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RENDELETEI
1/2011. (II.24.) sz. rendelet:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
2/2011. (II.24.) sz. rendelet:
A Térítési díjakról

2. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
február 24-én 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Vass Béla Gyula iskolaigazgató
Igazoltan távol maradt:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
11/2011. (II.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 24ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó: Nagy Lajos polgármester

2) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Marcali Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Február 5-én volt az óvodai jótékonysági bál.
- 7-én a Kulturális Bizottság ülése volt, melyen a 15-ei ünnepélyről volt szó. A
templomban kezdődne 17 órakor a szentmisével, majd itt lenne a műsor nagyobb része
is, mivel nincs Kultúrház. Ünnepi beszédet mond Izsóné Recseg Klára. Ezt koszorúzás
követi. Utána fáklyás felvonulás az Egry József utcán át a Községházáig. Itt a téren
zászló felvonás, majd koszorúzás lesz.
- Február 15-én a Társulási Tanács ülésezett, ahol az iskolai költségvetés volt a téma.
- 17-én a VÁTI záró ellenőrzést tartott az iskola felújítással kapcsolatban.
- 19-én volt a Sportegyesület jótékonysági bálja, a tiszta nyereség kb. 400 e Ft volt.
- 22-én az iskolánál és óvodánál utolsó helyszínelést tartott az építési hatóság.
Megállapította, hogy a használatbavételi engedély kiadásának akadálya nincs.
Farkas László alpolgármester:
- A Polgárőr Egyesülettől és a Margaréta Egyesülettől felkérést kaptam a Kultúrház
bérleti díjával kapcsolatban. Kérésük, hogy az egyesületi rendezvények díjtalanok
legyenek, ezt biztosítsa a képviselő-testület.
- A Margaréta Nyugdíjas Egyesület évzáró közgyűlése volt. Komoly programokkal,
pályázati pénzzel zárták az évet.
- A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban műszakilag jó volt az elképzelés, de ez
a cég nem tudta azokat a feltételeket biztosítani, amit elvártunk volna.
- László István helytörténeti kutatónál jártam ismételten. Elmondta, hogy a
településünkön talált
7 millió éves masztodon csontmaradványait
a
Természettudományi Múzeum kiadná egy kiállításra, vagy a csontmaradványok
másolatát elkészítenék kb. 300 e Ft-ért, ami állandó kiállításra nálunk is maradhatna.
Kérése, hogy gondolkodjunk el azon, hogyan lehetne erre pénzt találni.
- A battyáni településrész 750 éves lesz az idén, erről egy megemlékezést érdemes lenne
tartani.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2011. (II.24.) 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:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Nem könnyű év előtt állunk.19 millió Ft hiányunk van, komoly erőpróba elé állít
bennünket.
Nagy Lajos polgármester:
Az a kérésem, hogy amelyik intézmény az első félévben valamilyen pénzhez jut, az ne
költekezzen. Meg kell várnunk az önhibás pályázatot.
Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Továbbra is kitartok véleményem mellett, maximális takarékosság az intézmények
részéről. A rezsit illetően; túlfűtöttek az intézmények, a magánházak is túlfűtöttek. A
rezsi költségen lehet spórolni. A bérek a határvonalon vannak, azon már nem lehet
csökkenteni. Még mindig jobb béreket csökkenteni, mint embereket elküldeni. Az
intézményvezetőknek tudom javasolni ezt az utat, ahol lehet bért csökkenteni és rezsit
csökkenteni. Tegyünk meg mindent, amit lehet.
Nagy Lajos polgármester:
Kérünk mindenkit, ezt komolyan venni.

Fehér Katalin Műv. Ház vezető:
A közösségi ház jó hogy van. De amikor a Műv. Ház 100 %-osan működik, akkor van
értelme ennek párhuzamosan működnie? A Műv. Házban minden helyiséget fűtünk, ez
is egyfajta takarékosság lenne.
Farkas Zoltánné Szent György Nyugd. Egyes. elnöke:
A mi klubunk tagjai nem fognak elmenni a Kultúrházba. A faluból pedig nem jönnek el
ide. Mi megpróbálunk a rezsin csökkenteni, a gázt takarékra állítjuk, a villanyt
lekapcsoljuk.
Farkas László alpolgármester:
A civil házat nagy örömmel használják. Nem várhatjuk el, hogy a nyugdíjas egyesületek
díjat fizessenek a kultúrházban. Nem lenne célszerű ennek megszüntetése. A civil
szervezetek sok színvonalas rendezvényt megtartanak ebben a házban. Érezzék
maguknak, takarékoskodjanak. Ha hónapokig nem fűtünk, nincs használva, az állaga is
romlik.
Ángyán Attiláné képviselő:
Én Fehér Katalinnal értek egyet, ez is egy spórolási forma lenne. Biztos, hogy nehéz
lenne az elején, de hozzá lehetne szokni. Csak a bevételes rendezvények esetén kérnénk
bérleti díjat.
Nagy Lajos polgármester:
Külön-külön le kellene ülni az egyesületekkel a beszélgetésre. Kb. 10 e Ft havonta a
rezsije a civil háznak. A Kultúrháznak nem muszáj minden nap nyitva lenni. Ennek egy
esti fűtése majdnem többe kerül, mint a civil ház egész havi rezsije. Javasolom, hogy
egy testületi megbeszélés keretében az intézmény vezetőkkel, egyesületi vezetőkkel
beszéljük át ezeket a dolgokat, ott menjünk bele a részletekbe. Nem lesz jobb mint
tavaly, sőt még kicsit rosszabb lesz. Mindenképpen takarékoskodni kell. Ez a fő elv,
kérek mindenkit, hogy ennek tudatában álljon hozzá a dolgokhoz. A költségvetés
elfogadása előtt dönteni kell az átmeneti gazdálkodásról. Felkérem Tolnai Anna
gazdálkodásvezetőt ismertesse az előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

13/2011. (II.24.) kt. határozat:
1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.01.01-től
a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület elé terjesztésig beszedett bevételeket
24.340 e Ft-ban a teljesített kiadásokat 39.185 e Ft-ban hagyja jóvá.
2) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2011. évi költségvetési rendelet
tervezetbe beépítésre kerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésére vonatkozóan 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta alábbi rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire
és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a Balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.
(II.23) CKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
(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 a helyi önkormányzat és a helyi
kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.
2. §
(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3)
bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön alkotnak egy-egy
címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi
költségvetését
394.550 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
413.790 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
19.240 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
 a működési célú bevételt
Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
Ft-ban


a működési célú kiadásokat
Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait
Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat
Ft-ban
- a dologi kiadásokat
Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat
Ft-ban
- az általános tartalékot
Ft-ban
- a céltartalékot
Ft-ban

301.279 e

19.240 e

320.519 e

149.507 e
38.146 e
98.598 e
22.455 e
11.813 e
0e
0e



a felhalmozási célú bevételt
Ft-ban

93.271 e



a felhalmozási célú kiadást
Ft-ban

93.271 e

ebből:
- a beruházások összegét
Ft-ban
- a felújítások összegét
Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások
Ft-ban
- felhalmozási célú hiteltörlesztés
Ft-ban
- felhalmozási célú hitelkamat
Ft-ban
állapítja meg.

38.020 e
4.000 e
12.665 e
36.224 e
2.362 e

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány külső
finanszírozására az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti
finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél
szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait összesen e rendelet
4.számú melléklete tartalmazza, intézménykent megbontva a 4/a. és a 4/b.sz.
mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 17. számú melléklete
tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
bevételeit e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait
e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetését e rendelet 7. számú melléklete
szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 8. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú
melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 10. számú
melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §.
(1)Az önkormányzat keresi az évközbeni pályázati lehetőségeket a működési célú hiány
csökkentésére, pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzat pénzügyi támogatása elnyerésére.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése
érdekében 19.240 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a
felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető
folyószámla hitel összege 19.240 e Ft.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a
folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi
kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a
számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 10.000 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a 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.

Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja
meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft összegben
állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12.
számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A kisebbségi önkormányzat költségvetése
9. §
A képviselő-testület a Balatonszentgyörgyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
költségvetését - a kisebbségi önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal
építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet 13. számú melléklete tartalmaz.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. §
A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét
havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
Támogatások
11. §
(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e
rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési
szervek útján végeztet – a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

II.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1)A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2)A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat
határozata alapján módosítható.
(3)A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a
települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
13. §
(1)A helyi önkormányzat és a 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.
14.§.
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a
bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a
felelős.
(2) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott
céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(3) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával
nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló
feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a
képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi
döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben
kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 12. § (1) bekezdésben
foglalt módon dönt.
16. §
(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 szükséghelyzetnek minősül
különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe
kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
17. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok
megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli
többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után
használhatják fel.
(4) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító
szervét negyedévenként tájékoztatja.
(5)A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját
hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében
eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a
tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a
megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi
költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi
juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja
törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4)A képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.törvény 13.§.(1)
bekezdése értelmében a főállású polgármester részére, az őt megillető
köztisztviselőknek járó cafetéria juttatást a Személyi juttatások kiemelt előirányzaton
belül nem rendszeres személyi juttatás kiadásnem részeként 193.250.- Ft-ban állapítja
meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában
foglalja.
(5)A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét
a Körjegyzőség cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres
személyi juttatás részeként, azon belül köztisztviselőnként 193.250.- Ft-ban állapítja
meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában
foglalja.
(6)Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres
személyi juttatások 0(nulla) %-a.
Támogatási szerződés
19. §.
(1)A képviselő-testület a községben működő egyesületek támogatásának elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.
(2) A 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás
címzettjével megállapodást kell kötni.
(3) A képviselő-testület 3 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési
tervébe beépíti
a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott
támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
20. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a
képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb
szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve
negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése
21. §.
Az önkormányzati biztosra vonatkozó rendelkezéseket a képviselő-testület külön
rendeletben is szabályozza.
Pótköltségvetés
22. §
(1)A polgármester költségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha
évközben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat
költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2)A helyi önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül
különösen: a tervezett saját bevételek I.félévi teljesítése 50 %-osnál nagyobb elmaradást
mutat.
Záró és egyéb rendelkezések
23. §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti
időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az
átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre
kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2011.év február hó 25.napján lép
hatályba.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
2) Napirend tárgyalása:
Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (II.24.) sz. rendelete
az 5/2008. (IV.29.) sz. rendelete
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben
fizetendő térítési díjakról módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv.
92/B.§. (1) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló módosított 29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján - figyelemmel a
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
Az 5/2008./IV.29./sz. rendelet 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.sz. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben
fizetendő térítési díjakról szóló 5/2008./IV.29./sz. rendeletéhez
A nevelési-oktatási intézményekben, valamint önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai
Ellátás megnevezése
Gyermekek napközbeni
ellátás
a.) Napközi Otthonos
- óvodás
- felnőtt étkezők
b.) Általános Iskola
- napközi
- menza:
- felnőtt étkezők:

Nyersanyagnorma
(Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

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

228.236.-

244.-

228.- +ÁFA
480.- + ÁFA

295.180.236.-

244.-

295.- + ÁFA
180.- + ÁFA
480.- + ÁFA

2.§.
3.sz. melléklet
„Dobó István” Általános Iskola és Óvodától (8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár
u.9.) vásárolt étkeztetés díja
I. Idősek Klubja
II. Szociális étkeztetés

211.211.-

217.217.-

428.- Ft + ÁFA
428.- Ft +ÁFA

3.§.
(1)
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.§. és 2.§.-ban foglalt
rendelkezéseket azonban 2011.év március hó 1.napjától kell alkalmazni.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
3) Napirend tárgyalása:
Marcali Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (II.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását megismerte, megtárgyalta,
azt jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása
Elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4) Egyéb ügyek
4/a. Somogy M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme
Nagy Lajos polgármester:
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételten megküldte kérelmét a támogatásra
vonatkozóan. A megállapodás szerint 55,- Ft-ot kellene lakosonként utalni munkájuk
elősegítéseként.
Hozzászólások:
Navrasics Endre képviselő:
Ezzel a kérelemmel együtt négy támogatási kérelem van előttünk. Van egy javaslatom,
tegyük egy csoportba őket, én részemről mindegyiket elutasítom. Olyan költségvetési
év előtt állunk, hogy ilyen kérelmeket nem tudunk támogatni. Nem a mi feladatunk a
fenntartásuk, hanem az államé. Teremtse meg az állam az ő működésükhöz szükséges
összeget. Kezdjük el most a spórolást.
Török Csilla körjegyző:
Az igaz, hogy a katasztrófavédelem állami feladat, de a polgármesternek – mint a helyi
katasztrófavédelmi parancsnoknak – a megállapodásban részletezett szakmai
feladatokkal segíti a munkáját. Ez a támogatás nem olyan, mint a többi kérelemben kért
támogatás.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy ne utasítsuk el a kérelmet, térjünk vissza rá az év vége felé.
Farkas László alpolgármester:
Az előzőeket annyival egészítem, ki, hogyha Balatonszentgyörgyöt bármilyen
katasztrófa éri, akkor mi ahhoz nagyon kevesek vagyunk, hogy bármit is tegyünk. Ez
valóban állami feladat. Szakapparátust, szakmai felkészültséget igényel.
Kompromisszum felé hajolva, ha bármi olyan feladatot csinál a katasztrófavédelem ami
Balatonszentgyörgyöt érinti, nevünkben vagy helyettünk, akkor küldjenek egy egyedi
számlát.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az év vége felé visszatérünk erre a kérelemre,
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
15/2011. (II.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő „Együttműködési Megállapodás”
tervezetben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére való tekintettel a
megállapodás megkötését elnapolja, a megállapodás megkötésének tárgyalására a
költségvetési második felében visszatér.
Határidő: 2011.december 31.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
4/b. Támogatási kérelmek
Nagy Lajos polgármester:
Három támogatási kérelem érkezett még; a Siketek és Nagyothallók Somogy M.
Szervezetétől, az Életmentő Gyermek-Intenzív Alapítványtól, valamint az Őszinte
Mosoly Közhasznú Alapítványtól. Kérem, aki egyetért a kérelmek elutasításával,
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2011. (II.24.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és
Nagyothallók Somogy M. Szervezetének pénzbeni támogatás iránti kérelmében
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában
elutasítja, nem támogatja.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Életmentő Gyermek-Intenzív Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmében
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában
elutasítja, nem támogatja.
c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őszinte
Mosoly Közhasznú Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmében foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, azt költségvetési fedezet hiányában elutasítja, nem
támogatja.
d.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a
kérelmezőket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,30 órakor bezárta.

K.m.f.
Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

