
 

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

HATÁROZATAI 

 

129/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   A 2010. november 25-ei ülés napirendjének elfogadása 

 

130/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ kérelmének tárgyal- 

   ása 

 

131/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámoló elfogadása 

 

132/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   Az Önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

   elfogadása 

 

133/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   Kommunális adó mértékének elfogadása 

 

134/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   Építményadó mértékének elfogadása 

 

135/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogad- 

   ása 

 

136/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   A Védőnő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

137/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   A 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 

138/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

 

139/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   M. Tűzvédelmi Társulási szolgáltatások 

 



140/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   Marcali Kórház támogatási kérelme 

 

141/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   József Attila utcai lakók kérelme 

 

142/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

   I. Téglagyári lakosok kérelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. 

november 25-én 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott 

közmeghallgató  nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Szaka Zsolt  divízióigazgató 

 

 

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

testület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

129/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 

25-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Szemétszállítási díj 2011. évi díjának megállapítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Beszámoló az Önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

 



3) A 2010. évi költségvetés módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) Beszámoló a Védőnő tevékenységéről 

  Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő 

 

6) A 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

7) Az SZMSZ módosítása 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

8) 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: 

 

- Október 29-én egy koordinációs megbeszélés volt az iskola építés tárgyában. A 

kivitelező készre jelentette a munkát. A műszaki átadás elkezdődött, az óvodában a 

műszaki átadáson felmerült kisebb hiányosságok pótlása folyik. Ugyan ezen a napon az 

iskolaigazgató úrral tapasztalat cserén voltunk Böhönyén, ott is iskola felújítás volt. Az 

átadáson vettünk részt.  

- November 7-én Budapesten a Kis-balaton Táncegyüttes minősítésén vettem részt.  

- 17, 18, 19-én a polgármesterek és jegyzők továbbképzésén vettünk részt Siófokon.  

- 21-én szintén koordinációs megbeszélés volt az iskola építéssel kapcsolatban, 

megkezdődött az ünnepélyes átadás előkészítése, melyet 2010. december 10-ére 

tervezünk.  

- Felkérem Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy az elszámolásról tájékoztassa a 

testületet. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető: 

 

A most kiállított számláknak december 29-30-a a fizetési határideje. Addig 

megtörténnek a kifizetések, január elején be tudjuk adni a visszaigényléseket. A 

támogatási szerződés szerint a befejezés határideje december 31. 30 napon belül kell a 

záró visszaigénylést beadni, valószínűleg kijönnek helyszíni ellenőrzésre. Az utolsó 

kifizetés emiatt csak később várható.  

 



 

Farkas László alpolgármester: 

 

Az Alapszolgáltatási Központot fenntartó önkormányzatok polgármestereinek 

megbeszélésén vettem részt a polgármester úr megbízásából, ahol a bérmaradványok 

adhatóságáról, esetleges felhasználásáról volt szó. Ha minden önkormányzat vállalja a 

rá eső rész plusz költségét, akkor lehet ezt a bérmaradványt kifizetni. 

Balatonszentgyörgy azt a koncepciót képviselte ebben a kérdésben, hogy egy plusz 

forintot sem tud ehhez biztosítani.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A bérmaradvány felhasználására vonatkozó kérelmet mindenki megismerte. Kérem, aki 

egyetért azzal, hogy a kérelmet a testület utasítsa el, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

130/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri 

székhelyű, társulásban fenntartott Alapszolgáltatási Központ  plusz önkormányzati 

finanszírozás megállapítása iránti kérelmét (bérmaradvány kioszthatósága miatt) 

megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában nem támogatja, 

elutasítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a napirend előtti beszámolót elfogadja, szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

131/2010. (XI.25.) 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: 

Szemétszállítási díj 2011. évi díjának megállapítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Szaka Zsolt divízióigazgatót, hogy szóban egészítse ki 

ajánlatát. 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet és a jelen levőket. Ajánlatunkat november 

15-ig meg kellett tenni. A konzorciumi tanács december 12-én fog összeülni. 

Ajánlatunkat két verzióban tettük meg. Az egyikben az ISPA költségek a 2010. évi 

szinten szerepelnek. A másikban az ISPA költségek a konzorciumi tanács elé terjesztett 

2011. évi szinten jelennek meg. Az ISPA kivitelezés ebben az évben nem fog 

befejeződni. Ez az utolsó nagyobb áremelés. Ebben pluszként megjelent a telepek 

üzembe helyezése. Az első verzióban 4 % az emelés. Nagy valószínűséggel a 2. sz. 

változat lesz, ebben a verzióban van a legkevesebb változás. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Végleges ajánlat nincs, így nem tudunk dönteni semmiképp. Bizonyára ismert, hogy a 

Balaton-parti kistérségek önkormányzatai összefogtak, meg fogjuk várni a tárgyalások 

eredményét. A szelektív hulladék gyűjtés be lett tervezve a költségekbe, de nem valósult 

meg. Milyen formában kerül vissza az önkormányzathoz, beszámítják vagy 

visszafizetik? Mérték-e, hogy a lakosság milyen arányban vette igénybe? 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Ez beszámításba került ebbe az ajánlatba. Három gyűjtősziget április 1-jén lett 

kihelyezve, négy sziget július 1-jén. Ez a 14. sorban került felvételre. Természetesen 

minden szállításnál mérik a dolgozók a szelektív hulladékot.  

 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Mást is bele dobnak a konténerbe, úgy ahogy mellé teszik? 

 

 

 

 



 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Sokat javult az állapot, de sok más anyagot is bele dobálnak. A papír konténerbe 

egyértelmű, az üvegbe nem síküveget, hanem palackot. A műanyag gyűjtőt kibővítettük 

az italos fémdobozokkal és az üdítőitalos karton dobozzal. Érdemes lenne tájékoztatót 

megjelentetni, kifüggeszteni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Javasolom, hogy ezeket írják le, amit mi kifüggesztünk, tájékoztatjuk a lakosságot.  

Farkas László alpolgármester: 

 

Úgy tudom, hogy az UNIÓ-ban 8-10 éves amortizációval számolnak a gépjármű 

parknál. 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A konzorciumi pályázatnál megvalósulási tanulmány készült, ezt az idő átszaladta. Az 

autók használatát 8-ról 12-re emelte, a telepek amortizációját duplájára emelte.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A gépjárműparknál 15-25 évvel kell számolni, a telepeknél 50-100 között a helyes 

megoldás. Véleményem az, hogy nem elég érett a magyar társadalom arra, hogy 

szelektív hulladékot gyűjtsünk és kezeljünk. Kérésem az lenne, hogy ennek a költségeit 

csökkentsük a lehető legkevesebbre. Az ürítések számát ahhoz a használati mértékhez 

igazítsuk, ahogy telnek ezek a gyűjtő edények és ne periódikusan ürítsük. A jövő évi 

ajánlat 14. sorában nem egy kompenzációs, hanem egy 0-s sort szeretnék látni. Ennek 

cserébe a lakosságot maximálisan tájékoztatjuk.  

 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésről távozott. A képviselő-testület továbbra is 

határozatképes, az ülés folytatódik.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

2009. októberére is ígérték a szigetek kihelyezését. A lakosság nincs erre felkészítve, de 

miért is lenne? Amikor az a cég, amelyik ezt a szolgáltatást végzi, az sincs felkészülve. 

Ígéret-halmazokban szenvedünk. Az emberek is tudják, nem csak mi képviselők, hogy 

sáros a cég, nem működik. Miért nem működik? Mindig kibúvókat keres, de azt 

elvárják, hogy az emberek környezet-tudatosak legyenek. Sok kérdés van, ami 

kétségeket ébreszt.  

 



 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A gyűjtőszigetek kihelyezéséhez a Zöldfok Zrt-nek semmi köze nincs. A kivitelezők 

nem helyezték ki, ők nem tartják be a határidőket. A kivitelezőket az önkormányzatok 

bízták meg, nekik van joguk számon kérni. Mi működtetjük a kihelyezett rendszert.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Abban egyetértünk, hogy Ön nem tud tenni semmit. Van egy tulajdonos, van egy 

konzorciumi tanács, amelyben 12 polgármester képvisel bennünket és van egy 

menedzsment. A konzorciumi tanács meghozza a döntést, kiadja a munka irányítását a 

menedzsmentnek, akinek el kell végezni a munkát. A menedzsmentnek Ön is a tagja. 

Az igazgató által vezetett menedzsment a felelős azért, hogy azokat a határozatokat 

végrehajtsa, amelyeket a konzorciumi tanács meghoz. Nem kell áthárítani és az 

önkormányzatoknak visszadobni a labdát.  

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A Zöldfok Zrt. közbeszerzési pályázaton nyerte el az üzemeltetési jogot. Ebben az 

esetben a menedzsment nem mi vagyunk. A konzorciumnak van egy saját szervezete, a 

Balatoni és Sió Kht. ez a végrehajtó szerv. Ezt az önkormányzatok finanszírozzák, hogy 

végezze munkáját.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Javasolom, hogy fogalmazzunk meg egy levelet a konzorciumnak, melyben leírjuk 

elvárásainkat és azt, hogy vizsgálják meg, mekkora profittal dolgozik az AVE Zöldfok 

Zrt.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Az infláció feletti ajánlatot nem szavazom meg.  

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A mi ajánlatunk infláció alatti, a többit a konzorciumi tanács emelte. A kistérségi 

összefogás a jövő héten tárgyal a vezérigazgatóval. Az a baj, hogy az 

önkormányzatoknak kevés az információja. A szemétszállítás kötelező feladat, 

jogszabály írja elő, hogy milyen költségekkel kell számolni, a nyereséget vissza kell 

fordítani. Itt extra profitra nincs lehetőség.  

 

 



 

Farkas László alpolgármester: 

 

A Zöldfok Zrt. az extraprofitot azzal a gépparkkal, eszközzel éri el, amit mi biztosítunk 

a szállításra, hulladékkezelésre és egyébre. Itt a fogalmak egy kicsit összemosódnak. Az 

amortizációt van amibe nem építettük be hazánkban, ilyen pl: a vízdíj. A 

vízgazdálkodási törvény tartalmazza, amit lassan próbálnak beépíteni a vízdíjba. 

Belátták, hogy ezt nem lehet teljes egészében áthárítani a lakosságra.  

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

A konzorciumi tanács ülésén el lehet mondani az amortizációval kapcsolatos véleményt. 

Az ISPA parkból a gépjárművekkel nem járunk ki, a telepeket használjuk. Minden 

tonna hulladékkal el kell számolnunk.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Most nem tudunk dönteni, a decemberi ülésre tisztelettel meghívjuk, továbbá meghívjuk 

a konzorciumi tanács egyik tagját, Lombár Gábor polgármester urat is.  

Szaka Zsolt úrnak köszönjük a részvételt. 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló az Önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

132/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló jelentést 

 

a) 1.036.832 e Ft eredeti, 1.045.261 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 848.532 e Ft 

teljesítéssel, 

 

b) 1.036.832 e Ft eredeti, 1.045.261 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 786.846 e Ft 

teljesítéssel, 

 

c) a 2010. szeptember 30-i állapotnak megfelelően 136.133 e Ft pénzkészlettel 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 



Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

3) Napirend tárgyalása: 

A 2010. évi költségvetés módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2010.(XI.25.) 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               1.081.262 e Ft-

ban, 

aa) működési költségvetési bevételét                    389.616 e Ft-

ban 

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                   691.646 e Ft-

ban 

 

b.) tárgyévi költségvetési kiadását              1.192.368 e Ft-

ban 

ba) működési célú kiadását                  416.748 e Ft-ban 

 

- személyi jellegű                       177.550 e Ft-ban, 

- munkaadókat terhelő járulékok           44.791 e Ft-ban, 

- dologi jellegű kiadások                      159.674 e Ft-ban, 

- ellátottak pénzbeli juttatásai               21.774 e Ft-ban, 

- speciális célú támogatások                   12.959 e Ft-ban 

 

bb) felhalmozási költségvetési kiadását     775.620 e Ft-ban 

      

- beruházások előirányzata          133.696 e Ft-ban 

- felújítások  előirányzata          500.213 e Ft-ban 

- fordított ÁFA                                  141.711 e Ft-ban 

 

 

összegben állapítja meg. 

 

c.) költségvetési hiányát         56.132 e Ft-

ban, 

ca) működési költségvetési hiányát            27.132 e Ft-ban 

cb) felhalmozási költségvetési hiányát         29.000 e Ft-ban 

 

d.) előző év tervezett pénzmaradványát      54.974 e Ft-

ban, 

da) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett 

      pénzmaradványát              54.974 e Ft-ban 

 

 



e.) finanszírozási célú műveletek bevételét    56.132 e Ft-

ban, 

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozású   

          célú műveletek bevételét  27.132 e Ft-ban 

eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozású 

           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    0 Ft-ban, 

b.) működési céltartalékát   0 Ft-ban, 

c.) felhalmozási céltartalékát   0 Ft-ban, 

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-ban 

cb) beruházási céltartalékát    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 bankszámla-

szerződésben 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 képviselő-

testületi 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 előirányzat-

változtatásáról 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. 

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója a közmeghallgatás témája. 

Minden jelen levő hozzászólhat.  

Évek óta nem volt adóemelés. A jelenlegi anyagi helyzetünk szükségessé tenné az adók 

emelését, így javasolom a helyi adórendelet módosítását. A kommunális adó mértékét 

14 e Ft-ra, az építményadó mértékét 600 Ft/m2-re emelni. Ez éves szinten 8,7 millió Ft 

plusz bevételt jelentene.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Javasolom, hogy vegyünk egy nagy levegőt, 800 Ft/m2-re emeljük. Én szerintem ezért 

senki nem fogja elvinni a telephelyét. Ne legyünk szemérmesek. Évközben nem tudunk 

emelni. Nem mindegy, hogy 8,7 vagy 11,7. Valakinek ezt fel kell vállalni. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A lakosság felé publikálni kell, hogy nem most emelünk sokat, hanem évek óta nem 

emeltünk. Most sem a maximumot kérjük, csak annyit, amennyire égetően szükség lesz. 

 



 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a kommunális adó mértékét évi 9 e Ft-ról 14 e Ft-ra 

emeljük, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

az  alábbi határozatot: 

 

133/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adó rendelet 

módosítását elhatározza, a kommunális adó mértékét a rendeletmódosításában 9.000.- 

Ft/év-ről  14.000.- Ft/év összegre tervezi adótárgyanként tervezi felemelni 2011. január 

11-től. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az építményadó mértékét 400 Ft/m2-ről 800 Ft/m2-re 

emeljük, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

134/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adó rendelet 

módosítását elhatározza, az építményadó mértékét a rendeletmódosításában 400.- Ft/m2 

Ft-ról 800.- Ft/m2-re tervezi felemelni 2011. január 11-től. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért a helyi adókról szóló rendelet módosításával, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

 



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

alábbi rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2010. (XI.25.) sz. rendelete 

18/2005. (XI.29.) sz. rendelete 

a helyi adókról módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló l990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 

1.§ (1) bekezdésében és 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

(továbbiakban R) alkotja: 

 

1.§. 

 

A 18/2005./XI.29./sz. rendelet 6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6.§
 . 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 14.000 Ft/év. 

 

2.§. 

 

A 18/2005./XI.29./sz. rendelet 15.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„15.§.Az adó mértéke 800 Ft/m2.
 

 

3.§. 

 

(1)E rendelet 2011.év január hó 1.napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően kell alkalmazni. 

 

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

módon. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A jövő évi koncepcióval kapcsolatban a bevételeket növelnünk, a kiadásokat 

csökkentenünk kell. Önkormányzati szinten meg kell vizsgálni azokat a munkaköröket, 

amelyeket esetleg nem töltünk be. Többen nyugdíjba vonulnak, meg kell gondolnunk, 

hogy ne töltsük be, vagy átcsoportosítással töltsük be ezeket a helyeket. Törekednünk 

kell arra, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél bizonyos munkaköröket 

közfoglalkoztatással oldjuk meg. Ebben rengeteg lehetőség van. Ezt maximálisan ki kell 

használnunk. Ennek alapján fogjuk a jövő évi létszámgazdálkodást megoldani. Kérem, 

aki egyetért az előterjesztéssel, szavazzon. 

 

 

 

 



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

következő határozatot: 

 

135/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2011.évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2011.évi 

költségvetési tervezés alapjának tekinti. 

 

1.) A 2011.évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 352.992.000.- Ft 

bevétellel, 

2.) A 2011.évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 352.992.000.- Ft 

kiadással tervezi. 

 

A képviselő-testület a 2011.évi költségvetés pénzügyi egyensúlyának megteremtése 

érdekében a bevételek teljes körű feltárására és kiadások lehetséges csökkentésére 

törekszik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Védőnő tevékenységéről 

  Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takácsné Lengyel Valéria védőnő: 

 

A születések száma 2005. óta stagnál. Ebben az évben 15 lesz a születések száma.  

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Büszke vagyok arra, ahogy a szociális helyzet-kezelés folyik. Ez mind Takácsné 

Lengyel Valéria érdeme. Köszönet munkájáért.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Köszönet Takácsné Lengyel Valéria védőnő munkájáért, csak így tovább. Kérem, aki 

elfogadja a védőnő tevékenységéről szóló beszámolót, szavazzon.  

 

 



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

alábbi határozatot: 

 

136/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő 2010.évi 

tevékenységéről szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

6) Napirend tárgyalása: 

A 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Minden évben kötelezően tárgyalni kell a testületnek. 2009-ben volt ellenőrzés 2008. 

évre vonatkozóan az iskolánál, óvodánál és körjegyzőségnél. A társulás 38 település 

belső ellenőrzését végzi. A Társulási Tanács elnökének kérése, hogy a kiadott anyagot 

Balatonszentgyörgy képviselő-testülete is hagyja jóvá. Jövő évi ütemtervben nem 

szerepel az ellenőrzés. Természetesen ha a testület soron kívüli ellenőrzést kérne, akkor 

arról határozatban kell dönteni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

137/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső 

ellenőrzési ütemtervet a Marcali Kistérség Többcélú Társulása 2011-2014. évre 

vonatkozó stratégiai terve szerint állapítja meg. A képviselő-testület a belső 

ellenőrzéssel az Önkormányzat, a „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda, valamint a 

balatonszentgyörgyi székhelyű Körjegyzőség ellenőrzésével továbbra is a Marcali 

Kistérség Többcélú Társulását bízza meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

 

 



7) Napirend tárgyalása: 

Az SZMSZ módosítása 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Az alakuló ülésen lett módosítva az SZMSZ, de minden nem lett hozzáigazítva a 

jelenlegi állapothoz. Lecsökkent a testület létszáma, megváltozott a minősített többségű 

szavazati arány. Korábban le volt szabályozva, hogy egy képviselő több bizottságnak 

lehetett tagja, de csak egy bizottságnak az elnöke. A létszámcsökkenés miatt ezt ki 

kellett venni. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2010. (XI.25.) sz. rendelete 

a 8/2007. (III.22.) sz. rendelete 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Balatonszentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi 

LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja meg a szervezeti és működési rendjéről: 

1.§. 

A 8/2007./III.22./sz.rendelet 41.§.bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 

képviselő) egybehangzó szavazata szükséges.” 

2.§. 

A 8/2007./III.22./sz.rendelet 43.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi Bizottság gondoskodik. A titkos 

szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik.” 

3.§. 

A 8/2007./III.22./sz. rendelet 77.§.(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) A bizottságok elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül 

kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának 

dolgozója nem lehet a bizottság tagja, elnöke. A képviselő több bizottság tagjává is 

megválasztható és több bizottságban is tölthet be elnöki tisztséget. a bizottság személyi 

összetételét a képviselő-testület bármikor megváltoztathatja saját elhatározásából is, 

nem csak lemondás kapcsán.” 

 

 



4.§. 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

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

szerint. 

 

 

8) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 8/a. Arany János Tehetséggondozó Program 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Iskolánkból kettő tanuló szeretne részt venni az Arany János Tehetséggondozó 

Programban. Kérem iskolaigazgató urat, tájékoztassa a testületet erről.  

 

 

Vass Béla Gyula iskolaigazgató: 

 

Korábbi tanulók erkölcsi támogatást kaptak. Mindkét tanuló megérdemli a támogatást, 

azt hogy ilyen patinás középiskolában tanulhassanak. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A korábbiakban maximális erkölcsi támogatást biztosítottunk, javasolom, hogy Kányási 

Klaudia és Anka Mercédesz tanulókat is erkölcsi támogatásban részesítse a testület. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

138/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát 

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételre. 

 

Támogatja, hogy Anka Mercédesz nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Orsós 

Aranka) Balatonszentgyörgy település képviseletében részt vegyen a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

 

Az Önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 

nyújtani neki. 

 



Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által 

az első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János 

Programirodának küldje meg. 

 

Határidő: 2010. december 10. 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát 

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételre. 

 

Támogatja, hogy Kányási Klaudia nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Benedek 

Beáta) Balatonszentgyörgy település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 

Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

 

Az Önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 

nyújtani neki.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által 

az első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János 

Programirodának küldje meg. 

 

Határidő: 2010. december 10. 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

  

 

 

8/b. Megyei Tűzvédelmi Társulási szolgáltatások 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A megyei közgyűlés döntött arról, hogy 2011. évtől a munka és tűzvédelmi feladatokat 

egyéni vállalkozó útján látja el. Kaptunk egy szóbeli ajánlatot is kevesebb összegről, de 

a pontos költségeket nem írták le. Így erről írásos ajánlat nincs. Arról kell döntenünk, 

hogy a megyei önkormányzat által választott vagy egy kívülállóval látjuk el a feladatot. 

 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Ha jelentős a különbség, akkor nyilván a kisebb felé kell kacsintanunk. De ha nem 

jelentős az árkülönbség, akkor akivel a megye leszerződött, azzal lényegesen kevesebb 

probléma lenne a jövőben.  



 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja a megyei önkormányzat ajánlatát, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

következő határozatot: 

 

139/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyi 

munkavédelmi-, tűzvédelmi társulás társulási megállapodás módosításában foglaltakat 

megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkormányzat munka-, és 

tűzvédelmi feladatait továbbra is a társuláson keresztül kívánja ellátni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

8/c. Marcali Kórház támogatási kérelme 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A jó kapcsolat, a szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása végett ne utasítsuk el a 

kérelmet. Most nem tudjuk támogatni, de a jövő évi költségvetésünkbe tervezzük be.   

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

A főorvos úrnak megköszöntük a szűrővizsgálatok lebonyolításában nyújtott segítségét. 

Most nem tudjuk támogatni, anyagi helyzetünkre hivatkozva betervezni sem tudjuk. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki az elhangzottakkal egyetért, szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

140/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi 

Kórház pénzbeni támogatás iránti kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt 

költségvetési fedezet hiányában nem támogatja, elutasítja. 



Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 8/d. József Attila utcai lakók kérelme 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A kérelemben foglaltak szerint a József Attila utcai lakók üdülő övezetté szeretnék 

nyilvánítani az utcát, mivel nagy az átmenő forgalom a Sport utca felől. Az utcában sok 

a kisgyermek, az Ő védelmükben kérik a tábla kihelyezését, fekvőrendőr kiépítését.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Úgy gondolom, hogy indokolatlanul nem jár arra senki. A lakó-pihenő övezetté 

nyilvánítás maga után vonná a jogszabályi változások betartását. Pl: sebesség 

korlátozást, teherforgalom megszüntetését, stb.  

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

Ugyan ilyen alapon jöhetnének az Egry utca, Kisbalaton utcai lakói is a hasonló 

kérelemmel.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy nem nyilvánítja lakó-pihenő övezetté a József Attila 

utcát a testület, szavazzon. 

 

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

következő határozatot: 

 

141/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ceglédi Sándor és 

társai Balatonszentgyörgy József Attila utcai lakosok kezdeményezését a József Attila 

utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása tárgyában megismerte, megtárgyalta. A 

képviselő-testület a Balatonszentgyörgy József Attila utca-t nem nyilvánítja lakó-pihenő 

övezetté. 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kezdeményezőt 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 



8/e. I. Téglagyári lakosok kérelme 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az I. Téglagyári lakosok azzal a kéréssel fordultak a testülethez, hogy az 

életkörülményeinek javítása, a közlekedés megkönnyítése érdekében a telepre vezető 

utat aszfaltoztassa le. Egy km út aszfaltozása 22 millió Ft-ba kerülne. Annyit tudnánk 

megcsinálni, hogy az utat kiegyengetjük, a gödröket betemetjük kővel.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A kérés jogosságát nem vitatjuk, de vizsgáljuk meg, hogy a lehető legolcsóbb 

költséggel mit lehetne vele csinálni.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Tolólapos géppel az utat kiegyengetjük. Ennyit tudunk vele csinálni. Kérem, aki ezzel 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

142/2010. (XI.25.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy Téglagyár I. lakosság beadványát a Téglagyár I.-hez vezető közút 

rendbevételével kapcsolatosan megismerte, megtárgyalta. Az út leaszfaltozásának 

költségeit a képviselő-testület a költségvetésében biztosítani nem tudja. 

A képviselő-testület a gödrök kővel való betemetését, és az egész út tolólapozását 

határozza el, a rajta való közlekedés minőségének javítása érdekében, amelynek 

pénzügyi fedezetét a költségvetésében biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Balatonszentgyörgy Téglagyár I. 

lakosságát értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

8/f. Közvilágítás költségeinek csökkentése 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Megkeresett bennünket egy cég, arról tartott előadást, hogyan lehetne csökkenteni a 

közvilágítás költségeit. Javasolták, hogy keressük fel őket Esztergomi székhelyükön, 



ahol bővebben tájékoztatnak bennünket. Jövő héten szerdán elutaznánk Esztergomba, 

ott meghallgatnánk a tájékoztatót.  

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Akkor szabad belevágnunk egy ilyen hálózat korszerűsítésbe, ha ez a cég fel tudja 

vállalni azt, hogy a beruházás költségét a megtakarításból ki tudjuk fizetni. Akkor 

maximálisan megéri.  

 

 

Egyéb bejelentések: 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

Kisbalaton utcai lakók többen megkerestek, hogy az utca átjáróház lett. Állandóan a 

sárral küszködünk. Nagy sebességgel mennek rajta keresztül az autók a földes útra. 

Régen le volt zárva, a kövek ott vannak, amit kidöntöttek valamikor. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Amennyiben a testület egyetért, újra lezárjuk az utcát. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Régebb óta terveztük, hogy átállunk a digitális kommunikációra. Megpróbálok annak 

utána járni, hogy régi használt lap-topokat tudjunk beszerezni. Ennek a rengeteg 

papírnak nincs értelme. A munkát is megkönnyíteni, a körjegyzőségnek csökkentené a 

költségeit.  

 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

Nincs-e arra lehetőség, hogy az iskolabusz megálljon az óvoda előtt? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Megkérdezzük a VOLÁN-t. 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 

16,50 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

                          Török Csilla                                                   Nagy Lajos 

                            körjegyző                                                   polgármester 



 

 

 

 

 

 


