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2. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. 

február 16-án 17,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről.  

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Hetényi Tamás Péter alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester 

  Tüskés Balázs bizottsági tag 

 

 

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: 

 

16/2012. (II.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 16-

ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

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

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 



 

3) Helyi adórendelet 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: 

 

- Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester úrral, Cziráki Zoltán építési főelőadóval és 

Török Csilla jegyző asszonnyal kettő alkalommal voltunk az Egyházközség testületi 

ülésén a templom felújítása ügyében. A pályázat elkészítésére Molnárné Horváth 

Gyöngyit kértük fel.  

- Február 3-án a helyi tévé 20 éves jubileumi ünnepélye volt.  Indulásakor nagy 

vívmány volt.  

- 6-án Fonyódon vettem részt az AVE Zöldfok Rt. tájékoztatóján, ahol a várható 

változásokról tájékoztattak bennünket. 

- 9-én Balatonkeresztúron az Alapszolgáltatási Központ ülésén a költségvetést 

tárgyaltuk meg.  

- Tegnap tartottuk a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ülését. 

- A Marcali járáshoz tartozási ügyben az egyeztetést megtettem, Balatonmáriafürdő és 

Balatonberény kérését elfogadják, Balatonkeresztúrnak pedig tudomásul kell venni a 

Marcali járáshoz besorolását.  

 

 

Hetényi Tamás Péter alpolgármester: 

 

Köszönöm, hogy részt vehettem a Margaréta Nyugdíjas Egyesület közgyűlésén. Nagyon 

jól működik az egyesület, csak így tovább. 

Részt vettem még a Margaréta Óvoda jótékonysági bálján, ami szintén nagyon jól 

sikerült.  

 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

Negyedik alkalommal mentünk a sítáborba. Kevesebb gyerek jött össze, a létszámot 

felnőttekkel töltöttük ki. Felszereléseket a keresztúri iskolából hoztunk. Új volt, hogy a 

nagyidaiak is 13 gyerekkel vettek részt ebben a táborban. Nagyon jó volt a tábor 

összetétele, jól sikerült, jó érzésekkel jöttünk haza.  

 

 



Dr. Darabont Ferenc képviselő: 

 

Nagyon jól érezte magát mindenki, kellemes élmény volt a gyerekeknek. Jó volt a 

társaság összetétele. A gyerekek arra számítanak, hogy folytatódni fog a jövőben. A 

sítáborról csak pozitív élményeket tudok mondani.  

 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

A Szent György Nyugdíjas Egyesület meghívott a gyűlésükre, ahova nagy örömmel 

mentem. Nagy szeretettel fogadtak, nagyon jól éreztem magam közöttük. Nagyon 

szépen dolgoznak ők is, mindent megtesznek annak érdekében, hogy bevételhez 

jussanak. Arra kértek, hogy tolmácsoljam a testületnek, polgármester úrnak, ha 

lehetőség lesz rá, csekély támogatást nyújtson.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

17/2012. (II.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Átmeneti gazdálkodás 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.  

 

A képviselő-testület  kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

18/2012. (II.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átmeneti 

gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 



1) a 2012.01.01-től a költségvetési rendelet-tervezet Képviselő-testület elé 

terjesztéséig beszedett bevételeket 29.149 e Ft-ban, a teljesített kiadásokat 29.149 e Ft-

ban. 

 

2) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2012. évi költségvetési rendelet-

tervezetbe beépítésre kerülnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. 

évekre várható összegéről 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.  

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

19/2012. (II.16.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját 

bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési 

kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

Ft-ban 

Megnevezés 2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

SAJÁT BEVÉTELEK 
      

Helyi adó 69100 70500 71900 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 0 0 0 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 100 100 10 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, 

részesedés értékesítése 

3090 3090 3090 

Bírság, pótlék, díjbevétel 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 



Saját bevételek összesen: 72390 73790 75100 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 

ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉGEK 

     3090      3090       3090  

Hitel, kölcsön      0    0    0 

Értékpapír      0    0    0 

Váltó     0    0    0 

Pénzügyi lízing     0    0    0 

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási 

kötelezettség kikötésével  
    0    0    0 

Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett 

ellenérték 

   0    0    0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 

Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 

   0    0    0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti a költségvetési rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 



1. § 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és 

az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.  

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények 

külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek 

e rendelet 1. 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 2012. évi 

költségvetését  

335.344 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 

   350.714 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  

15.370 ezer Ft költségvetési hiánnyal 

 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt         339.264 e Ft-ban 

ebből: 

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket           15.370 e Ft-ban 

- előző évi pénzmaradványt                    0 e Ft-ban 

- vállalkozási maradványt                    0 e Ft-ban 

 

 a működési célú kiadásokat         339.267 e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait         149.982 e Ft-ban   

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a             2.880 e Ft-ban 

- szociális hozzájárulási adót           34.364 e Ft-ban  

- a dologi kiadásokat         116.570 e Ft-ban 

- az ellátottak pénzbeli juttatásait           21.810 e Ft-ban 

- egyéb működési célú kiadásokat           13.558 e Ft-ban 



- az általános tartalékot                100 e Ft-ban 

- a céltartalékot                    0 e Ft-ban 

-    

 a felhalmozási célú bevételt           11.450 e Ft-ban  

 ebből: 

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                    0 e Ft-ban  

- előző évi pénzmaradványt                    0 e Ft-ban  

- vállalkozási maradványt                    0 e Ft-ban  

    

 a felhalmozási célú kiadást           11.450 e Ft-ban  

 ebből: 

- intézményi beruházások összegét             7.428 e Ft-ban  

- felújítások összegét                    0 e Ft-ban  

- kormányzati beruházások összegét                    0 e Ft-ban 

lakástámogatás összegét                      0 e Ft-ban  

- felhalmozási célú hiteltörlesztés             3.222 e Ft-ban 

- felhalmozási célú hitelkamat                800 e Ft-ban 

 

állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, 

finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit működési, illetve felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. 

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

4. § 

 

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból 

finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. 

melléklete tartalmazza. 

 

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e 

rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

 

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e 

rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, 

rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

 

(6) A képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

 



(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 

működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint 

állapítja meg. 

 

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját 

bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. 

melléklete tartalmazza. 

 

(14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.  

 

 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges 

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. § 

 

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése 

érdekében 15.370 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  15.370 e Ft.  

 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a 

folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. 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 5 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 

utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a 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.  

 

Általános és céltartalék 

 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát  

 

0 ezer Ft összegben 

 

      e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát  

 

    100 ezer Ft összegben állapítja meg. 

 

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény 

felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 

 

 

Több éves kihatással járó feladatok 

 

8. § 

 

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. 

melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az 

adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

 

Előirányzat-felhasználási ütemterv 

 

9. § 

 

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét 

havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 

 

Közvetetett támogatások 

  

10. §  

 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 

17. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 



II. 
 

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

5/2011./III.29./ önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott  hatáskörökkel 

kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza 

át.  

 

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület 

által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 

 

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a 

negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési 

rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.  

 

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 

15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt. 

 

12. § 

 

(1) A 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 szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás 

és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves 

gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.  

 

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan 

maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – 

amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 

 

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott 

céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 

 

(5) 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. 

 

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a 

képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 

 

 

 

 



13. § 

 

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja 

jóvá. 

 

14. § 

 

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként 

működő Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége. 

 

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi 

nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként 

működő Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége. 

 

15. § 

 

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester 

a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 

költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő 

módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 

elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

 

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 

 

16. § 

 

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról  a 

képviselő-testület dönt. 

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 

 

17. § 

 

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén 

teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások 

előirányzatának 0 %-a. 

 

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében 

eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges 

foglalkoztatás során köteles betartani.  

 



(3) 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. 

 

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi 

juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja 

törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. 

 

Támogatási szerződés 

 

18. § 
 

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.  

 

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: 

   

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,  

b) a támogatás összegét,  

c) a támogatás felhasználásának célját, 

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, 

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, 

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, 

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének 

rendjét,  

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó 

bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, 

i) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások 

támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,  

 

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan 

felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás  3 évig nem ítélhető meg. 

 

 

19. § 
 

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 

Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a 

helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét 

követő 60 napon belül. 

 

20. § 
 

A 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 kerülnek kiutalásra. 

 



21. § 

A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a 

vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós 

környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges 

szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez 

lehet  felhasználni. 

Szolgáltatási szerződés 

 

22. § 

 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat 

keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételének szabályai:  

 

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat 

keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében 

külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. 

 

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. 

 

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy 

 

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel 

rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy 

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven 

belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy 

átmenetileg nem áll rendelkezésre. 

 

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. 

 

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható 

feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. 

 

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: 

 

 a.) az ellátandó feladatot, 

 b.) a díjazás mértékét, 

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre 

tekintettel áll fenn, 

d.) a szerződés időtartamát, 

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy 

szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, 

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 

 

 



 

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 a 

18/2012./II.16./kt.határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek 

és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. 

 

(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  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.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a rendelet-tervezetet. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta alábbi rendeletét: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete a 7/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben fizetendő 

térítési díjakról módosításáról 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32.cikk (1) bekezdés a), és h) pontjában kapott felhatalmazás, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LV. Törvény 10.§.(1) bekezdés d.) pontjában 

meghatározott feladatkörében,  figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. 

115.§.(3) bekezdésére – a következőket rendeli el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.§. 
 

A 7/2011./V.31./önkormányzati rendelet 1.melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„1.melléklet a 7/2011./V.31./önkormányzati rendelethez 

 

A nevelési-oktatási intézményekben nyújtott ellátások intézményi térítési díjai 

 

 Ellátás megnevezése Nyers- 

anyagnorma 

(Ft) 

Rezsi 

költség 

(Ft) 

Térítési díj Ft/fő/nap 

(nyersanyagnorma+ 

rezsiköltség+ÁFA (Ft) 

 Gyermekek napközbeni 

ellátás 

       

 

 a.) Napközi Otthonos    

      - óvodás 

(háromszori étkezés) 

         228.- - 
228.-  +ÁFA 

      - felnőtt étkezők 

(egyszeri étkezés) 

         257.- 223.- 
480.- + ÁFA 

 b.) Általános Iskola    

     - napközi 

(háromszori étkezés) 

 

         295.-       - 295.- + ÁFA 

     - menza 

(egyszeri étkezés) 
180.- 

      - 
180.- + ÁFA 

      - felnőtt étkezők: 

(egyszeri étkezés) 
257.- 223.- 480.- + ÁFA 

 c.) kapacitás kihasználtság 

érdekében értékesített 

étkeztetés: 
   

 - felnőtt étkeztetés 

intézményen 

kívülre 

(egyszeri étkezés) 

257.- 223.- 480.- + ÁFA 

 - Alapszolgáltatási Központ 

részére időskorúak 

szociális étkezetése 

(egyszeri étkezés) 

233.- 202- 435.- + ÁFA 

 

Záró rendelkezések 

 

2.§. 

 

(1) E rendelet 2012.év március hó 1.napján lép hatályba. 

 

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

szerint. 



 

3) Napirend tárgyalása: 

Helyi adórendelet módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A képviselő-testület január 1-el vezette be a telekadót. A Kormányhivatallal történt 

egyeztetés során egy mondatot aggályosnak tartott  a kedvezményezettek körében. Ezt a 

mondatot kell változtatni a 26 §-ban.  

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete 

a 18/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról módosításáról 

 

 

Balatonszentgyörgy község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 

32.cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás , a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LV. Törvény 10.§.(1) bekezdés d.) pontjában 

meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény (a 

továbbiakban: Htv.) 1.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1.§. 

 

A 18/2005./XI.29./önkormányzati rendelet 26.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„26.§. Az önkormányzat illetékességi területén a lakcímbejelentés szabályai szerint 

nyilvántartásba vett, állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély 90 Ft/m2 

adókedvezményre jogosult az ingatlan-nyilvántartás szerinti telek után.” 

 

Záró rendelkezések 

 

2.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekre alkalmazni kell. 

 

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

meghatározottak szerint. 

 

 



4) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 4/a. Március 15-e megünneplése 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Négy napos ünnep lesz, olyan javaslat hangzott el a tegnapi megbeszélésen, hogy 15-én, 

napján tartsuk ünnepi megemlékezésünket a megszokott programmal, 17 órai kezdettel.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal. 

 

Fehér Katalin Műv. Ház vezető: 

 

A felnőtt színjátszók műsorral készülnek. E mellett még egy fotókiállítást is szeretnénk 

szervezni, „Márciusi Ifjak” elnevezéssel, amihez támogatást szeretnénk kérni.  

Másik témában kérném a testület véleményét. Az Ifjúsági Klub több rendezvényt 

szeretne tartani, többnyire pénteki, szombati napokon. Hogyan lehetne megoldani a 

nyitvatartást, hogy ne csak az én felelősségem legyen? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Egy felelős ember kellene, aki a zárást megoldja.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Javasolom, hogy az iskola példájára legyen ott egy felelős ember, ha valami történik, 

akkor ő a felelős, tud intézkedni.  

 

 

Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester: 

 

Ennek a működését szabályzatban kellene rögzíteni. Addig is egy felelős személyt kell 

keresni, egyedi szerződést kell kötni vele, átadás-átvétellel, bármi történik ő a felelős 

személy.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Bármelyik szervezet tart a Műv. Házban rendezvényt, annak vezetője a felelős. Ebben 

az esetben is így kell lenni. 

 

 

Balázs Gézáné Margaréta Nyugd. Egyes. elnöke: 

 

Február 21-én maszkabált tart egyesületünk, mindenkit szeretettel várunk. 

 

 



Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester a 

nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta.  

A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyre – jellege miatt – 

zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 

                         Török Csilla                                                       Nagy Lajos 

                           körjegyző                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


