
 

 

 

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

HATÁROZATAI 

 

95/2011. (X.27.) kt. határozat: 

   A 2011. október 27-i rendkívüli ülés napirendjének elfogadása 

 

96/2011. (X.27.) kt. határozat: 

   Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok pályáza- 

   tának benyújtása 

 

 

 

 

 

 

RENDELETE 

 

13/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet: 

   A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. 

október 27-én 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli 

nyilvános üléséről.  

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

Igazoltan távol van:  Hetényi Tamás Péter alpolgármester 

             Dr. Darabont Ferenc képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

   

  Török Csilla körjegyző 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Javasolja, hogy nyilvános ülésen tárgyalja meg a testület az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázatát, valamint zárt ülésen az Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvételt és Battyánpuszta 750 éves fennállásának 

megemlékezését. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

95/2011. (X.27.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 27-

ei nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok által benyújtandó pályázat 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Battyánpuszta 750 éves 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

 



Zárt ülésen: 

 

3) Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Önhibájukon kívül hátrányos helyezető önkormányzatok által benyújtandó 

pályázat 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A tavasszal már nyújtottunk be pályázatot, akkor eredményes volt. Lehetőség van erre a 

fordulóra is beadni. Felkérem Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elhangzottakra tekintettel, ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani, szükséges a 

költségvetési rendelet módosítása. Kérem, aki egyetért a költségvetési rendelet 

módosításával, szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. 

(X.27.) önkormányzati rendelete az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről módosításáról 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  91. § (1) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 



„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi   

költségvetését  

 

405.709 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 

   419.505 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  

                                 13.796 ezer Ft költségvetési hiánnyal 

állapítja meg. 

 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt            308.438 e Ft-ban 

ebből: 

- finanszírozási célú műveletek              13.796 e Ft-ban   

  

 a működési célú kiadásokat            322.234 e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait            150.754 e Ft-ban 

- a munkaadókat terhelő járulékokat              38.482 e Ft-ban 

- a dologi kiadásokat              98.730 e Ft-ban 

- az ellátottak pénzbeli juttatásait              22.455 e Ft-ban 

- a speciális célú támogatásokat              11.813 e Ft-ban 

- az általános tartalékot                       0 e Ft-ban 

- a céltartalékot                       0 e Ft-ban 

   

 a felhalmozási célú bevételt              97.271 e Ft-ban 

     

 a felhalmozási célú kiadást              97.271 e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét              38.020 e Ft-ban 

- a felújításra átadott pénzeszköz                8.000 e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                    12.665 e Ft-ban 

- felhalmozási célú hiteltörlesztés                                       36.224 e Ft-ban 

- felhalmozási célú hitelkamat                2.362 e Ft-ban 

állapítja meg.” 

 

2.§. 

 

Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 4.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait összesen e 

rendelet 4.számú melléklete tartalmazza intézménykent megbontva.” 

 

3.§. 

 

A képviselő-testület az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 18.§.(4)-(5) bekezdését 

hatályon kívül helyezi. 

 

 



4.§. 

 

Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet  19.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„(2) A testület által  megállapított támogatások átadása előtt a támogatások címzettjével 

megállapodást kell kötni. A képviselő-testület a támogatott részére céljelleggel juttatott 

összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámoltatja a támogatottat. A felhasználás 

és elszámolás feltételeit, részletszabályait a támogatási megállapodásban kell rögzíteni.” 

5.§. 

 

A Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 

15., 16., 17.,mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. 13., 14., 

15., 16., 17.mellékletei lépnek. 

 

Záró és egyéb rendelkezések 

 

6. §. 

 

(1)E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései a harmadik 

negyedéves beszámoló készítésekor alkalmazandóak. 

 

(2)A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ban meghatározottak szerint. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok 

pályázatának benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

96/2011. (X.27.) kt. határozat: 

 

1. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010 évi CLXIX. törvény 6. számú 

melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt 

nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására. 

 

2. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a 

fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő 

vagy a feletti 

 



II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 

ilyen jogcímen 62 831 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 13 801 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 

meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső 

határát. 

 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályzai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett, az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 

elfogadta. 

 

 

Határidő: 2011. október 27. 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

2) Napirend tárgyalása 

Battyánpuszta 750 éves 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

László István helytörténeti kutató írásos dokumentummal rendelkezik arról, hogy 

Battyánpuszta 750 éves település. Ennek tiszteletére valamilyen megemlékezést kell 

tartani. A Kulturális Bizottság tartja a kapcsolatot László Istvánnal. A Bizottság úgy 

döntött, hogy egy emléktáblát helyezzünk el a harangláb körül. Fehér Katalin 

koordinálásával egy kis ünnepséget szervezünk. 

 

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre Kulturális Bizl. Elnöke: 

 

Felvettem a Szövetkezet vezetőjével a kapcsolatot, hogy támogassa elképzelésünket. 

Egyrészt a szövetkezet területén van a harangláb, másrészt az ebédlőben szeretnénk 

tartani a megemlékezést. 

 

Farkas László képviselő: 

 

Más olyan közterület nincs, ahova el lehetne helyezni az emléktáblát.  

 

 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

Javasolom, hogy az emléktáblát készíttessük el a sírköves vállalkozóval, a 

megemlékezést pedig még november hónapban tartsuk meg.  

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetért. 

 

 

Nagy Lajos polgármester a nyilvános ülést bezárta, a következő napirendek tárgyalása 

zárt ülésen folytatódik. 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

                 Török Csilla                                                                Nagy Lajos 

                   körjegyző                                                                 polgármester 

 

 

  

 

 


