BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
79/2010. (IX.16.) kt. határozat:
A 2010. szeptember 16-ai ülés napirendjének elfogadása
80/2010. (IX.16.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása
81/2010. (IX.16.) kt. határozat:
Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
82/2010. (IX.16.) kt. határozat:
A Dobó István Általános Iskola és Óvoda felújításához kapcsolódó DDOP támogatás és EU önerő alap támogatás megelőlegezésének ügye
83/2010. (IX.16.) kt. határozat:
A Dobó István Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
84/2010. (IX.16.) kt. határozat:
Mikrotérségi Társulás Megállapodásának módosítása
85/2010. (IX.16.) kt. határozat:
Rendezési Terv módosítása

RENDELETE
11/2010. (IX.16.) sz. rendelet:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

10. számú
Jegyzőkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010.
szeptember 16-án 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
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
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László alpolgármestert és Tüskés Balázs képviselőt
kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
79/2010. (IX.16.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember
16-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) A Dobó István Általános Iskola és Óvoda felújításához kapcsolódó DDOP támogatás
és EU önerő alap támogatás megelőlegezésének ügye
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Beszámoló a Dobó István Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről
Előadó: Általános és Óvoda igazgatója
5) Mikrotérségi Társulás Megállapodásának módosítása
Előadó: Török Csilla körjegyző
6) 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:
- A nyáron is két hetente rendszeres konzultáció volt az iskola, óvoda építéssel
kapcsolatban. Részt vett a projektmenedzser, kivitelező, műszaki ellenőr, a Fejlesztési
Ügynökség képviselője. Minden alkalommal egyeztettük a felmerült problémákat, a
menetrendet folyamatosan ellenőriztük.
- Június 30-án Kaposváron voltam a 76-os elkerülő úttal kapcsolatos egyeztető
tárgyaláson. Végleges tervezés folyik. Azóta is kettő konzultáción vettünk részt. A
kivitelezés előkészítése folyik. A konzultációkon részt vesz a tervező, a Közútkezelő, a
Fejlesztési Ügynökség képviselője.
- Július 1-4-ig nagyidai barátainknál voltunk, a 30 éves kapcsolatot ünnepeltük meg. A
csoportot elkísérte Farkas László alpolgármester úr, Tüskés Balázs és Farkas László
Nándor képviselő is. Amennyiben a képviselőtársak tájékoztatni szeretnék a testületet
az ott történtekről, kérem tegyék meg.
Farkas László Nándor képviselő:
Nagyon kellemes volt a kirándulás, az út. Meglepetéssel éltem meg az egészet. Nagyon
meglepett a szívélyesség ahogy fogadtak bennünket. Amit láttunk, magáért beszélt, amit
éreztünk az is magáért beszélt. Jó volt látni, hogy a határon túli magyarok olyan
művészi értékeket mutattak fel, ami a jövőnek is feladata lesz, hogy ezeket az értékeket
megőrizzük. Külön nagy öröm volt számomra, hogy a balatonszentgyörgyi táncegyüttes

nagyon színvonalas, nagyon elismert teljesítményt, műsort adott. Nyugodtan
mondhatom, hogy a fellépők között a legsikeresebb csoport volt. Színes, izgalmas
három napot töltöttünk ott. A viszont-vendéglátás is sikeresen megvalósult. Reméljük,
hogy kiterjedtebben folytatódnak ezek a kapcsolatok a jövőben.
Nagy Lajos polgármester:
Erről a négy napos rendezvényről a Duna TV felvételt készített. Minden együttes
vezetője nyilatkozott. A 30 éves kapcsolat méltó megünneplése volt ez a rendezvény.
- Július 5-én a VÁTI tartott ellenőrzést a kivitelezésnél, mindent rendben találtak.
- 10-én volt a Csillagvárnál a főzőnap. Most egy kicsit kevesebben voltak, nagyon közel
volt a falunaphoz. Úgy gondolom, hogy távolabb kellene tenni egymástól ezeket a
rendezvényeket.
- 11-én Brieber László esperes úr aranymiséje volt, nagyon sokan vettek részt a
környékről, vidékről is, nagyidai barátaink is itt voltak.
- 28-án volt az Iskolai Társulási Tanács ülése, itt döntöttünk arról, hogy ezentúl együttes
ülésen tárgyaljuk az iskola költségvetésével összefüggő napirendeket.
- Augusztus 9-14-ig cserekapcsolatunk keretében Nagyidáról volt itt 30 gyerek a
kísérőkkel. Balatonberényben voltak elszállásolva, az iskolai konyha dolgozói főztek
részükre. A gyerekek jól érezték magukat.
- 16-án volt a Helyi Választási Bizottság eskü tétele.
- 20-án nemzeti ünnepünket tartottuk a templom kertben.
- 23-án a szegerdői polgármester asszony és képviselő-testület jött tájékozódni az
iskolában várható változásokról. Az iskola vezetése nagyon részletes tájékoztatást adott.
- 31-én volt az iskolában a TÁMOP zárás.
- Szeptember 1-én volt az évnyitó,
- 5-én volt a Tűzoltó Egyesület tisztújító közgyűlése, elnöknek ismét ifj. Németh
Lászlót választották meg.
Felkérem Vass Béla Gyula igazgató urat, hogy tájékoztassa a testületet a TÁMOP
programról.
Vass Béla Gyula iskolaigazgató:
Nagy értékű iskolai eszközöket és továbbképzési órát tartalmaz. Ez egy szakmai
megújulási program. Nem volt választási lehetőségünk, vállalni kellett.
Farkas László alpolgármester:
A polgármester úr megbízásából vettem részt a DRV ülésén. A DRV Zrt. elnökségét
feloszlatták A Felügyelő Bizottság gyakorolja a működés feletti felügyeletet. A
Bizottság létszáma csökkent, 0 Ft-ban lett megállapítva a tiszteletdíj. A
részvénytulajdonosok, főleg önkormányzati oldalról sérelmezték, hogy rendkívül kicsi a
mozgástere az rt. gazdálkodásában.
Nagy Lajos polgármester:

Az iskola és óvoda felújítás építésének befejezési határideje 2010. október 31. A
pénzügyi elszámolás határideje 2010. december 31. A határidőben benne vagyunk,
másfél hónap áll rendelkezésre az építőknek. Az óvoda teljesen kész, minden helyiség, a
tornaszoba elkészült, használják a gyerekek. Az udvar rendezése folyik, parkosítás,
térkövezés, az utcai parkoló kialakítása. Szeptember végén az óvoda teljes mértékben
átadásra kerül, a határidő előtt egy hónappal. Az iskolában jelenleg 3 új helyiséget
tudunk használni és 4 tantermet, tulajdonképpen a B szárnyat. Négy csoport a
Művelődési Házban van még, ezen a héten átadásra kerül újabb 4 tanterem, könyvtár,
tornaterem, így minden tanulócsoport visszaköltözik az iskolába. Vissza van még az A
szárny, a főbejárat és az aula megépítése, a konyha. Itt van a konyha új berendezése,
mely két héten belül üzemelni fog, teljes mértékben vissza tudjuk venni az étkeztetést.
Vissza van még a parkoló építése, parkosítás, térkövezés, stb. Az építkezés a terveknek
megfelelő ütemben készül, jelen pillanatban semmilyen lemaradás nincs. A
finanszírozás eddig zökkenőmentesen ment, minden számlát pontosan fizettünk. A
VÁTI kétszer tartott ellenőrzést, semmilyen problémát nem talált. A műszaki ellenőr
szerint jó minőségben készülnek a dolgok. Bízunk benne, hogy október végére teljes
mértékben átadásra kerül az egész iskola. A projektmenedzserrel kéthetente ülésezünk.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
80/2010. (IX.16.) 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:
A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Ebben a költségvetés módosításban azok a tételek kerültek átvezetésre, melyeket a
testület már tárgyalt. A végleges módosítást még nem lehet végrehajtani, mivel egy
pályázatunkat még nem bíráltak el.

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az együttes ülést megelőzően ülésezett, 3 igen szavazattal
javasolja elfogadásra a költségvetés módosítást a testületnek.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010.
(IX.16.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(II.25.) sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 65.§.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzata)
2010.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire,
és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 8. számú mellékletében feltüntetett
költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös
megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést
használja.
(3) A Balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a
gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló
3/2010./II.25./CKÖ határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi Önkormányzat
költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be.
(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások
tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre,
szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Címrend
2.§.

(1)
A Képviselő-testület az Áht 67.§(3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet
1.sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2)
A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben a Dobó István
Általános Iskola és Óvoda az I.számú, a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs
Községek Körjegyzősége a II.számú, és az önkormányzat a III.számú önálló címnek
minősül.
(3)
A működési költségvetésen belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező
önkormányzati feladatok.
(4)

A jogcímcsoporton belüli előirányzatcsoportok a működés, felhalmozás.

(5)
Az előirányzatcsoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. az Áht. és az Ámr.
rendelkezésein túl kiemelt előirányzatcsoportonként megjelöltek azok az előirányzatok,
amelyek a költségvetési szervek működéséből, feladataiból eredő azon speciális
feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi
előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem
vonható el.
(6)A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi
személyek mint címek címrendszabályai az e §-ban meghatározottaktól eltérően azokat
a jogcímeket előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatokat tartalmazzák, amelyekre
alapító okiratuk, és a rájuk vonatkozó jogszabályi előírások, valamint megállapodások
alapján gazdálkodási jogosítványaik kiterjednek.
(7)A felújítások összessége (IV.cím) együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós
és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken
belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes
feladatok soronként megjelöltek.
(8)A fejlesztési feladatok összessége (V.cím) alkot címet. A fejlesztési cím európai
uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az
alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül
az egyes feladatok soronként megjelöltek.
(9)Az egyéb kiadások önálló címet képez, amely önkormányzati kötelező és nem
kötelező feladatokat magában foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és
közvetett támogatások jogcímcsoportokra oszlik.
(10)A Balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a VI. számú cím.

II. fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010.évi költségvetése
3.§.
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének
a.) tárgyévi költségvetési bevételét
ban,
aa) működési költségvetési bevételét
ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét
ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadását
ban
ba) működési célú kiadását
-

személyi jellegű
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások
ellátottak pénzbeli juttatásai
speciális célú támogatások

bb) felhalmozási költségvetési kiadását
-

beruházások előirányzata
felújítások előirányzata

934.155 e Ft384.220e

Ft-

549.935 e Ft-

1.045.261 e Ft411.352 e Ft-ban
174.781 e Ft-ban,
44.095 e Ft-ban,
157.743 e Ft-ban,
21.774 e Ft-ban,
12.959 e Ft-ban
633.909 e Ft-ban
133.696 e Ft-ban
500.213 e Ft-ban

össszegben állapítja meg.
c.) költségvetési hiányát
ban,
ca) működési költségvetési hiányát
cb) felhalmozási költségvetési hiányát

56.132 e Ft27.132 e Ft-ban
29.000 e Ft-ban

d.) előző év tervezett pénzmaradványát
ban,
da) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát
54.974 e Ft-ban

54.974 e Ft-

e.) finanszírozási célú műveletek bevételét
ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozású
célú műveletek bevételét
27.132 e Ft-ban
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozású

56.132 e Ft-

célú műveletek bevételét

29.000 e Ft-ban

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési
bevételeket és kiadásokat 2/a.sz., az önkormányzat működési bevételét és kiadását
összesítve a 2/b. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/c. melléklet szerint
jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására az Áht. 8/A.§.(3)
bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek kiadásait
működésre, illetve felhalmozásra célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 3.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)A Balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 5.sz. melléklet
tartalmazza.
(6)A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv mint I.
számú cím költségvetését a 6.sz. melléklet szerint, a körjegyzőség mint II. számú cím
költségvetését 7.sz. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek költségvetési keretét a 8.sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó – ezen
belül a jogi személyiségű szervezeti egységei - 3.§. (1) bekezdés a.) pontjában
megállapított bevételeit forrásonként a 9.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási
kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a
10 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§.
A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2.§.(8) bekezdésében
megjelölt bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló
2.§. (9) bekezdésben megjelölt bontásban a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§.
(1)A Képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetését feladatonkénti bontásban a 7.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)A helyi önkormányzat nevében a Körjegyzőség címen belül a működési célú
kötelező jogcímcsoport Személyi juttatások kiemelt előirányzat csoportja feletti
kötelezettség vállalási joggal, , továbbá a működési célú kötelező jogcímcsoport
Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat csoportja feletti kötelezettség
vállalási joggal, illetve a működési kötelező jogcímcsoport Dologi kiadások kiemelt
előirányzat csoportja feletti kötelezettség vállalási joggal a körjegyző rendelkezik.
(3) Külön jogszabály alapján a körjegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok,
valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény 2.§.-ának hatálya alá tartozó
választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök
felett kötelezettségvállalásra a körjegyző jogosult.
9.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi
a.) általános tartalékát
b.) működési céltartalékát
c.) felhalmozási céltartalékát
ca) felújítási céltartalékát
0 Ft-ban
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-ban

0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,

hagyja jóvá.
10.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat éve létszám-előirányzatát költségvetési
szervenként, a 11.§.-ban foglaltak kivételével a 6-7-8. számú mellékletek szerint hagyja
jóvá.
11.§.
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú
mellékletben a létszám-előirányzat sorban meghatározottak szerint hagyja jóvá.
12.§.
A költségvetési évet követő 2 év árható előirányzatait – amelyet a Képviselő-testület a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések
szerint állapított meg - a 13.számú melléklet tartalmazza.
13.§.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban
és összesítve a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§.
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató
jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is
figyelembe véve –együttesen egyensúlyban a 4.számú melléklet tartalmazza.
15.§.
A Képviselő-testület a 2010.év várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15.számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
16.§.
Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16.számú
melléklet I. részében, a közvetett támogatásokat 16. számú melléklet II. részében
foglaltak szerint jóváhagyja.
17.§.
A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket
nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján
végeztet – a 16.számú melléklet I. részében foglaltaknak megfelelően döntött.

18.§.
A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton
kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17.számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
A költségvetési hiány finanszírozásának módja
19.§.
(1)Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitelfelvétel. Az önkormányzat keresi az évközbeni pályázati lehetőségeket a
működési célú hiány csökkentésére, pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok pénzügyi támogatása elnyerésére.

(2)A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése
érdekében maximum évi 56.132 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen
belül a felhalmozási célú hitel összege 29.000 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra
felvehető folyószámla hitel összege 27.132 e Ft.
(3)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a
folyószámla hitelkeret megállapodásnak 27.132 e Ft értékhatár alatti – a bankszámlaszerződésben rögzített 2010.évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a
likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú
éven belül hitel felvételére.
(4)A 56.132 eFt feletti hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
Képviselő-testületet illetik meg.
20.§.
(1)A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület
pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2)Az (1)bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 200.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.
(3)A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet
felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén
esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv az Áht. 87.§.(3)bekezdésének b), c), e) pontjába és
(4)bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi
előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételének
felhasználásáról, a Képviselő-testület annak felmerülésekor esetileg dönt.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást
év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását
követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának
megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni
csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is
felhasználható.
III. fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
21.§.

(1)
A helyi önkormányzat és Körjegyzőség között létrejött megállapodás alapján a
helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként
működő Körjegyzőség.
(2)A helyi önkormányzat, és a helyi kisebbségi önkormányzat között létrejött
megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó
szerve a költségvetési szervként működő Körjegyzőség.
22.§.
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
23.§.
(1)A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat
határozata alapján módosítható.
(2)A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a
települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
(3)A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása
során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére
vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37.§. (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével – a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi
önkormányzat megállapodásban rögzíti.
Részletszabályok
24.§.
(1)
A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht.
90.§. (4)bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010.évben eltekint.
Előirányzatok megváltoztatása
25.§.
(1)A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az
előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési
törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó
előirányzatokat.
(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési
fejezet,vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot
biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az
első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv

számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési
rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
26.§.
(1)Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.
(2)Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő –
intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3)A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
27.§.
(1)A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé,
ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi
önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2)A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül
különösen: a tervezett saját bevételek I. félévi teljesítése 50 %-os elmaradást mutat.
28.§.
(1)A helyi önkormányzati költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88.§-ának megfelelően,
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére
változtathatja meg.
(2)Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások évközbeni
változtatására a 88.§.-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98.§-ában
foglaltakra.
(3)A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a
költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő
megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a
költségvetési rendeletét.
Költségvetési szervek pénzmaradványa

29.§.
(1)A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület
hagyja jóvá.
(2)A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyeznek minősül
különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
30.§.
(1)A Képviselő-testület a községben működő egyesületek támogatásának elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.
(2)A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év
október 31-ig folyamatosan nyújtható be.
(3)A képviselő-testület a támogatási igény benyújtását követő első képviselő-testületi
ülésén, de legkésőbb a 90.dik napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül
a támogatási igénylőt értesíti határozatáról.
(4)A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási
szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112.§.(6) bekezdésében foglalt
feltételeket.
(5)A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 8 munkanapon
belül kerül sor.
(6)A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő
bizottság felé.
(7)A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a
támogatás folyósítását követő év június hó 30.napjáig köteles eleget tenni.
(8)A Képviselő-testület három évente a november 15-ig megalkotandó éves belső
ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott
támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(9)Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető
meg.

(10)Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a
támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget
létrehozó Szerződés 87.cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal
kapcsolatos
eljárásról
és
a
regionális
támogatási
térképről
szóló
85/2004./IV.19./Korm.rendelet 7.§.(1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenti a
pénzügyminiszternek.
IV. fejezet
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
32.§.
(1)A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves
keretösszegét a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzőség cím
Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás
részeként azon belül 2.126 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató
által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
(2)A Képviselő-testület a a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LIXV.törvény 13.§.(1)
bekezdése értelmében a főállású polgármester részére, az őt is megillető
köztisztviselőknek járó cafetéria juttatást az Önkormányzat cím Személyi juttatások
kiemelt előirányzaton belül nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 193 e
Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is
magában foglalja.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33.§.
(1)E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
(2)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti
időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadásai
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az
átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre
kerültek.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, 4 igen szavazattal javasolja elfogadni.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2010. (IX.16.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 1.036.832 e Ft eredeti, 1.045.261 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 534.109
e Ft teljesítéssel,
b) 1.036.832 e Ft eredeti, 1.045.261 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 528.967
e Ft teljesítéssel,
c) a 2010. június 30-i állapotnak megfelelően 79.589 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
A Dobó István Általános Iskola és Óvoda felújításához kapcsolódó DDOP
támogatás és EU önerő alap támogatás megelőlegezésének ügye
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tolnai Anna gazdálkodásvezető:
Minden önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy meg tudja előlegezni a saját részt. A
határozat-tervezetben szereplő
? összegből 31 ??? Ft . Biztosítékok ugyan azok,
amelyek az előző önerős hitelnél voltak.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadni ezt a napirendi pontot is.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
82/2010. (IX.16.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP3.1.2/2F-2f-2009-0007 „Integrált Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok
fejlesztése” pályázati felhívásra benyújtott pályázat támogatást nyert.
A projekt költségvetése (konzorciumi szerződés szerint): 868.376.967.- Ft
Ebből:
- DDOP: 781.539.270.- Ft,
- Önkormányzati Minisztérium EU önerő alap: 43.418.849.- Ft,
- Megyei Önkormányzat önerő pályázat: 9.580.116.- Ft,
- Önkormányzat önrésze: 28.998.656.- Ft,
- Konzorciumi partnerek önrésze: 4.840.076.- Ft
Az Önkormányzat az EU Önerő Alap és a DDOP ÁFA kompenzációs támogatás
megelőlegezésére a számlavezető pénzintézettől 31.611.900.- Ft összegű rövid lejáratú
hitelt kér.
- Hitel futamideje: szerződéstől maximum 1 év
- Hitel fedezete:
- ÖM EU Önerő Alap támogatás
- DDOP ÁFA kompenzációs támogatás
- Belterület:
- 232 Hrsz
- 603/9 Hrsz
- 665/2 Hrsz
- 768/4 Hrsz
- 822/56 Hrsz
- 822/32 Hrsz
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori adósságszolgálat mindenkori éves
költségvetésbe történő betervezésére.
c.) A Képviselő-testület az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fenti
szerződés aláírására a polgármestert és a körjegyzőt felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Dobó István Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről
Előadó: Általános Iskola és Óvoda igazgatója
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vass Béla Gyula iskolaigazgató:
Az 5-dik osztályban a szakrendszerű oktatásra térünk vissza. A tanulói laptop
pályázatból iskolánk 11 tanári laptopot kapott. A személyi feltételeknél négy dolgozónk
volt hosszasan távol. Helyettesítések nehezítették a dolgot. Valószínű, hogy a
kompetencia alapú oktatás súlya veszíteni fog a jövőben. Módosult az a jogszabály,
hogy az alsó tagozatos gyerekeknek nem lehet osztályt ismételni.
Nagy Lajos polgármester:
A Közbeszerzési Tanács javaslatára a keszthelyi önkormányzattal bonyolítottuk le a
közbeszerzést, így feleződött a közbeszerzési költség. Ez az elmúlt év rendhagyó volt az
iskola és óvoda életében. Nem volt könnyű nekik. Köszönet az iskola és óvoda
dolgozóinak.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
83/2010. (IX.16.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dobó István”
Általános Iskola és Óvoda 2009/2010.tanévben végzett munkájáról szóló
beszámolókban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

5) Mikrotérségi Társulás Megállapodásának módosítása
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

84/2010. (IX.16.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az
–
Önkormányzatok szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulása
létrehozásáról szóló MEGÁLLAPODÁS 9.pontja utolsó mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
„A szociális ellátások iránti kérelem benyújtásának helyére és módjára, az egyes
szolgáltatások igénybevételére a társult önkormányzatok vonatkozó rendeletiben
foglaltak az irányadók.” A módosítás 2010. szeptember 1.napján lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: Balatonszentgyörgy rendezési terv módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A Rendezési Terv elfogadásakor már tudtuk, hogy hamarosan módosítani kell a 76-os
elkerülő út miatt. A Balatoni Törvény miatt akkor nem tudtuk ennek a nyomvonalát
módosítani. Még kettő másik nyomvonal szerepelt. Az egyik a Mise utat keresztezve
ment volna, a másik pedig Battyán és a Kisbalaton utca között haladt volna. A Balatoni
Törvény miatt így tervezték meg, akkor jeleztük, hogy ezzel nem értünk egyet,
harmadik javaslatot tettünk. Elfogadásra került a Minisztérium által, ez a nyomvonal
lesz, amit meg fog épülni Battyánt megkerülve, a Piros keresztnél csatlakozik be a
mostani útra. Megvalósítás előtt áll, ezért most aktuálissá vált. Ennek a költségeit a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fizeti, mivel ez egy állami beruházás. Ez egy
hozzájárulás, vissza fog kerülni a testület elé. Bízunk benne, hogy 2013-ra megépül az
elkerülő út. Kérem, aki egyetért a Rendezési Terv módosításával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2010. (IX.16.) kt. határozat:
A Képviselő-testület elhatározza a rendezési tervének módosítását, az UVATERV által
készített 76-os számú főútvonal Balatonszentgyörgyöt elkerülő szakaszának
engedélyezési terve alapján, a nyomvonal változása vonatkozásában. A módosítással
járó költségek viselője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Felhatalmazza a polgármestert a költségek viselésére vonatkozó megállapodás, valamint
a rendezési terv tervezésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Köszönöm a Képviselő-testület munkáját, a testület nem szégyenkezhet.
Farkas László Nándor képviselő:
Köszönjük a Virág és Petőfi utcai vízelvezetést, csupán annyit, hogy az árok melletti
mélyedést fel kellene tölteni.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,50 órakor bezárta.

K.m.f.
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