatás állapít meg a 2008.évi költségvetési kiadásai terhére. 
Felkéri a pénzügyi fıtanácsost, hogy a megállapított támogatás átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
A képviselı-testület az Iskola Alapítványa támogatására 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

10/2008. (I.31.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az – hivatalból 
indított eljárás keretében – a „Dobó István” Általános Iskola Alapítvány részére 
100.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg. Felkéri a pénzügyi fıtanácsost, hogy a 
pénzbeni támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Kaposi Mór Oktató Kórház levelét tájékoztató jelleggel küldtem ki. 
 
 
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 
15,20 órakor bezárta. 
 
 



K.m.f. 
 
 
 
                     Török Csilla                                                             Nagy Lajos 
                        körjegyzı                                                             polgármester 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
 
            Takácsné Lengyel Valéria                                             Vass Béla Gyula 
                        képviselı                                                                 képviselı 
 
 
 
 


