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14. számú 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. 

november 2-án, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Doroszi József alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Györei József képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Vass Béla képviselő 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László és Györei József képviselőket kéri fel a 

testület egyetértése alapján. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

3) A szociális rendelet módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

4) Rendelet alkotás a Ket. végrehajtásáról. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

5) Egyéb ügyek.  
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A napirend tárgya: 

 

1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmúlt testületi ülésen új bizottsági tagot választottunk a Szociális és Egészségügyi 

Bizottságba külső tagnak, Marton Tibor személyében. Ahhoz, hogy munkáját érdemben 

elkezdhesse, a képviselő-testület előtt esküt kell tennie.  

Kérem, hogy az eskü idejére mindenki szíveskedjen felállni. 

 

Nagy Lajos polgármester az eskü szövegét előolvassa. 

 

Marton Tibor bizottsági tag az esküt letette. 

 

(Az esküokmány jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Az SzMSz-en átvezetésre kerültek az átruházott hatáskörök, mivel azok nem voltak 

aktualizálva. A körjegyzőség kibővülése miatt módosításra került a körjegyzőség neve. 

Továbbá az önkormányzat jelképeinek nyilvántartása beépítésre került a 7-es 

bekezdésbe. Eddig nem volt szabályozva az együttes ülések menete, most a kistérségi 

együttes üléseket is bele kellene foglalni a módosításba.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A 3-dik fejezetben az önként vállalt feladatok között szerintem a Tájháznak is 

szerepelni kellene. Valamint az 5. §-ban nem szerepel a Sportkör. A 9-dik §-ban a sok 

önszerveződő között az Ifjúsági Klub is bent van. Működik ez egyáltalán? Az Idősek 

Klubjának működtetését is átadtuk, nem kellene ezt belefoglalni? 

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Az 5. § (3) bekezdésében az önként vállalt feladat a helyi kábeltelevízió karbantartása 

egy évvel ezelőtt kikerült, mivel a keszthelyi HIR-SAT Kft. üzleti vállalkozásban végzi 

ezt a lakosság részére. 



 3 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A 33. § (2) d) pontjában szerintem elírás történt, a tudomásra jutott állami, szolgálati 

titok megőrzéséről lehet szó. 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Ez az SZMSZ 2003-ban készült. Most a legfontosabb részekhez nyúltam hozzá. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az Idősek Klubjának feladata továbbra is a miénk. Hogy hogyan működtetjük az már 

egy másik kérdés. Ez továbbra is maradjon benne. A Tájház egyértelmű, a Sportkör az 

Egyesületek között szerepel. A Táncegyüttes önkormányzati felügyelettel működik, az 

Info Ház Egyesület a Teleházzal működik. Az Ifjúsági Klub a Művelődési Ház része, 

azzal együtt működik. A sajtóhiba egyértelmű. Kérem, aki a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására és egységes szerkezetbe foglalására tett javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

következő rendeletét: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2005./XI.2./sz .rendelete 

 

a 8/2003./IX.19./sz .rendelettel módosított  

 

6/2003. /IV.30./sz. rendelete 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Bevezető 

 

 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam kiépülésével egyidejűleg az 

önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok kiemelkedően 

fontos jogát: az autonómiához, a demokratikus helyi hatalomgyakorláshoz és az önkormányzati jogok 

bírósági védelméhez. 
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A helyi önkormányzatok kiterjedt feladat-és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi 

közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva 

Balatonszentgyörgy község önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, 

széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a 

közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 

 

Községünk fejlesztési irányvonalát akként kell jelölni, hogy általa szoros egységet 

alkosson a múlt értéke a modern világ követelményeivel és találkozzék a lakosság, az 

állampolgárok civil szerveződései, a gazdasági élet szereplői és az üdülőtulajdonosok 

igényeivel, biztosítsa a település harmonikus beilleszkedését az Európai Unió tágabb 

közösségébe.  

 

A képviselő-testület szabályzatában elvként rögzíti: 

 

 a képviselő-testület működése kizárólag demokratikus alapon történhet, 

 minden esetben helyet kap a kisebbségi vélemény, 

 a képviselők nem valamely pártot képviselnek, hanem a pártok fölé emelkedve 

csakis Balatonszentgyörgy polgárait szolgálják. 

 

A Képviselő-testület a fenti elvekkel és célkitűzésekkel összhangban – a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – szervezeti és működési szabályairól a 

következő rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat megnevezése: 

 Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 

 

(2) Az önkormányzat székhelye: 

 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91. 

 

(3) A települési önkormányzat jogi személy Az önkormányzati jogokat a település 

lakossága a megválasztott képviselőkből álló képviselő-testület útján gyakorolja. A 

képviselő-testületnek 10 tagja van. 

A települési képviselők névsorát az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza. 

 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. 
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(2) A jelképek leírása: 

 

      Balatonszentgyörgy község címere: 

 

      Az alul kerekített kék alapszínű pajzsban Szent György lovas-képe a sárkánnyal 

      látható. A ló és lovasa, a zászló és a dárdanyél fehér, a sárkány zöld, a glória arany,  

      a lótakaró, a zászlón és a lovason lévő kereszt piros színű. 

 

      Balatonszentgyörgy zászlaja: 

 

      Zöld alapon ezüst csík, mely a rövidebb oldal egyhatod része. Oldalainak aránya 1: 

      2. Függőleges állásánál a zászló felső részén, vízszintesnél a közepén helyezkedik el  

      a címer. 

 

      Balatonszentgyörgy község pecsétje: 

 

      Kör alakú, középen Szent György lovas-képe, a kör alsó harmadában Balatonszent- 

      györgy felirattal. 

 

 

(3) A község zászlaját állami, nemzeti ünnepek alkalmával és külföldi delegáció 

fogadásánál a községházán a nemzeti zászlóval együtt, a helyi ünnepeken pedig a 

községházán, a közintézményeken kell kihelyezni. 

 

(4) Az önkormányzat és szervei a község címerét emléktárgyakon, dokumentumokon és 

kiadványokon korlátozás nélkül használhatják, más szervek vagy személyek részére a 

használat engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

 

(5) Az önkormányzat pecsétjét kell használni: 

 

 a helyi ünnepi rendezvények meghívóin, 

 a Képviselő-testület által adományozott okleveleken, 

 az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és azokat rögzítő 

dokumentumokon. 

 

(6) A címer, zászló és pecsét ábrázolását az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.  

 
(7) A (4) bekezdésben megjelölt eljáró (Képviselő-testület) az általa kiadott 
engedélyekről a következő nyilvántartást vezeti: 
 

 Kérelmező neve, címe/székhelye/telephelye 

 Felhasználás módja 

 Felhasználás időtartama 

 Engedély kiadásának dátuma” 
 

 

3. § 
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(1) A település hazai és nemzetközi kapcsolatainak felvételéről a Képviselő-testület a 

megye és a régió – hazai és nemzetközi – együttműködései figyelembe vételével dönt. 

 

(2) Az önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn Magyarországon: 

 

 a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével, 

 a Balatoni Szövetséggel, 

 a Vasutas Települések Szövetségével, 

 a Szent György nevű településekkel. 

 

 

II. Fejezet 

 

A helyi önkormányzás általános szabályai 

 

Az önkormányzati jogok 

(Ötv. 1-5. §) 

 

 

4. § 

 

(1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom 

önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és 

anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak. (Ötv. 1. § (2) bek.) 

 

(2) A helyi önkormányzat  - a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetőleg 

egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi 

közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag 

jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. (Ötv. 1. § (3) bek.) 

 

(3) A helyi önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat. 

(Ötv. 1. § (6) bek.) 

 

Ennek megfelelően: 

 

a) közvetlenül részt vehet vállalkozásban,  

b) a helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és 

konkrét formáival (helyi adópolitikával, telek-és ingatlanértékeléssel, stb.) 

vállalkozásélénkítő, piacgazdaság-barát környezetet teremt, 

c) vagyoni értékű jogokkal rendelkezik (bérbeadás, részvények, stb.). 

 

Amennyiben az önkormányzat a működési területén lévő vállalkozásban vesz részt, ezt 

megelőzően szakértői véleményt kér, illetőleg közgazdasági (költség-haszon) elemzést 

végeztet. (Az említetteket az előterjesztéshez csatolnia kell, nélkülük a napirend nem 

tárgyalható.) 

 

(4) A Képviselő-testület véleményt nyilvánít, és intézkedést kezdeményez a feladat-és 

hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen 
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abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági 

közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben – a 

polgármester indítványára – a képviselő-testület csak a közvetlenül érintett lakossági 

réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít 

véleményt, illetve tesz kedvezményezést.  

 

(5) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat: 

a) képviselő-testülete, annak felhatalmazására 

 bizottsága, 

 a részönkormányzat testülete, 

 a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, 

 társulása, 

 a polgármester, 

b) helyi népszavazás hozhat 

 

 

III. Fejezet 

 

A települési önkormányzat 

 

Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei 

(Ötv. 8-11.§) 

 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: 

 

 településrendezés és a településfejlesztés, 

 az épített és természeti környezet védelme, 

 lakásgazdálkodás, 

 a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás, 

 a köztemető fenntartása, 

 a helyi közutak és közterületek fenntartása, 

 a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, 

 gondoskodás a helyi tűzvédelemről és közbiztonság helyi feladatairól, 

 közreműködés az energiaszolgáltatásban, 

 közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 

 gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 

az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek-és ifjúsági 

feladatokról, 

 a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása, 

 a nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogai érvényesítésének biztosítása, 

 az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése. (Ötv. 8. § (1) bek.) 

 

(2) Az önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik: 

 

 az egészséges ivóvíz ellátásról, 
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 az óvodai nevelésről, 

 az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 

 az egészségügyi és szociális alapellátásról, 

 a közvilágításról, 

 a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, 

 biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. (Ötv. 8. § 

(4) bek.) 

 

(3) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: 

 

 a falugondnoki és családsegítő szolgálat, valamint az Idősek Klubja 

működtetéséről, 

 a gyógyszertár, fogorvosi és foglalkozás-egészségügyi szolgálat elhelyezéséről, 

 a gazdajegyző és az építési hatóság ügyfélfogadásának feltételeiről, 

 a magánerős lakásépítés támogatásáról, 

 a helyi kábeltelevíziós rendszer karbantartásáról, 

 a Kis-Balaton Amatőr Néptánc együttes működtetéséről, 

 a Csillagvár közérdekű muzeális kiállítóhely üzemeltetéséről, 

 a község idegenforgalmi propagandájáról,  

 az évenkénti szúnyogirtásról, 

 nemzetközi kapcsolatok szervezéséről. 

 

(4) Az önként vállalt (többlet) feladatok tárgyában az éves költségvetést illetve a 

gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – 

kell állást foglalni a képviselő-testületnek. 

 

 

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a 

képviselő-testületet illetik meg.  

 

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

 az önkormányzati rendeletalkotás, 

 szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, 

 a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, 

 a helyi népszavazás kiírása, 

 az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, 

használatuk szabályzása, díszpolgári cím adományozása, 

 a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról 

szóló beszámoló elfogadásáról,  

 a helyi adók megállapítása, 

 a településrendezési terv jóváhagyása, 

 hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, 

 közösségi célú alapítványi forrás átvétele és átadása, közalapítvány létrehozása, 
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 önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való 

csatlakozás, 

 intézmény és (önkormányzati) gazdasági társaság alapítása, 

 közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szoborállítás, 

 eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 

 állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 

is érinti, 

 felterjesztési jog gyakorlása, illetve vélemény-nyilvánítás olyan ügyekben, 

amelyekben a törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő, 

 a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való, illetve 

a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés, 

 amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

 

(3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a 

részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben 

meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást 

adhat, a hatáskört visszavonhatja. 

 

Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (Ötv. 9. § (3) bek.) 

 

(4) A képviselő-testület a polgármesterre és bizottságaira, valamint az intézményi 

társulásra az SZMSZ 2. számú mellékletében írt hatásköreit ruházza át. 

 

(5) A hatáskör gyakorlója polgármester esetében negyedévente, egyéb esetben pedig 

évente köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről. 

 

(6) A képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül 

bizottságának, a polgármesternek – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati 

ügyben hozott döntését. (Ötv. 19. § (2) bek. c.pont) 

 

 

 

7. § 

 

A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati 

intézményt, gazdasági vállalkozást, más szervezetet (továbbiakban: intézmény) 

alapíthat, kinevezi a vezetőiket. (Ötv. 9. § (4) bek.) 

 

 

 

 

 

IV. Fejezet 

 

A képviselő-testület 

(Ötv. 12-18. §) 
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A képviselő-testület összehívása 

 

 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma 9 fő és a polgármester. 

 

(2) A képviselő-testület alakuló-, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást 

tart. 

 

(3) Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az 

összehívásról a polgármester intézkedik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a 

polgármester eskütételéig. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési-képviselők 

esküt tesznek. Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester megválasztásáról, a 

polgármester illetményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról. 

 

(4) A képviselő-testület szükség szerint – a munkatervben írtaknak megfelelően 

általában havonta – de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A képviselő-testület 

július és augusztus hónapban csak rendkívüli esetben tart ülést. 

 

(5) A képviselő-testületi ülést a polgármester távollétében az alpolgármester, annak 

távollétében a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 

 

(6) Az ülést össze kell hívni az önkormányzati képviselők egynegyedének vagy a 

képviselő-testület bizottságának az indítványára. A képviselő-testület összehívását a 

megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint népi kezdeményezés is 

indítványozhatja. 

 

(7) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket (határozati javaslatokat) a képviselőknek, 

a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok az 

ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. 

 

(8) A képviselő-testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét a kábeltévén, valamint 

az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. A meghívót a hivatal 

hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni.  

 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzat feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 

közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület az 

alább felsorolt önszerveződő közösségek képviselőit üléseire állandó jelleggel, 

tanácskozási joggal hívja meg: 

 

 községi sportegyesület, 

 horgászegyesület, 

 nyugdíjasok egyesülete, 
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 polgárőr egyesületet, 

 önkéntes tűzoltó egyesület, 

 info ház egyesület, 

 vöröskereszt helyi szervezete, 

 ifjúsági klub. 

 

(2) A képviselő-testület a különböző szakmai szervezetek (kamarák) és az előző 

bekezdésben fel nem sorolt egyéb helyi civil szervezetek, továbbá az egyházak 

képviselőinek a tevékenységi kört érintő témában tanácskozási jogot biztosít a 

képviselő-testület és a bizottságok ülésein. 

 

(3) A képviselő-testület ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vehet részt a 

helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke. 

 

A munkaprogram 

 

10. § 

 

 

(1) A polgármester az alakuló ülést követő első rendes testületi ülésen programot 

terjeszt a képviselő-testület elé, amely – a testület megbízatásának időtartamára – a 

területfejlesztés és a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, a 

megvalósítandó feladatokat fogja át. A program végrehajtását a féléves munkaterv 

tartalmazza és az a döntési javaslatokban ölt testet.  

 

(2) A munkaterv tervezetét – a polgármester irányításával –a körjegyző állítja össze, és 

a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. A munkaterv 

tervezetének összeállításához javaslatot tehetnek mindazok, akik állandó meghívottként 

tanácskozási joggal vesznek részt a testület ülésein. A javaslat elutasítását az 

előterjesztőnek indokolni szükséges. 

 

(3) A munkaterv főbb tartalmi elemei: 

 

 a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai, napirendjei, 

 a napirend előadójának (felelősének) megjelölése, 

 azoknak a témaköröknek a tételes megnevezése, amelyeket valamely bizottság 

nyújt be, illetőleg amelyhez bizottsági állásfoglalást kell beterjeszteni, 

 közmeghallgatás, egyéb lakossági fórumok időpontjai, témái, 

 szervezési teendők. 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület üléseinek nyilvánossága 

 

11. § 

 



 12 

(1) A képviselő-testület ülése nyilvános. (Ötv. 12. § (3) bek.) 

 

(2) A képviselő-testület 

 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, 

összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, 

 

 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (Ötv. 12. § (4) 

bek.) 

 

c) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a körjegyző, 

továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, 

mely esetben kötelező az érintett meghívása. (Ötv. 12. § (5) bek.) 

 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület tanácskozási rendje, az ülésvezetés szabályai 

 

12. § 

 

 

(1) Az ülés megnyitásakor a levezető elnök (SZMSZ 8. § (3)-(4) bek.) megállapítja a 

megjelentek számát, az ülés határozatképességét. 

 

(2) Ezt követően az elnök: 

 

 javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, 

 előterjeszti a sürgősségi indítványt, 

 tájékoztatást ad az előző ülés óta történt legfontosabb eseményekről, 

intézkedésekről, az SZMSZ 6. § (5) bek. szerint beszámol a lejárt határidejű 

testületi határozatok végrehajtásáról,  

 javaslatot tesz a napirendekre, 

 napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, 

 napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a 

határozatokat, 

 biztosítja a képviselők interpellációs, kérdezési jogát, 

 berekeszti az ülést. 
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(3) A levezető elnök jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület tagjai közül két 

személyt jelöl ki. A jelölést a képviselő-testület – vita nélkül – fogadja el. 

 

(4) A tájékoztató napirendek felett nem kell vitát nyitni, az előterjesztőhöz azonban 

kérdés intézhető. 

 

(5) A képviselő-testület ülésén elsőként a napirend előadóját illeti a szó, aki az 

előterjesztett írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tehet. A csak határozati javaslatot 

tartalmazó előterjesztést szóban indokolni kell.  

 

 

13. § 

 

(1) A vitát megelőzően az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal 

meghívottak kérdést intézhetnek. 

 

(2) A vitát az elnök vezeti és határozza meg a hozzászólások sorrendjét. A levezető 

elnök jogosult a hozzászóló figyelmét felhívni arra, hogy csak a tárgyra vonatkozóan 

adja elő mondandóját. 

 

Jogosult továbbá a parttalan viták elkerülése céljából: 

 

 figyelmeztetni a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illően, másokat 

sértően fogalmazott, 

 rendre utasítani azt a képviselőt, aki a képviselő-testülethez méltatlan 

magatartást tanúsít, 

 rendre utasítani a nem képviselő megjelenteket, ismétlődő rendzavarás esetén 

kötelezni az érintetteket a terem elhagyására.  

 

A polgármesternek (levezető elnöknek) a rendfenntartás érdekében tett intézkedései 

ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.  

 

(3) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására bármely képviselő 

javaslatot tehet. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz. 

 

(4) Bármelyik képviselő illetve a napirend előadója a szavazás megkezdése előtt 

javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita 

nélkül határoz. 

 

(5) A vita lezárása után a határozathozatal előtt a körjegyzőnek szót kell adni, ha a 

javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.  

 

 

 

 

14. § 
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A képviselő-testület elhatározhatja, hogy a kiemelkedően fontos ügyeket két fordulóban 

– előbb az elveket, majd a konkrét döntéstervezetet – tárgyalja meg. 

 

 

15. § 

 

(1)A képviselő-testületi ülések napirendjéről és azok tárgyalási sorrendjéről a testület 

egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

(2) Az előterjesztés megtételére jogosultak: 

 

 a képviselő-testület bizottságai, 

 polgármester, 

 képviselő-testületi tag, 

 körjegyző. 

 

(3) Előterjesztésnek minősül a határozat-és rendelettervezet, beszámoló és a tájékoztató. 

 

(4) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban, kivételesen szóban 

kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásba kell foglalni, ha az előterjesztés 

szóban történik. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt 

előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. 

 

(5) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a tárgy pontos meghatározását, a hozandó 

döntés indokainak felsorolását, az előkészítésben résztvevők megnevezését, véleményét, 

a tárgykört rendező szabályokat, az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, 

szükség szerint a felelős és a végrehajtási határidő megjelölését. Az előterjesztőnek a 

döntés várható előnyei és hátrányai bemutatása mellet az esetleges alternatívára vagy a 

lehetséges döntési változatokra is javaslatot kell tenni. Csak megalapozott és 

megfelelően indokolt határozati javaslat terjeszthető elő. Önkormányzati hatósági 

ügyben a határozati javaslat indoklása nem mellőzhető. 

 

(6) Az előterjesztés előzetes bizottsági véleményét a bizottság elnöke vagy a kijelölt 

bizottsági előadó terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

(7) A sürgősségi indítvány előterjesztésére a bizottságok elnökei, a polgármester, a 

képviselők és a körjegyző jogosult. 

 

(8) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan napirendi javaslat, amely a 

meghívóban nem szerepel. A javaslattevőnek a sürgősségi indítvány benyújtásának okát 

indokolni kell. Sürgősségi indítványt legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet benyújtani.  

 

(9) A képviselő-testület a napirendi pontok elfogadása előtt minősített többséggel dönt a 

sürgősségi indítvány tárgyában. A sürgősség elfogadása esetén az indítványt első 

napirendként kell tárgyalni, annak elutasítása esetén a napirendre tűzés időpontjáról a 

képviselő-testület határoz. 

 

A határozathozatal 
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16. § 

 

(1) A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati 

javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és a kiegészítő 

indítványokról dönt – az elhangzás sorrendjében – a testület, majd az eredeti határozati 

javaslatról.  

 

(2) A testület a szavazati arányok rögzítésével dönt: 

 

a) a feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztésnek elfogadásáról, 

b) tájékoztatás tudomásul vételéről, 

c) interpellációra, kérdésre adott válasz elfogadásáról. 

 

(3) A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint a 

felének igen szavazata szükséges. A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az 

akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő 

köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési 

képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-

testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából 

jelenlévőnek kell tekinteni. (Ötv. 14. §)  

 

 

A minősített többség 

 

17. § 

 

Minősített többség szükséges az alábbi ügyek eldöntéséhez: 

 

(1) Törvény alapján: 

 

a) önkormányzati rendeletalkotáshoz, 

b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének 

meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, 

kinevezéshez, megbízáshoz, 

c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti 

szervezethez való csatlakozáshoz, 

d) külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, 

nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozáshoz, 

e) intézmény alapításához (átszervezéséhez, megszüntetéséhez) 

f) a képviselő kizárásához, 

g) zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 15. § (1) bek.), 

h) a képviselő-testület megbízásának lejárata előtti feloszlatásához (Ötv. 18. § (3) 

bek.) 

i) a polgármester elleni kereset benyújtásához (Ötv. 33/B. § (3) bek.), 

j) a körjegyző kinevezéséhez (Ötv. 40. § (1) bek.) 

k) a település másik megyéhez történő átcsatolásának kezdeményezéséhez (Ötv. 

56. § (3) bek.). 
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(2) Az SZMSZ alapján: 

 

a) a képviselő-testület munka-és gazdasági programjának elfogadásához, 

b) az önkormányzat ingatlantulajdonával, valamint egyéb vagyonával (ingóság, 

értékpapír, vagyonértékű jog) való rendelkezéshez, ha azok értéke az 5 millió Ft-

ot meghaladja, 

c) közalapítvány létrehozásához, alapítványi forrás átadásához, átvételéhez, 

d) 5 millió Ft értékhatárt meghaladó hitelfelvételhez, 

e) sürgősségi indítvány elfogadásához, 

f) a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör 

visszavonáshoz. 

 

 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület döntéseit – a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve – 

nyílt szavazással hozza. (Ötv. 12. § (6) bek.) Titkos szavazást tarthat mindazokban az 

ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani illetve zárt ülést rendelhet el. 

 

(2) A zárt ülésen hozott határozatot is nyilvános ülésen kell ismertetni kivéve, ha a 

nyilvános közlés a törvény által védett alkotmányos jogokat sértene. (pl.: kitüntetési 

javaslat).  

 

 

19. § 

 

(1) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt 

 

 a képviselő-testület jelenlévő tagjainak legalább egynegyede indítványozza, 

 a polgármester vagy legalább két bizottság elnöke azt kéri. 

 

(2) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet. 

 

(3) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a körjegyző a névsor szerint felolvassa a 

tagok nevét, a jelenlévő képviselők pedig nevük felolvasásakor „igen”-nel, vagy „nem”-

mel szavaznak.  

 

(4) A szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg, és személyenként a 

jegyzőkönyv rögzíti. 

 

 

 

 

 

 

20. § 
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A szavazatok összeszámlálásáról a levezető elnök gondoskodik. Ha a szavazás 

eredménye felől kétség merül fel, vagy azt bármely települési képviselő kéri, az elnök a 

szavazást köteles egy alkalommal megismételtetni.   

 

 

21. § 

 

(1) A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – a 

folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat …/200. (hó,nap) kt. határozata. 

 

(2) A testületi határozatokról a körjegyző betűrendes és határidős nyilvántartást vezet. 

 

(3) A határozatokat, a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül kell megküldeni 

a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek. 

 

(4) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a 

körjegyző készíti el, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

 

Kérdés, interpelláció 

 

22. § 

 

(1)Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés-

előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. 

 

(2) A kérdésre a képviselő-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. 

Válaszának elfogadásáról – ha a kérdező azt nem fogadta el – a képviselő-testület vita 

nélkül határoz. 

 

 

23. § 

 

(1) A képviselő-testület ülésén az interpellációra (konkrét intézkedésre vagy 

mulasztásra vonatkozóan feltett kérdésre) adott válasz elfogadásáról az előterjesztő 

nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt. Ha a testület nem fogadja el az 

interpellációra adott választ, annak vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra, illetve 

a polgármesterre bízza. 

 

(2) Az interpelláció tárgyának érdemi vizsgálatába – kérésére – az interpelláló 

képviselőt is be kell vonni.  

 

 

 

A jegyzőkönyv 
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24. § 

 

(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent 

képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, 

a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv 

elkészítéséről a körjegyző gondoskodik. (Ötv. 17. § (1) bek.) 

 

(2) A testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. 

 

Ebből: 

 

a) az eredi példányt a körjegyző kezeli, melyet évente be kell köttetni, 

b) az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Megyei Közigazgatási 

Hivatal vezetőjének, (Ötv. 17. § (2) bek.), 

c) egy példányt a községi könyvtár részére kell megküldeni (a zárt ülésről készült 

jegyzőkönyv kivételével). 

 

(3) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv első és második példányához 

csatolni kell a meghívót és mellékleteit, a rendeletek tervezetét és a jelenléti ívet. A 

képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a 

jegyzőkönyvhöz.  

 

 

25. § 

 

(1) A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 

a) az ülés helyét, időpontját, 

b) a megjelent képviselők nevét (távol maradt képviselők névsorát, a távolmaradás 

igazolt indokát), 

c) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét, 

d) az elfogadott napirendet, 

e) napirendként az előadó és a felszólalók nevét, a kérdések és a hozzászólások 

lényegét, 

f) a határozathozatal módját, 

g) a szavazás eredményét, a határozatok és rendeletek szövegét, valamint a 

kisebbségi véleményeket, ha a szavazásnál kisebbségben maradó képviselők azt 

kérik, 

h) a polgármester esetleges intézkedéseit, az elhangzott kérdéseket, 

interpellációkat, továbbá, 

i) az ülés bezárásának időpontját. 

 

(2) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a körjegyző, 

valamint két fő jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. (Ötv. 17. § (3) bek.) 

 

(3) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület 

előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe.  

 



 19 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. (Ötv. 17. § (3) bek.) 

 

(4) A képviselő-testület üléséről készült hangfelvételt egy évig meg kell őrizni.  

 

 

A közmeghallgatás 

 

26. § 

 

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

közmeghallgatást tart. 

 

(2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi 

szervezetek, egyéb lakossági szerveződések képviselői a helyi közügyekben a 

képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez vagy a 

körjegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. 

 

(3) A közmeghallgatás helyéről, idejéről és napirendjéről a községháza hirdetőtábláján, 

a kábeltévén és Interneten keresztül legalább 8 nappal előbb tájékoztatást kell adni.  

 

(4) A közmeghallgatásra egyebekben a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni.  

 

V. Fejezet 

 

Önkormányzati rendeletalkotás 

 

27. § 

 

(1) A képviselő-testület – az Ötv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 

a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá 

törvény felhatalmazása alapján – annak végrehajtására – önkormányzati rendeletet 

alkot. 

 

 

(2) Az Ötv. értelmében rendeletet kell alkotni: 

 

a) a Szervezeti és Működési Szabályzatról (Ötv. 18. § (1) bek.), 

b) az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjainak, a 

tanácsnoknak – a törvény keretei között történő – tiszteletdíj, természetbeni 

juttatás megállapításáról (Ötv. 23. § (2) bek.), 

c) bizottság részére történő hatósági hatáskör megállapításáról (Ötv. 23. § (2) bek.), 

d) a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének 

megállapításáról (Ötv. 50. §), 

e) a helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya, vagy vagyonrésze 

elidegenítéséről, megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más 

célú hasznosításáról, ha ezt a képviselő-testület helyi népszavazáshoz köti (Ötv. 

80. § (2) bek.). 
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28. § 

 

(1) Az önkormányzat rendeletalkotását kezdeményezheti: 

 

 települési képviselő, 

 az önkormányzati bizottságok, 

 polgármester, alpolgármester, körjegyző, 

 erre irányuló népi kezdeményezés. 

 

(2) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A rendelet-tervezetet a 

körjegyző készíti el és azt a polgármester – az illetékes bizottság előzetes véleményének 

kikérésével – terjeszti a képviselő-testület elé.  

 

 

29. § 

 

(1) A képviselő-testület megbízhatja bármely bizottságát is a rendelet-tervezet 

elkészítésével. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 

körjegyző ebben az esetben is véleményezi. A rendelet-tervezet előkészítésében részt 

vesznek a körjegyzőség tárgy szerint érintett munkatársai.  

 

(2) A rendelet-tervezetet általában írásos indoklással együtt kel a képviselő-testület elé 

terjeszteni. A nem törvény felhatalmazása alapján előterjesztett rendelet-tervezet 

indoklása nem mellőzhető. 

 

(3) A rendeleteket a polgármester és a körjegyző írja alá. 

 

(4) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a körjegyző közreműködésével szükség szerint, 

de ciklusonként legalább egy alkalommal felülvizsgálja a helyi rendeleteket, és 

javaslatot tesz a képviselő-testületnek azok módosítására vagy kiegészítésére, illetve 

egységes szerkezetbe foglalására.  

 

(5) A rendelet szövegét az ülésről készült jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.  

 

 

30. § 

 

(1) A rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal 

és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat …/200. (kihirdetési hó, nap) ör. rendelet. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről – legkésőbb a jegyzőkönyv aláírását követő 8 napon belül 

– a körjegyző gondoskodik. 
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(3) A rendelet kihirdetése a községháza hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. A 

rendelet kihirdetésének napja az erre vonatkozó hirdetmény kifüggesztésének időpontja, 

a kifüggesztés időtartama 30 nap. A határidő lejáratát követően a körjegyző a 

hirdetményt a kifüggesztés tényére utaló záradékkal látja el, és azt a rendelet eredeti 

példányához csatolja. A rendelet egyik példánya a körjegyzőség hivatali helyiségében 

munkaidőben bármikor megtekinthető. 

 

(4) A lakosság széles körét érintő rendeleteket a képújságban, Interneten és plakátok 

vagy szórólap formájában is közzé kell tenni, valamint lakossági fórumon is ismertetni 

kell.  

 

 

31. § 

 

(1)Az önkormányzati rendelet végrehajtására kötelezettek – a munkatervben írtak 

szerint – tájékoztatást adnak a végrehajtás, a rendelet hatályosulása helyzetéről és a 

fontosabb tapasztalatokról. 

 

(2) A hatályos rendeletekről a körjegyző naprakész nyilvántartást vezet. Az erről készült 

jegyzék az SZMSZ 3. számú függelékét képezi. 

 

VI. Fejezet 

 

A települési képviselő, a tanácsnok 

(Ötv. 19-21. §) 

 

32. § 

 

(1) A képviselőt az Ötv-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik 

meg, illetőleg terhelik. 

 

(2) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztást követő ülésen az 

Ötv. 32. § szerint esküt tesz (Ötv. 19. § (1) bek.). 

 

(3) A képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el. 

 

 

33. § 

 

(1) A képviselő főbb jogai: 

 

a) részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 

megszervezésében és ellenőrzésében, 

b) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 

polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének – a képviselő-

testület által átruházott – önkormányzati ügyekben hozott döntését (Ötv. 19. § 

(2) bek. c) pont utolsó mondat),  
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c) a képviselő-testület a polgármesteri hivataltól (körjegyzőségtől) igényelheti a 

képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, illetőleg ügyviteli 

közreműködést, 

d) sürgős, azonnali intézkedést igényelő közérdekű ügyben kezdeményezheti a 

körjegyzőség intézkedését, 

e) bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet, 

f) a képviselő-testület a települési képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a 

bizottság tagjainak, a tanácsnokoknak – a törvény keretei között – rendeletében 

meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg (Ötv. 20. § (2) 

bek.). 

 

(2) A képviselő főbb kötelezettségei: 

 

a) tevékeny részvétel a képviselő-testület munkájában, 

b) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a 

választók bizalmára, 

c) részvétel a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző 

vizsgálatokban, 

d) a tudomásra jutott állami, szolgálati, üzleti (és magán) titok megőrzése, 

(titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll), 

e) kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő 

lakossági közösségekkel, 

f) évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni (2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (1) bek.). 

 

(3) A képviselő írásban vagy szóban köteles előre a polgármesternek vagy a bizottság 

elnökének bejelenteni, hogy a képviselő-testület vagy valamely bizottság ülésén való 

részvételben, illetőleg egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van. 

 

(4) Igazolt távollétnek kell tekinteni annak a képviselőnek a távolmaradását, aki 

 

a) a távollétét előzetesen bejelentette, vagy 

b) utólag igazolja. 

 

 

VII. Fejezet 

 

A képviselő-testület bizottságai 

(Ötv. 22-29. §) 

 

Bizottsági feladatok, szervezet 

 

34. § 

 

(1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – minősített 

többséggel – bizottságokat választ. 

 

(2) A bizottság a feladat jellege szerint lehet: 
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a) állandó bizottság, 

b) ideiglenes (ad-hoc) bizottság. 

 

(3) A bizottság 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 elnöke, tagja (Ötv. 24. § (1) bek.). 

 

(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a 

képviselő-testület előtt köteles esküt tenni. (2000. évi XCVI. tv. 11. § (1) bek.) 

 

 

35. § 

 

A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

 

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (5 fő, ebből 2 fő külső tag), 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság (7 fő, ebből 3 fő külső tag), 

 Kulturális és Sport Bizottság (7 fő, ebből 3 fő külső tag). 

 

 

 

 

36. § 

 

(1)A képviselő-testület bizottságaira – minősített többségű szavazattal – hatáskört 

ruházhat át, azt visszavonhatja. 

 

(2) Az átruházott hatáskörben eljáró bizottság önkormányzati hatósági ügyben hozott 

határozata ellen jogorvoslattal a képviselő-testülethez lehet fordulni. Az I. fokú 

döntésben részt vett bizottsági tagok a II. fokú döntésben nem vehetnek részt. 

 

(3) Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok részletes felsorolását az SZMSZ 3. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

 

37. § 

 

A bizottságok feladata elsősorban a képviselő-testület munkájának elősegítése. Döntés 

előkészítő feladatok körében a bizottságok jogosultak: 

 

 bármely ügyet a képviselő-testület elé terjeszteni, 

 az előterjesztett indítványokat a képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalni és ezt 

követően a testület elé terjeszteni, 

 felkérni a polgármestert adott témakörök vizsgálatára és a napirend 

előkészítésére határidő megjelölésével, 

 külső szakembereket a bizottság munkájába bevonni. 
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A bizottsági működés főbb szabályai 

 

38. § 

 

(1) A bizottság belső működési szabályait – az Ötv. és az SZMSZ keretei között – maga 

állapítja meg. 

 

(2) A bizottság határozatképességére és a határozat hozatalára a képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Ötv. 22. § (3) bek.) 

 

 

39. § 

 

(1) A bizottságok üléseiket a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint 

tartják. 

 

(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. 

 

(3) A bizottsági ülést össze kell hívni továbbá: 

 

a) a képviselő-testület döntése alapján, 

b) a polgármester indítványára (Ötv. 25. § (1) bek.), 

c) a bizottsági tagok többségének kezdeményezésére. 

 

(4) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely – bizottság feladatkörébe tartozó – ügy 

megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé 

terjeszti, amelyre köteles meghívni a kezdeményezést benyújtó képviselőt. 

 

 

40. § 

 

A bizottsági döntéshozatalból kizárható az akit, vagy akinek a hozzátartozóját 

személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az illető köteles bejelenteni. A 

kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. (Ötv. 

26. §) 

 

 

41. § 

 

(1) A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben az Ötv. kötelezővé 

teszi, illetve akkor tarthat zárt ülést, ha arra a törvény lehetőséget biztosít. 

 

(2) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati 

(üzleti) titkot megőrizni. 

 

 

42. § 
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(1) A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely az elhangzott felszólalások rövid 

ismertetését, a hozott döntést, valamint – külön indítványra – a kisebbségi véleményeket 

tartalmazza.  

 

(2) A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a körjegyző (megbízottja) írja alá. 

 

(3) A bizottsági jegyzőkönyvet a körjegyző – az önkormányzati hatósági ügyek 

kivételével – az ülést követő 15 napon belül köteles megküldeni a Somogy Megyei 

Közigazgatási Hivatal vezetőjének (191/1996. (XII.17.) Korm. rend. 20. § (1) bek.). 

 

 

VIII. Fejezet 

 

A polgármester, az alpolgármester, a körjegyző 

(Ötv. 30-38. §) 

 

A polgármester 

 

43. § 

 

(1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el. 

 

(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület 

határozatképessége, döntéshozatala, működés szempontjából, települési képviselőnek 

tekintendő. A polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület 

előtt. (Ötv. 32. §) 

 

 

44. § 

 

(1) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai 

különösen: 

 

 segíti a képviselők munkáját, 

 összehívja és vezeti a testület üléseit, 

 képviseli az önkormányzatot, 

 szervezi és biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat 

érvényesülését, 

 gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, helyi fórumok 

szervezéséről, 

 kapcsolatot tart felsőbb szintű szervekkel, a megyei közgyűléssel, valamint más 

települések – különösen a körjegyzőséghez és kistérséghez tartozó községek és 

városok – önkormányzataival, 

 figyelmet fordít a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyéb helyi 

közösségek vezetőivel való párbeszédre. 
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(2) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, 

hatásköreit a képviselő-testület hivatalának (körjegyzőség) közreműködésével látja el 

(Ötv. 35. § (1) bek.). 

 

 

45. § 

 

A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai: 

 

 indítványozhatja a bizottságok összehívását, 

 felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-

testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett 

döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz (Ötv. 25. § (2) bek.). 

 Bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a 

bizottság elnökét vagy hozzátartozóját érinti.  

 

 

46. § 

 

(1) A polgármesteri hivatallal (körjegyzőséggel) összefüggő főbb polgármesteri 

jogosítványok: 

 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörben irányítja a 

hivatalt, 

b) a körjegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait 

az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában, 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, 

d) a körjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületek együttes 

ülésére a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint 

ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

 

f) Hollád-Tikos és Vörs községekkel kötött - Balatonszentgyörgy, 
Hollád, Tikos és      Vörs Községek együttműködési megállapodása a 
működő – Balatonszentgyörgy és Tikos községek Körjegyzősége 
kibővítéséről – alapján egyéb munkáltatói jogokat gyakorol a körjegyző 
tekintetében.” 

 

 (2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az 

összeférhetetlenségre és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre vonatkozó 

rendelkezéseket az Ötv, illetve a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv., továbbá a 

köztisztviselőkre vonatkozó helyi rendelet határozzák meg. 

 

(3) A polgármester minden hónap első hétfőjén 8 és 16 óra között ügyfélfogadást tart. 
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(4) A polgármester illetményének emelésére – a törvényi keretek között -, valamint 

költségátalányának megállapítására a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot. 

 

 

Az alpolgármester 

 

47. § 

 

(1) A képviselő-testület alakuló ülésén saját tagjai közül a polgármester javaslatára, 

titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére – társadalmi megbízatású alpolgármestert 

választ. 

 

(2) A képviselő-testület megválasztásakor dönt az alpolgármester tiszteletdíjának 

mértékéről. 

 

(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatait. 

 

 

A körjegyző 

 

48. § 

 

 

(1) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek 
előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek 
működésével kapcsolatos adminisztrációs teendők és a jogszabályban 
előírt közigazgatási feladatok ellátására Hollád-Tikos és Vörs községek 
képviselő-testületeivel egységes hivatalt hozott létre. A hivatal elnevezése 
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége. A 
körjegyzőség székhelye: Balatonszentgyörgy község. 
 

(2) A körjegyzőség hivatali létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének 

részletes szabályait, valamint feladat-és hatásköreit, a körjegyzőséget alapító 

megállapodás rögzíti. E megállapodás tartalmazza: 

 

a) a körjegyzőség elnevezését, címét, jogállását, 

b) a körjegyzőség létszámát, 

c) a körjegyzőség szervezeti felépítését, 

d) alapvető feladatait, ezen belül: 

 az önkormányzatok képviselő-testületeinek működésével kapcsolatos 

feladatokat, 

 a jogszabályban rögzített államigazgatási feladatokat, 

 a körjegyzőség köztisztviselőinek munkarendjét és az ügyfélfogadás 

rendjét, 

 a helyettesítés, utalványozás rendjét, 

 a körjegyzőnek a hivatal működésével kapcsolatos feladatait, 

 munkaértekezletek rendjét, 
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 a körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos terhek megosztását. 

 

(3) A körjegyzőség ügyrendjének tervezetét – a polgármesterek véleményének 

kikérésével – a körjegyző készíti el és terjeszti jóváhagyásra a képviselő-testületek 

együttes ülése elé. 

 

(4) A körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek együttes ülése dönt: 

 

a) a körjegyző kinevezéséről, fegyelmi és kártérítési felelősségéről, 

b) a körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyásáról, módosításáról, 

c) a körjegyzőség működéséről szóló beszámoló elfogadásáról, 

d) a körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról. 

 
(5) Hatályon kívül helyezve 
 

(6) A körjegyző feladat-és hatáskörében: 

 

a) ellátja a megállapodásban érintett képviselő-testületek, bizottságok és 

képviselők működésével kapcsolatos igazgatási teendőket, 

b) előkészíti a polgármesterek hatáskörébe utalt államigazgatási döntéseket, 

gondoskodik azok végrehajtásáról, 

c) köteles a körjegyzőséghez tartozó települések képviselő-testületi ülésein – 

személyesen vagy megbízottja útján – részt venni, és ott a szükséges 

tájékoztatást megadni. 

 

(7)*Külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján a körjegyzőségnél 

foglalkoztatott köztisztviselő köteles vagyonnyilatkozatot tenni. 

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök felsorolását az SZMSZ 5. 

számú mellékletet tartalmazza. 
 

 

IX. Fejezet 

 

A társulás 

(Ötv. 41-44. §) 

 

49. § 

 

(1) Az önkormányzat feladatainak célszerű, gazdaságosabb és hatékonyabb megoldása, 

a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében társulásokban vesz részt. A 

képviselő-testület elsősorban a közfeladatok ellátásában érintett szomszédos 

önkormányzatokkal, a kistérséghez tartozó településekkel és a megyei közgyűléssel 

keres a közös érdekeken alapuló együttműködési formákat. 

 

(2) A képviselő-testület a társulási megállapodások megkötése során az Ötv. 41-44. §-ai 

és az önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXIV. tv. rendelkezéseiben 

foglaltak szerint jár el. 
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(3) A képviselő-testület a rendelkezésre álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja 

a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük 

szerint a helyi önkormányzati feladatok, közügyek megoldására irányulnak. 

 

 (4) A lakossági önszerveződő szervezetekkel való együttműködés célja és rendeltetése: 

 

a) tervek, fejlesztési koncepciók egyeztetése, 

b) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházások megvalósítása, 

fejlesztési tervek és programok összehangolása, véleményezése, 

c) a lakosság közügyekbe való bevonása, érdekképviselet. 

 

49/A.§. 
 
(1) A képviselő-testület tagja a Fonyód kistérség települési 
önkormányzatai részvételével az önkormányzati közszolgáltatások 
ellátásának, valamint a kistérség összehangolt fejlesztésének 
előmozdítása céljából létrejött Fonyód Kistérség Többcélú Társulásnak (a 
továbbiakban: többcélú társulás) 

 
*Hatályos: 2003. szeptember 25.-től. Beiktatta: a 8/2003. (IX. 19.) ör. rendelet 1. §. (1) bekezdése. 

 
(2) A képviselő-testület a többcélú társulás megállapodásában 
meghatározott feladatokon kívüli feladatok ellátására további 
együttműködési megállapodást köthet a kistérséghez vagy más 
kistérséghez tartozó önkormányzattal, és a megyei önkormányzattal. 
 
(3) A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában egyes 
feladat-, és hatásköreinek ellátását a többcélú társulásra átruházhatja. 
 
(4) A többcélú társulás tagjai a társulás valamennyi tagjának döntését 
igénylő, a társulás működését, valamint az általa ellátott feladat-, és 
hatásköröket érintő döntések meghozatala céljából együttes képviselő-
testületi ülést tarthatnak. 
 
(5) Az együttes képviselő-testületi ülés tartását a többcélú társulás 
tanácsa kezdeményezi. 
 
(6) Az együttes képviselő-testületi ülést a társulást alkotó képviselő-
testületek Szervezeti és Működési Szabályzataiban meghatározottak 
szerint a polgármesterek hívják össze. 
 
(7) Az együttes képviselő-testületi ülést a többcélú társulás tanácsának 
elnöke vezeti. 
 
(8) Az együttes ülésen a képviselő-testület ülése – az ülés vezetését 
kivéve – az Ötv.-ben a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően zajlik. 
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(9) Az együttes ülésen az eldöntendő kérdésben a képviselő-testületek 
külön-külön szavaznak és hoznak határozatot. 
 
(10) Az együttes ülésről jegyzőkönyv készül, amely a testületi ülés 
jegyzőkönyvére vonatkozó szabályoknak megfelelően a képviselő-testület 
által hozott határozatokat külön, a tanácskozás lényegét valamennyi – 
más képviselő-testület tagja által elhangzott – hozzászólást rögzítve 
tartalmazza. 
 
 

X. Fejezet 

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

(Ötv. 45-51. §) 

 

50. § 

 

A képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi 

kezdeményezés rendjét. 

 

 

XI. Fejezet 

 

Lakossági fórumok 

 

51. § 

 

A képviselő-testület – az SZMSZ 26. §-ában írtak szerint – a lakosság véleményének 

megismerése céljából évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. 

 

 

52. § 

 

(1) A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az 

állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre: 

 

 fontosabb döntések előkészítése során vélemény-nyilvánításra, 

 a közvetlen tájékoztatásra, 

 közérdekű bejelentésre vagy javaslat tételre. 

 

(2) A fontosabb lakossági fórumok a következők: 

 

 falugyűlés, 

 településrészi tanácskozás, utcagyűlés, 

 csoport vagy réteg-találkozó, 

 érdekegyeztető tanácskozás. 
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(3) A lakossággal való élő és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az önkormányzattal 

összefüggő híreknek a helyi kábeltévén és Interneten keresztül történő megjelentetése és 

a hangosbemondó működtetése. 

 

(4) A lakossági fórumok előkészítésében és lebonyolításában a hivatal dolgozói is 

közreműködnek.  

 

 

XII. Fejezet 

 

Az önkormányzati gazdálkodás 

(Ötv. 77-92. §) 

 

53. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés 

végrehajtásáról – a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően -  rendeletet alkot. 

 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről – a képviselő-testület folyamatos 

tájékoztatása mellett – saját hatáskörben döntsön. 

 

 

54. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól külön rendeletet alkot. 

 

E rendelet határozza meg: 

 

a) a forgalomképtelen vagyontárgyak körét, 

b) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyait és azokat a 

feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a velük való rendelkezés során, 

c) azoknak a vagyontárgyaknak, vagyoni elemeknek és jogoknak a körét, amelyek 

elidegenítéséről, megterheléséről és a vállalkozásba való beviteléről illetőleg 

más célú hasznosításáról csak helyi népszavazással lehet dönteni, 

d) az önkormányzat vagyonát és tulajdonát érintő ügyekben azt az értékhatárt, 

amelyig a polgármester saját hatáskörében szerződéseket köthet, 

kötelezettségeket vállalhat, megállapodásokat írhat alá. 

 

(2) A képviselő-testület hitelt csak abban az esetben vesz fel, amennyiben más 

finanszírozási mód nem lehetséges és a hitelfelvétel gazdaságilag megalapozott. 

 

(3) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról évente köteles 

tájékoztatni a választópolgárokat. 
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55. § 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a körjegyzőség látja el. 

 

(2) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi (Ötv. 92. § (1) 

bek.). 

 

(3) A saját önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzését – szükség szerint külső 

szakértő bevonásával – a képviselő-testület látja el. 

 

(4) A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Fonyód 
Kistérség Többcélú Társulásával belső ellenőrzési feladatok ellátására  
kötött  külön megállapodás alapján gondoskodik. 
 

 

XIII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

56. § 

 

(1) Az SZMSZ a kihirdetés napján lép hatályba. 

Az e rendeletet módosító rendelkezések( 2.§.(7) bekezdés, 46.§. f.) pont, 
48.§. (1) bekezdés, 49/A.§.-a, 55.§.(4) bekezdése, a 2.sz. melléklet 
módosításai   - fekete, dőlt betűs szövegrész – 2005.év november hó 
2.napján lép hatályba. 
 

(2) Az SZMSZ kihirdetéséről, a függelékek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a 

körjegyző gondoskodik. 

 

(3) Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/1999. (IV.28.) ör. 

rendelet, valamint az azt módosító 11/2002. (X.29.) ör. rendelet.  

 

(4) A Képviselő-testület a rendelet 48.§.(5) bekezdését 2005.év november 
hó 2.napjától kezdődően hatályon kívül helyezi. 
 

Az SZMSZ mellékletei és függelékei 

 

 

Mellékletek: 

 

1. A település főbb adatai (állandó népesség, terület, a település sajátosságai), a község 

jellemzői. 

 

2. A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke. 

 

3. Az egyes bizottságok feladat-és hatásköre. 
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4. A címer, pecsét, zászló ábrázolása. 

 

 

 

 

Függelékek: 

 

1. A települési képviselők névsora, lakcíme. 

 

2. Az önkormányzati bizottságok elnökei, tagjai. 

 

3. A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke. 

 

4. A képviselő-testület által kötött megállapodások a körjegyzőségről, társulásokról. 

 

5. A körjegyzőség ügyrendje és annak mellékletei. 

 

6. A képviselő-testület, a polgármester és a körjegyző államigazgatási feladat-és 

hatáskörei (hatásköri jegyzék).  

 

1. számú melléklet 

 

 

A település jellemzői 

 

 

Római és népvándorlás kori leltek is bizonyítják, hogy Balatonszentgyörgy és 

Fenékpuszta között ősi, balatoni átkelőhely volt. Területünkön első ismert helységnév 

Besenyő, a honfoglalás utáni időből. Nevét a letelepített besenyőkről kapta. Még XIV. 

században is ezen a néven említik. Ez a helység a vasútállomás és az Egry József utca 

nyugati része közötti kisebb kiemelkedő háton volt. Bizonyságát az 1969-ben megtalált 

– csatornázás alkalmával átvágott – XV-XVI. századból származó lakóház és 

szemétgödör maradványok adták. 

Szentgyörgy S. Georg nevén szerepel a XVI. századi térképen. Névadó templomával 

először 1298-ban került oklevélre. A templom a mai temetőben állt. A XV. Században 

Mentő-Szentgyörgy és Sárköz-Szentgyörgy alakban fordul elő. A település 1403-ban 

Gordovai Fanchi László birtoka, de 1454-ben a Szentgyörgyi családnak is ott volt 

földesúri joga. 1480-ban Szentgyörggyel határos Berény, Bottyán, Keszi, Oszlár és 

Ságfalu. Feltételezett helyük Keszi a falutól dél-keletre, Oszlár keletre (Balatonújlak 

közelében), Ság dél-keletre Kéthely irányában. 

Az 1550. évi adólajstrom bizonyítja a kettős település létezését, amely szerint 

Egyházas-Szentgyörgy Pető Mihály tulajdona, Sárközi-Szentgyörgy pedig közös 

Kereszturi Imrével. Valószínű, hogy a Sárközi-Szentgyörgy azonos a volt Besenyővel. 

A Szentegyházi dűlőben a volt Bari majortól keletre állt a XII-XVI. századi Bar falu. A 

Battyán birtok ékelődött be Szentgyörgy és Bar közé. 

1566-ban ért ide a török veszedelem: mindkét Szentgyörgy és Battyán elpusztult. A 

lakosság a Balaton nádasába, a Diás-szigetre menekült. 
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A török világ után 1699-ben – a vörsi plébánián található névsor szerint – 

Balatonszentgyörgyön 8 birtokkal (jobbágytelekkel) rendelkező család élt. 

 

Balatonszentgyörgy mai nevével 1722-ben alakult községgé. Addig Balatonberény 

pusztájaként szerepelt. E terület urai 1726-ban a Festeticsek lettek. A XVIII. század 

közepén az 1742-ben Bél Mátyás által említett vörsi rév Battyánpusztára került, majd 

1823-ban végleg Balatonszentgyörgyre helyezték. 1839-ben Festetics László 

megépítette a Balaton hídját, illetve a Csillagvárat. A XIX. Század elejétől halász céh is 

működött Balatonszentgyörgyön. Az 1848-as szabadságharc a falut nem érintette. A 

kolerajárvány 1855-ben érte el a községet. 

1858-ban kezdték a vasútállomás építését, és 1861-ben fejezték be. A vasútállomás 

neve: „Keszthely külső pályaudvar” volt. 1886-1887-ben épült meg a vasúti 

szárnyvonal. 1893-ban a somogyszobi, 1895-ben pedig a zalavölgyi vasúti pálya épül 

meg, s ezzel vált Balatonszentgyörgy a századfordulóra vasúti csomóponttá. A lakosság 

száma ekkor már 1162-re növekedett, a házak száma 116 volt. 

Ez időben kapott a község orvost. A létbizonytalanság elől 22-en mentek szerencsét 

próbálni Amerikába. 1904-ben az iskolát két tantermesre bővítették, és második tanítót 

is fogadtak a 133 gyerek mellé. 

1903-ban új téglagyár épült a fáskemence szomszédságába. Az I. világháborúban 33 

szentgyörgyi vesztette életét. 1919-ben Tanácsköztársaság idején a vezetők változásán 

kívül semmi sem történt a faluban. Bukása után a vezetőknek bántódása nem esett. 

1922-ben a Nagyatádi Szabó-féle földreform folytán kétszer 19 hold szántóföldet, 45 

hold rétet és 19 hold házhelyet osztottak ki a földínség csillapítására. Az Új utcában, 

amelyet akkor „Proletár utcának” csúfoltak (ma Egry József utca) azonnal hozzáláttak a 

juttatottak közös segítséggel, kis házaik építéséhez. 1925-ben új harangot vett, 1927-

1928-ban új templomot építtetett a falu lakossága, főleg közadakozásból, gyűjtésből. 

1932-ben a község lakossága 1440 fő. A házak száma 223. 

 

A II. világháború idején a front közeledtével német csapatokat szállásoltak el a faluban. 

Német páncélvonat a vasútállomáson, német hadikórház a battyánpusztai kastélyban és 

német temető 116 halottal az állomás mögött. Mellette nehéz tüzérségi állások fokozták 

a bizonytalanságot. A visszavonuló egységek felrobbantották a vasútállomáson a 

síneket és a Zala-hidakat. Balatonszentgyörgyön 1945. március 30.-án – nagypénteken – 

ért véget a II. világháború. Vesztesége Balatonszentgyörgynek 47 fő volt, emlékművük 

a hősök és polgári áldozatok nevével a templomkertben áll. 

 

1948-ban villanyt kapott a falu. 1950. október 22.-én alakult meg a Községi Tanács. 

Még ebben az évben megépítették a Kultúrházat. 1951-ben a Festetics kastélyban 

nádüzem kezdte meg működését, Földműves Szövetkezet is alakult. 1952-ben körzeti 

iskolát hoztak létre. 1956-ban létesült az ERDÉRT telep. Az 1956-os említésre méltó 

esemény nem történt. Mezőgazdasági termelőszövetkezet forradalom idején 1959-ben 

Csillagvár néven alakult, majd 1962-től a mai napig battyánpusztai székhellyel, Dél-

Balaton névvel működik. 1959-ben a Csillagvárnál az Idegenforgalmi Hivatal a végvári 

vitézek emlékére múzeumot rendezett be. 1960-ban megépült a Csillagvár utca. 1964-

től az új orvosi rendelőben körorvos majd fogorvos kezdte meg működését. 1966-ban – 

Balatonberény, Hollád, Tikos, Vörs községekkel – Községi Tanács alakult a községben. 

1968-ban új, modern téglagyár építését kezdték meg. 1972-ben társadalmi összefogással 

óvodát hoztak létre. 
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Az 1976-1977-es évektől van vezetékes ivóvíz, 1989-től gázvezeték, 1991. évtől 

kábeltévé működik a községben. 1996. őszén megkezdődött a csatornahálózat kiépítése. 

A teljes közművesítés 1999-re fejeződött be. A képviselő-testület 1998-ban a község 

észak-keleti részén Bodon néven új utcát alakított ki. A következő években az 

önkormányzat beruházási és felújítási tevékenysége révén tovább gazdagodtak és 

szépültek a község közterületei, középületei. Megépült az új Mise úti csomópont, a 

Keszthely felé vezető kerékpárút, a temetőkben bővült a ravatalozó, javultak a parkolási 

lehetőségek és a falu korszerű közvilágítást kapott. Battyánpusztában futballpálya 

létesült. A Művelődési Ház teljes rekonstrukciójával a közösségi színtér is megújult. A 

helyi közszolgáltatásokban az informatikai eszközök alkalmazása egyre jobba elterjedt. 

A község belterülete fokozatosan bővül, megindulnak a Csillagvár utcától keletre egy új 

lakóterület kialakításának előkészületei. A külföldiek ingatlan vásárlásai következtében 

ma már 40-50 – főként német anyanyelvű – család lakik hosszabb – rövidebb ideig a 

faluban. 

 

A település fejlődésében új szakaszt nyit az épülő M7-es autópálya, de legalább ennyire 

fontos az itt élők nyugalma érdekében a 76.-os út elkerülő szakaszának tervezett 

magvalósítása. Az önkormányzat számára a legnagyobb kihívást ebben a ciklusban az 

általános iskola bővítése és felújítása jelenti. 

 

A Köztársaság kikiáltását és a szabad választásokat követően 1990. október 10.-én 

tartotta alakuló ülését a 10 tagú képviselő-testület. Ezt követően jött létre 

Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs községek körjegyzősége Balatonszentgyörgy 

székhellyel. A körjegyzőségből 1992. január 1.jén vált ki a település, így 1993. 

december 31.-ig polgármesteri hivatal működött a faluban. A következő évben 

Balatonszentgyörgy székhellyel Balatonszentgyörgy és Tikos községek körjegyzősége 

alakult meg. Az önkormányzat a szomszédos településekkel közösen tartja fenn az 

általános iskolát, a falugondnoki és a gyermekjóléti szolgálatot. Statisztikai besorolása 

és a körzetközponti feladatok Fonyód városhoz kapcsolják a települést. Tagja a Dél-

nyugat balatoni és Kis-balatoni kistérségi társulásoknak is.  

 

A község fejlődő település, közösségi szolgáltatásai révén a környező falvak 

mikroközpontja. Idegenforgalmi szempontból is látogatott, mely főként a Csillagvárra, 

Talpasházra, Kis-Balatonra irányul. A falu és a környező települések lakosainak 

munkalehetőséget biztosít: a vasút, a posta, a Mg. Szövetkezet, téglagyár, az ERDÉRT, 

a szolgáltatások, valamint a bővülő közép – és kisvállalkozások. 

 

Jelenleg a község állandó lakosa 1685 fő, a lakóházak száma 647. 

 

Balatonszentgyörgy közigazgatási területe 2380 ha. A község külterületének egy része a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park körzetéhez tartozik. A védett terület nagysága 659 ha. 

A Balaton tóból 359 ha terül el Balatonszentgyörgyön, továbbá a Zala folyó torkolata 

4797 m2-rel. 
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2. számú melléklet 
 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke 
 

 

1. A bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

a) A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök: 

 A póttag hiányában a Választási Bizottságba új tagot választ (1997. évi C  

tv. 27. §. (1) bek.) 

 

b) Az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök: 

 időskorúak járadéka (3/2001./III.7./sz. önkormányzati 
rendelet) 

 rendszeres szociális segély megállapítása, 2005. 
december 31-ig (3/2001./III.7./sz. önkormányzati 
rendelet) 

 lakásfenntartási támogatás (3/2001./III.7./sz. 
önkormányzati rendelet) 

 ápolási díj megállapítása, 2006.január 1-től csak  az 
1993.évi III.tv. 43/B. (1) bekezdés szerinti ápolási díj 
megállapítása 

 felsőoktatási hallgatók támogatása (3/2001.III.7.) sz. 
önkormányzati rendelet 

 közgyógyellátás  (3/2001./III.7./sz. önkormányzati 
rendelet 

 személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
megállapítása (3/2001. (III.7)sz. önkor. ) 

 rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

5/2004./III.31./sz. önkormányzati rendelet) 

 

2. A polgármesterre átruházott hatáskörök: 

 temetési segély 

 ellátásra jogosult életét, testi épségét súlyosan veszélyeztető 
helyzetben átmeneti segély megállapítása 

 köztemetés önkormányzati hatáskörben Sztv. 48.§. 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság önkormányzati 
hatáskörben Sztv. 54.§. 

 a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 1000 e Ft 

értékhatárig (Áht. 74. § (2) bek.), 

 általános tartalékkal való rendelkezés joga 1000 e Ft értékhatárig (Áht. 

73. § (3) bek.), 

 a törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 
önkormányzati ingatlanok tekintetében az egyéb tulajdonosi 
jognyilatkozatok megtétele (17/2004./X.26./sz. önkormányzati 
rendelet) 
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 1000 e Ft értékhatárt meg nem haladó ingó vagyontárgyak 
értékesítése, selejtezése, illetve hozzájárulás a fenti 
értékhatárt meg nem haladó, az intézmények használatában 
álló ingó vagyontárgyak értékesítéséhez, selejtezéséhez 
/3/2001./III.7./sz. önkormányzati rendelet) 

 önkormányzati tulajdonú közterülek  eltérő rendeltetéstől való 
használathoz tulajdonosi hozzájárulás adása 
(18/2004./X.26./sz. önkormányzati rendelet) 

 sírhelyek, urna sírhelyek kijelölése, hozzájárulás sírbolt 
építéséhez, lezárt sírhelytáblába történő temetéshez  
(20/2004./XI.30./sz. önkormányzati rendelet)  

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzetben (5/2004./III.31./sz. önkormányzati 
rendelet 7.§.(1)  

 
 
 

3. Intézményi Társulásra (Társulási Tanácsra) átruházott hatáskörök: 

 

 az Általános Iskola költségvetésének meghatározása (1993. évi LXXIX. 

tv. 102. § (2) bek. b) pont), 

 az Általános Iskola költségvetési beszámolójának felülvizsgálata (1992. 

évi XXXVIII. tv. 93. § (1) bek., 217/1998./XII.30) Korm. Rendelet 

  az Általános Iskola pénzmaradványának jóváhagyása (1992. évi 

XXXVIII. tv. 93. § (2) bek., 217/1998./XII.30./  Korm. rendelet az 

Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

(1993. évi LXXIX. tv. 40. § (3) bek., 102. § (2) bek. e) pont), 

 az Óvoda költségvetésének meghatározása (1993. LXXIX.tv. 102.§. (2) 

bek. b) pont, 

 az Óvoda költségvetési beszámoló felülvizsgálata (1992.évi XXXVIII.tv. 

93.§. (1) bek. , 217/1998./XII.30./Korm. Rendelet 

 az Óvoda költségvetési beszámolójának felülvizsgálata (1992. évi 

XXXVIII. tv. 93. § (1) bek., 217/1998./XII.30) Korm. Rendelet 

 az Óvoda pénzmaradványának jóváhagyása (1992. évi XXXVIII. tv. 93. 

§ (2) bek., 217/1998./XII.30./  Korm. rendelet az Általános Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (1993. évi LXXIX. 

tv. 40. § (3) bek., 102. § (2) bek. e) pont), 

 egyetértési jog gyakorlása: 

 

- a nem kötelező tanórai foglalkozások nagyobb heti időkeretének 

megállapításához (1993. évi LXXIX. tv. 52. § (6) bek.), 

      - a tanítási hetek hat tanítási nappal történő megszervezéséhez (1993. évi    

LXXIX. tv. 52. § (14) bek.), 

      - rendkívüli szünet elrendeléséhez (1993. évi LXXIX. tv. 54. § (1) bek. 

 

 a beiratkozási időszak meghatározása és közzététele (1993. évi LXXIX. 

tv. 66. § (4) bek.), 
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 a működési (felvételi) körzet meghatározása (1993. évi LXXIX. tv. 90. § 

(1) bek.), 

 az önkormányzati biztos kirendelése (156/1995. (XII. 26.) Korm. 

rendelet 44/D §), 

 véleményeztetés döntés előtt az érintett megfelelő szintű 

szakszervezetekkel (1992. évi XXXIII. tv. 4. § (5) bek. a), b) pont, (6) 

bek.). 

 

3. számú melléklet 

 

 

Az önkormányzati bizottságok feladat- és hatásköre 

 

 

 

1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: 

 

 kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, 

 nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, illetve az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatát, elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, 

 ellátja az önkormányzati törvényben előírt pénzügyi ellenőrzési feladatokat az 

önkormányzatnál és intézményeinél, 

 véleményezi a költségvetési javaslatot, annak végrehajtásáról szóló féléves, 

háromnegyed éves és éves beszámolókat, 

 figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, a vagyonmérleg 

változásait, javaslatot  tesz a gazdálkodási feladatok kiigazítására, 

 részt vesz a pályázatok előkészítésében, a vállalkozói vagyon hasznosítására 

vonatkozó elképzelések kidolgozásában, 

 közreműködik a településfejlesztési, beruházási, felújítási és környezetvédelmi 

programok előkészítésében és ellenőrzi azok végrehajtását, 

 véleményezi az önkormányzat rendelet tervezeteit, vizsgálja azok hatályosulását, 

 javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, 

 figyelemmel kíséri a hivatal tevékenységét, tájékozódik a közigazgatás 

korszerűsítésének feladatairól, 

 tevékenységéről ciklusonként legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-

testületnek. 

 

 

2. Egészségügyi és Szociális Bizottság: 

 

 gyakorolja a helyi önkormányzati rendeletekkel átruházott szociális és 

gyermekvédelmi hatósági jogköröket, 

 jogszabályban meghatározott időszakonként felülvizsgálja a rendszeres 

ellátásban részesülő vagyoni és szociális helyzetét, 

 véleményezi a tevékenységi körét érintő rendeletek tervezetét, 

 figyelemmel kíséri a lakosság egészségügyi állapotának változásait, az ellátás 

helyzetét, 
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 tájékozódik a foglalkoztatás alakulásáról, a közbiztonság és a szociális biztonság 

helyzetéről, 

 együttműködik a Vöröskereszt helyi szervezetével, 

 az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az SZMSZ-ben meghatározott 

rendszerességgel, tevékenységéről ciklusonként legalább egy alkalommal 

beszámol a képviselő-testületnek. 

 

 

3. Kulturális és Sport Bizottság: 

 

 szervezi a községi ünnepeket, közreműködik azok lebonyolításában, 

 szervezi és segíti a lakosság testedzését, a versenysport, a diák- és 

szabadidősport tevékenységet, 

 figyelemmel kíséri az idegenforgalom alakulását, közreműködik a turisztikai 

programok összeállításában, rendezvények megszervezésében, kiadványok 

megszerkesztésében, 

 elősegíti a község természeti, táji, történelmi és kulturális hagyományainak, 

értékeinek megőrzését, ápolását, 

 vizsgálja a közoktatási intézmények tevékenységét, a közművelődési feladatok 

ellátását, 

 véleményezi a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, elemzi 

hatályosulásukat, 

 együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel, 

 ciklusonként legalább egy alkalommal tevékenységéről beszámol a képviselő-

testületnek. 

 

 

 

3) A szociális rendelet módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Ebben több módosítás történt, egyrészt a Ket., másrészt a szociális törvény módosítása 

miatt.  

(Részletesen ismerteti a módosításokat.) 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A balatonkeresztúri intézményvezető el tudja-e dönteni, hogy a szociális étkeztetésnél 

ki a rászorult? 

 

Farkas László Nándor képviselő: 
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A 22. § a) pontjában egy elírás történt, a fő helyett %-ot írt, valamint  az 1. számú 

melléklet elnevezése helyesen jövedelemnyilatkozat.   

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

 A szociális étkeztetés igénybevételéhez a kérelmet az intézményvezetőhöz kell 

benyújtani, elbírálása az ő hatáskörébe tartozik. A testület szabályozhatja az igény 

elbírálását, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján döntsön az 

intézményvezető.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a szociális rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalására 

előterjesztett rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

alábbi rendeletét: 

 

 

AGYONNYILATKOZAT 

 

A) Személyi adatok 

 

1. Az ellátást igénylő neve: 

.................................................................................................... (Leánykori név is) 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

14/2005./XI.2./sz. 

rendelete 

a 7/2005./IV.5./sz. rendelettel,a 6/2004./ III.31./ sz. rendelettel,  8/2004./VI.29./ sz. 

rendelettel módosított 

a 3/2001.(III .7.)sz. rendelete 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről módosításáról és 

egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 32. § (3) 

bekezdéséhen kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: K) alkotja: 

 

 

I. 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott juttatások igénybevételének helyi szabályait 

megállapítsa, rendelkezzék a jogosultsági feltételekről, az ellátások mértékéről és igénybevételük 

módjáról. 

 

 

A rendelet hatálya 
 

2. §* 

 

(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Balatonszentgyörgy 

községben élő 

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 

(2) A rendelet  hatálya a az 1993.évi III.tv. (Sztv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások 

tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései 

szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 

 

* módosította a 8/2004./VI.29./sz.. önkormányzati rendelet, hatályos 2004. junius 29-tól 

 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed 

a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 

meghatározott, valamint 

b) a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági 

rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 

jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

  

Eljárási rendelkezések 
 

3. § 

 

(1) A szociális igazgatási eljárás megindítása iránti kérelmeket a Körjegyzőséghez kell 

benyújtani. 

 
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és családja jövedelmi 

viszonyairól nyilatkozni, illetőleg azt igazolni, továbbá a jogszabályban előírt mellékleteket a kérelemhez 

csatolni. 
 

(3) A rendszeres szociális segély, a felsőoktatási hallgatók támogatása, és az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság megállapítására irányuló kérelem esetében a kérelmező köteles saját és családja vagyoni 

helyzetéről is nyilatkozni, szükség esetén azt igazolni. (1. számú melléklet) 

 

(4) A kérelemhez csatolni kell: 
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a) a jövedelem igazolásokat  

 a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző       három hónap 

nettó átlagkeresetéről kiadott munkáltatói igazolást, 

 munkanélküli járadéknál az azt megállapító határozatot, 

 a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző három 

hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, 

 vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év 

személyi jövedelemadó alapjáról, 

 egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát az utolsó 

három hónap alapján számított havi átlagos nettó jövedelméről. 
b)   az egyéb körülmények igazolását: 

ba) átmeneti segély megállapítása iránti eljárásban 

 tartós, vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a 

gyógykezeléshez szükséges gyógyszer közgyógyellátás terhére nem rendelhető, 

 gyógyászati segédeszköz, vagy külföldi gyógyszer esetében a szakorvos igazolását, hogy a 

segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, illetőleg a külföldi beszerzés szükséges, 

 elemi kár esetén - amennyiben a kérelmező biztosítással rendelkezett - a biztosító nyilatkozatát a 

kárviselésre vonatkozóan.  

 

bb) temetési segély megállapítása iránti eljárásban 

 amennyiben azt kötöttek, a tartási-, életjáradéki vagy öröklési szerződést 

bc) közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása iránti eljárásban 

 a háziorvos javaslatát a gyógyszerköltségek mértékének megjelölésével  

bd) étkezés biztosítása és házi segítségnyújtás iránti eljárásban 

 a háziorvos igazolását az egészségi állapotra vonatkozóan 

be) Idősek Klubja felvételi eljárásban 

 a háziorvos, ideggyógyász szakorvos igazolását az egészségi állapotra, illetőleg javaslatát 

    közösségi elhelyezésre vonatkozóan. 

 

(5) Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat 
jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 
 
(6) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az 
ügyfél által használt elnevezéssel. 
 
(7) A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és/vagy képviselőjének lakcímét. 
 
(8) Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem 
kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal 
rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok 
tekintetében az adat továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges 
célból törvény lehetővé teszi vagy az ügyfél saját személyes adat 
tekintetében ezt kéri. 
 
(9) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a 
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő 
megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 
mellett – hiánypótlásra hívja fel. 
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(10) A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, 
ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető az indokolás és a jogorvoslatról 
szóló tájékoztatás. 
 
(11) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és 
kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre ( a 
továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(13) A jegyző az 1993.évi III.tv. 18.§-a alapján a szociális ellátásra való 
jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 
megszüntetése céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 
 

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait; 
b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy 

menekült jogállását; 
c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; 
d) a jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító 

adatait; 
e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra 

vonatkozó adatokat; 
f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és 

megszüntetésére vonatkozó döntést; 
g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi 

adatokat; 
h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám); 
i) a 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot. 
 

 

4. § 

 

(1) A Körjegyzőség a döntés-előkészítés során a vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatok 

és igazolások valódiságát - a rendelkezésére álló nyilvántartási adatok és hivatalos tudomása alapján - 
ellenőrzi és annak eredményéről a döntéshozót tájékoztatja. 

 

(2) Amennyiben az ellátott egy éven belül újabb szociális ellátás iránti kérelmet terjeszt elő - ha 

körülményeiben hivatalos tudomás szerint lényeges változás nem következett be - a vagyoni, jövedelmi 

viszonyokra vonatkozó nyilatkozatok és igazolások benyújtásától el lehet tekinteni. 

 

5. § 

 

(1) A meghatározott célra nyújtott átmeneti segély felhasználásáról, az elszámolás módjáról és határidejéről 

az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 

 
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a segélyt nem a 

határozatban megjelölt célra fordította - ha jogszabály másként nem rendelkezik - pénzbeli szociális 

ellátásban egy éven belül nem részesülhet. Ez esetben az ellátást természetben, vagy ha az nem lehetséges, a 

(3) bekezdésben szabályozott módon kell biztosítani. 
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(3) Amennyiben az ellátás célja pénzbeli kifizetéssel nem érhető el, úgy a segély közvetlenül a közüzemi 

szolgáltatóhoz (lakásfenntartási támogatás), vagy az étkezést, egyéb szolgáltatást nyújtó intézményhez, 

szervezethez is utalható. 

 

6. § 

 

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott ellátások 
megállapításának jogát - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át az alábbi kitételekkel: 
 
- Az ápolási díjra való jogosultságot – 11.§.(2) bekezdése kivételével  – 
2006.év január hó 1.napjától a körjegyző  állapítja meg. 
- A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 2005.év december 31.-
ig a Képviselő-testület,  2006.év január hó 1.napjától a körjegyző állapítja 
meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a temetési segély megállapításának jogát a polgármesterre ruházza át. 

 

(3) Amennyiben a késedelem a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult életét, testi épséget súlyosan 

veszélyezteti, az átmeneti segély megállapítására a polgármester is jogosult. 
 

II. 

 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

Időskorúak járadéka 
 

7. § 

 
(1) A Képviselő-testület időskorúak járadékát állapítja meg a Szt. 32./B-D § szerint annak a személynek, aki a törvényben előírt 

feltételeknek megfelel. 

 

(2) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a Képviselő-testület évente felülvizsgálja. 

 

Rendszeres szociális segély 
 

8. § 

 

(1) A Képviselő-testület rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a 
személynek, aki az Szt. 37/A-H §-ában írt jogszabályi feltételeknek megfelel 
és együttműködik a községi önkormányzattal, illetve az általa kijelölt 
szervvel, azaz 
 

 a községi önkormányzatnál nyilvántartásba véteti magát, 

 a segélyre való jogosultság feltételeinek vizsgálatában 
együttműködik, 

 a községi önkormányzat, illetőleg a Munkaügyi Központ által 
felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget elfogadja, 
valamint 
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 együttműködik a Somogy Megyei Munkaügyi Központ Marcali 
Kirendeltségével. 

 
Ez utóbbi együttműködés tartalmát a Munkaügyi Központ Kirendeltsége és 
a segélyben részesülő írásbeli megállapodása határozza meg, amely 
kiterjed a munkahely felajánlására, a munkaerő-piaci szolgáltatások és 
támogatások igénybevételére. 
Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt 
megállapító határozatban rendelkezni kell. 
 

(2) A községi önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmező 
igényjogosult, aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára legalább 
30 munkanap időtartamú foglalkoztatást szervez, amit az önkormányzatnál, 
vagy az önkormányzat által fenntartott intézményeknél történő 
alkalmaztatással teljesít. 
 
(3) A rendszeres szociális segély iránti kérelemhez az 1. számú melléklet szerinti jövedelem-,és 

vagyonnyilatkozatot is csatolni kell. 
 

(4) A Képviselő-testület a rendszeres szociális segély megállapítására, szüneteltetésére és megszüntetésére 

vonatkozó határozatot haladéktalanul megküldi a Munkaügyi Központ Kirendeltsége részére. 

 

(5) A Képviselő-testület a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente felülvizsgálja. 

 

(6)* A rendszeres szociális segély megállapításával kapcsolatban egyebekben az önkormányzat az Sztv. 

rendelkezéseit alkalmazza. 

 

 

Lakásfenntartási támogatás* 
 

9. § 

 

 

 
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 

vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viselésére 

nyújtott hozzájárulás.  

 

 

(2) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt  

 
a. Az 1993.évi III.tv. 38.§. (2)-(3)-(4)-(6)-(7)-(8) bekezdéseiben meghatározott feltételek 

szerinti szerinti jogosultnak( a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás)   

b. az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek 

c. a 9.§. (4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) bekezdéseiben meghatározott feltételek 

szerinti jogosultnak önálló juttatásként ( a továbbiakban: helyi lakásfenntartási 

támogatás) 

 

(3) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási 

támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg 

normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív 

lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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(4)  (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az 

a személy  

 

a.) A háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

b.) A lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelméhez 

viszonyított költséghányada a jövedelem 30 %-át nem haladja meg. 

 

* módosította a 8/2004./VI.29./sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2004. junius 29-től 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(5) A helyi lakásfenntartás fenntartás összegét a képviselőtestület kérelmezőnként állapítja meg, a 

támogatás egy hónapra jutó összege azonban nem lehet kevesebb 2.500.- Ft-nál. 

 

(6) A lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem évente két alkalommal nyújtható be. 

 

 

(7) )A községben elismert minimális lakásnagyság: 

c.) egyedülálló személy esetében 1,5 szoba (40 m2) 
d.) kéttagú család esetében 2 szoba ( 60 m2) 

e.) háromtagú család esetében 2,5 szoba (80 m2) 

f.) négytagú család esetében 3 szoba (100 m2) 

g.) öt és annál többtagú család esetében 4 szoba (120 m2) 

 

(8) A helyi lakásfenntartási támogatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy 

négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 

2004.évben 450.- Ft. A 2004.évet követően az egy négyzetméterre jutó havi költség összege az éves 

központi költségvetésről szóló törvényben megállapított mértéknél 50.- Ft-al magasabb. 

 

(9) A  lakásfenntartás költségeit a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap számláival kell igazolni. 
 

(10) A  helyi lakásfenntartási támogatást maximum 1 év időtartamra állapítja meg a képviselőtestület. A 

megállapítása iránti kérelmet évente meg kell újítani. 

 

(11)Közvetlenül a szolgáltatóhoz kell utalni a lakásfenntartási támogatás összegét annál, akinek a 

lakásfenntartási költségként számításba vett közüzemi szolgáltatóval szemben a támogatás összegét elérő 

vagy azt meghaladó díjhátraléka van.. 

 

(12) Jogosult anyagi helyzetében bekövetkezett javulást köteles 8 napon belül bejelenteni. 

 

(13) Nem állapítható meg a helyi lakásfenntartási támogatás a (4) lés (7) bekezdésben fennálló feltételek 

esetén sem, annak a személynek 
 

 a.) akinek a saját, vagy háztartásában együtt élők tulajdonában van: 

   

  aa.) saját használatán kívül lakóingatlan, vagy üdülő – kivéve ha 

          annak tulajdonjogát öröklés jogcímén, haszonélvezettel ter- 

          helten szerezte és a haszonélvezet jelenleg is fennáll. 

 

  ab.) beépítetlen lakótelek 
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  ac.) adófizetési kötelezettség alá eső – gyártási évét tekintve – 5  

          évnél fiatalabb gépjármű – kivéve, ha azt súlyos mozgáskorlá- 

          tozottság miatt használják. 

 

 b.) akinek a lakás hasznosításából jövedelme származik. 

 

 c.) aki jogcím nélküli lakáshasználó 

(14) A lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatban egyebekben az önkormányzat az Sztv. 

rendelkezéseit alkalmazza. 

 

Ápolási díj 
 

10. § 
 

(1) A Képviselő-testület ápolási díjat állapít meg a súlyosan fogyatékos, 
vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző 
hozzátartozó részére az Szt. 41. § (1) bekezdésében írt feltételek szerint. Az 
ápolási díjat 2006. év január hó 1.napjától kezdődően a körjegyző állapítja 
meg.  
 
(2) A Képviselő-testület a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére az Sztv. 44.§.(1) 
bekezdésének b.) pontjában foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. 
 

11.§. 

 

(1) A Képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött 

tartósan beteg személy ápolását végzi, amennyiben a gondozottal közös háztartásban élők egy főre jutó havi 

nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 

150 %-át. 

 

(2) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll 

fenn. 
12. § 

 

(1) Az ápolási díj összege: 
 

a) a 10. §. (1) bekezdésében  meghatározott esetben az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege, 

      b) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az öregségi 
nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 80 %-a 

 c) a 11.§. (2) bekezdésében meghatározott esetében az öregségi 
nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130 %-a 

 
(2) Ha a gondozás körülményei azt különösen indokolják, a Képviselő-testület az (1) bekezdésben 

meghatározott ápolási díj mértékén felüli összeget is megállapíthat. Az így megállapított ápolási díj összege 

azonban az (1) bekezdés a) pontja esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, a b.) pont esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
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(3)* Az ápolási díjra való jogosultság megállapításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos egyéb 
kérdésekben az Önkormányzat az Sztv.rendelkezéseit alkalmazza. 

 
____________________________________________________________________________ 

*módosította a 8/2004./VI.29./sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2004. junius 29-től 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőoktatási hallgatók támogatása 
 

13. § 

 

(1) A Képviselő-testület pályázat alapján - az Oktatási Minisztérium által meghatározott Általános 

Szerződési Feltételek szerint - 1000-2000 Ft/hó összegű rendszeres pénzbeli támogatást nyújt az arra 

rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára. 
 

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek 

havi jövedelme, vagy családja egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és 

 árva, vagy félárva, 

 családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több 

 gyermeket nevel, 

 egyedül neveli gyermekét, 

 valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő 

beteg, vagy rokkant van, 

 eltartója (szülője) munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

 állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul, 

 nem részesül kollégiumi ellátásban. 

A bírálat során több feltétel együttes megléte esetén a pályázót a rangsorban előrébb kell helyezni.  

 

(3) A pályázati kérelemhez a személyes adatok és hallgatói igazolás mellett az R 1. számú melléklete 

szerinti nyilatkozatot is csatolni kell. 

 

Átmeneti segély 

 
14. § 

 

( l ) A Képviselő-testület a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek 

részére átmeneti segélyt nyújt. 
 

(2) Az átmeneti segély adható alkalmanként, vagy havi rendszerességgel.  
 

 

 

15. § 

 

(1) Az átmeneti segély egyszeri összege maximum 10000 Ft. A Képviselő-testület kivételesen indokolt 

esetben - ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzet másként nem oldható meg - legfeljebb 

25.000 Ft átmeneti segélyt állapíthat meg, illetve maximum 50.000 Ft kamatmentes kölcsönt nyújthat, 

egy éven belüli visszafizetési kötelezettséggel. 
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(2) Átmeneti segély havi rendszerességgel annak adható, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Az ellátás újabb eljárás lefolytatása nélkül 

legfeljebb egy év időtartamra adható. 

 

 

16. § 

 

Az átmeneti segély elsősorban az alábbi célokra állapítható meg: 

 az ellátatlan munkanélküliek segélyezésére, 

 élelmiszer, ruha, gyógyszervásárlás céljára, 

 szabadságvesztés büntetésből szabadultak számára, 

 hajléktalan személyek segítésére, 

 krízis átmeneti segélyként. 

 

17. § 

 

(1) Az átmeneti segély megállapítható: 

 kérelemre, 

 hivatalból, 

 önkormányzati szerv jelzésére, 

 családsegítő szolgálat kezdeményezésére. 

 

(2) Az átmeneti segély megállapítása során utólagos elszámolási kötelezettség írható elő a 

segélyezett számára. 
 

 

Temetési segély 

 

18. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Szt. 46. §-a szerint temetési segélyt nyújt annak, aki meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett 

hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját vagy családjának létfenntartását veszélyezteti 
és nem áll fenn törvényben meghatározott kizáró ok. 

 

(2) A Képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének figyelembe 

vételével a segély legkisebb összegét annak 10 %-ában, 10000 Ft-ban határozza meg. 
 

 

III. 

 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 
 

19. § 

 

A Képviselő-testület a 9. § szerinti lakásfenntartási támogatást, a 15. § szerinti átmeneti segélyt, valamint a 

19. § szerinti temetési segélyt természetben nyújtott ellátásként is megállapíthatja. 
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Köztemetés 

 

20. § 

 
A polgármester önkormányzat hatáskörben  az Sztv. 48.§.-a értelmében  
gondoskodik a község területén elhunyt személy közköltségen történő 
eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem 
gondoskodik. 
 

Méltányossági közgyógyellátás 

 

21. § 

 

A Képviselő-testület az Szt. 50. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakon kívül annak is megállapíthatja a 

közgyógyellátásra való jogosultságát, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy 

azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, különösen, ha 

 

a)   családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át, és 

b) akinek rendszeres havi gyógyszerköltsége   meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 10 %-át. 

 

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 

 

22. § 

 

A polgármester önkormányzati hatáskörben - az Szt. 54. §-a szerint - az egészségügyi 

szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális 

rászorultságát, 
 a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori     legkisebb 

összegét, 

b) aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 

nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal. 

 
 

IV.  

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 

23. § 
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A Képviselő-testület az Szt. 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan 
rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 
a) alapellátások 

  étkeztetés 

  házi segítségnyújtás 

 • családsegítés 

 szociális információs szolgáltatás 
 

b) szakosított ellátások (nappali ellátást nyújtó intézmények) 

 • Idősek Klubja 

 

 

 
  

24. § 

 

(1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott alapellátásokat 
társulási megállapodás útján a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási 
Központon (8648. Balatonkeresztúr, Iskola u.3.) keresztül biztosítja. 
 
(2) Az étkeztetésről és az Idősek Klubjában az elhelyezés iránti kérelemről  
az Alapszolgálgatási Központ   intézményvezetője a balatonszentgyörgyi 
önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága  javaslata  dönt. 
 

(1) A tájékoztatási kötelezettségre, az előgondozásra, a megállapodásra és a jogviszony megszűnésére 

vonatkozóan az Szt., valamint a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet előírásai az irányadók. 

 

 

 

25. § 

 

(1) A Képviselő-testület társulási megállapodás alapján Tikos községgel közösen falugondnoki szolgálatot 

működtet. 

 

(2) A falugondnoki szolgálat a battyánpusztai falurész területén ellátja az alapellátási 
feladatok közül: 

a) az étkeztetés keretében az ebéd házhoz szállítását, 

b) a házi segítségnyújtás körébe tartozó kisebb beszerzések lebonyolítását, gyógyszerek 

kiszállítását. 

 

(3) A falugondnoki szolgálat által ellátott egyéb szolgáltatási feladatok: 

 

 betegek orvosi rendelőbe szállítása, 

 óvodás, iskolás gyermekek szervezett programjai, 

 nyugdíjasok szakrendelésre, gyógykezelésre történő szállítása, 

 betegek hozzátartozóinak kórházi látogatása, 

 kulturális, művészeti csoportok fellépései, 

 turisztikai programok, kiállítások, 

 helyi közszolgáltatásokat érintő anyag-, és árubeszerzések, 

 hatósági beadványok, kérelmek, iratok továbbítása, küldemények kézbesítése. 

  

(4) Az egyéb szolgáltatási feladatok tekintetében a társulási megállapodásban megjelölt 

polgármester rendelkezései szerint köteles a falugondnok eljárni. 

 
(5)* A falugondnoki szolgáltatások térítésmentesek. 
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*módosította a 7/2005./IV.5./ sz. rendelet, hatályos 2005. április 5-től 

 

 

 

26. § 

 

(1) A személyes gondoskodásért a jogosult, vagy a tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozója (kötelezett) 

térítési díjat köteles fizetni (személyi térítési díj), amelyet a kötelezett szociális helyzete, valamint az 

intézményi térítési díj figyelembe vételével kell megállapítani. 

 

(2 )A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente március 
31-ig - az Szt. 114-119. §-ában írt szabályok szerint - külön önkormányzati rendeletben állapítja meg. 

 

 

 

V. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

27. § 

 

(1) Ez a rendelet 2001. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi rendszeréről szóló 5/1997. (IV.25.) sz. rendelet, valamint az azt módosító 4/1998. (IV.30.) sz. 

rendelet, 8/1998. (VII. 29.) sz. rendelet, az 5/2000. (III.1.) sz. rendelet 1-6 §-a, a 8/2000. (IV.26.) sz. rendelet 

és a 14/2000. (XI.22.) sz. rendelet. 

 

(3) E rendeletet módosító rendelkezések 2.§.(1)-(3),  8.§.(6) bekezdés, 9.§. (1)-(14) bekezdései, valamint a 

11.§(3) bekezdése 2004.év július hó 1.napján lépnek hatályba, a lakásfenntartási támogatás esetében a 
rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, a korábbi szabályozás szerint megállapított 

lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot a rendelkezések változása nem érinti. 

Az e rendeletet módosító rendelkezések 3.§. (5)-(13), 6.§. (1) bekezdés,  
8.§.(1)-(2), 10.§., 12.§. (1) bekezdése, 20.§.,  21.§,, 23.§.(1) a.), 24.§.(1)-
(2)bekezdései  – fekete dőlt betűs szövegrész – 2005.év november hó 
2.napján lépnek hatályba. 
 

 (4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

 

 

 

Török Csilla         Nagy Lajos 

körjegyző         polgármester 

 
 

 

 

                                                                                                           1. számú melléklet 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 
A) Személyi adatok 
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1. Az ellátást igénylő neve:  

(Leánykori név:) 

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 

 

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 

 

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 

 

5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: 

 

6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ............. fő.  
 
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:  
a) 
b)  

c)  

d)  

e)  

g) 

 

B) Jövedelmi adatok 

 Forintban 

A jövedelmek típusai Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme 

  .Összse
. 

sszese  jövedelme 
n 

   a)          b)            c)        d)          e)        f)         g) 

1. Munkaviszonyból,          

 unkavégzésre irányuló egyéb          
 jogviszonyból származó          

 jövedelem és táppénz          

2. Társas és egyéni vállalkozásból          

 származó jövedelem          

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak          

 értékesítéséből, vagyoni értékű          
 jog átruházásából származó          

 jövedelem          

4. Nyugellátás, baleseti          

 nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű          

 ellátások          

5. A gyermek ellátásához és          

 gondozásához kapcsolódó          

 támogatások (GYED, GYES,          
 YET, családi pótlék,          

 gyermektartásdíj stb.)          

6. Önkormányzat és munkaügyi          

 tervek által folyósított          
 rendszeres pénzbeli ellátás          

 munkanélküli .járadék,          

 

 rendszeres szociális és nevelési          

 segély, jövedelempótló          

 támogatások stb.)          

7. Föld bérbeadásából származó          
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 jövedelem          

8. Egyéb (pl. ösztöndíj,          

 értékpapírból származó          
 jövedelem, kis összegű          

  kifizetések stb.)          

9. Összes bruttó jövedelem          

10. Személyi jövedelemadó vagy          

 előleg összege          

11. Egészségbiztosítási és          

 nyugdíjjárulék összege          

12. Munkavállalói járulék összege          

13. A család havi nettó jövedelme          

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: .........................„,......... Ft/hó. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a 

fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. 
Dátum: ........................... 

 

                                           ……………………………………………………………… 

             az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

                                                 …………………………………………………………….. 

    cselekvőképes hozzátartozók aláírása 

 

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely 
esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő. 

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három 
hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre 

vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott 

részét kell beírni. 

 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak 

fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni 

kell. 7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 

hozzátartozók számával. 

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. 

Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes 

képviselője jogosult az aláírásra. 

 

V 
2. Anyja neve: .............................................................................................................. ............. 

 3. Születési helye, ideje: ............................................................................................................ 

4. Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: .......................................... 

5. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ................................ 
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B) Vagyoni adatok 

 

I. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

............................................................ város/község .................................................... út/utca .................... 

hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték: * .............................................. Ft 

?. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

............................................................ város/község ................................................... . út/utca .................... 

hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

............................................. címe: ............................................................ város/község  

.................................................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m?, tulajdoni hányad: 

...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

4. 'Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ................................................. címe: 

.................................................... város/község .................................................... út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
 

1. Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. 

rendszám a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
   b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: ......................................... típus   .................. 

rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell 

feltüntetni) Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 

 

2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg: 

........................................................................ pénzintézet 

.......................................................... betétkönyv száma ................................ 
összeg ........................................................................ pénzintézet 

.......................................................... betétkönyv száma ................................ 

összeg 

 

3. Készpénz összege: 

........................................................................................ Ft  

 

4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

........................................................................ pénzintézet .......................................................... betétkönyv 

száma ................................ összeg ........................................................................ pénzintézet 

.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg 
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 

                                                                                                                         ……………………………. 

                                                                                                                                        aláírás 

 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota 

szerinti értékét kell feltünt. 

 

 

4) Rendelet alkotás a Ket. végrehajtásáról. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CLX. törvény (továbbiakban KET) 2005. november 1-jén hatályba lép, melyet 

megelőzően szükségesnek mutatkozik a jogharmonizáció. 

A képviselő-testület az elmúlt ülések egyikén a Ket. hatályba lépésével kapcsolatosan, 

az azzal való jogharmonizáció kapcsán módosította a helyi adórendeletét. 

A Ket. végrehajtására a körjegyző elkészítette a rendelettervezetet, amely rendelkezést  

tartalmaz a hatáskör átruházással kapcsolatosan a Ket. 19.§.(2) bekezdésére 

hivatkozással, az elektronikus ügyintézés általános kizárására, hacsak  jogszabály ezt 

kifejezetten meg nem engedi Ket. 8.§. (1), valamint a 162.§. (1) bekezdés, hatósági 

szerződéskötés feltételei 76.§.(2) bekezdésére való hivatkozással. 

 

Javasolja a testületnek, hogy alkossa meg rendeletét, valamint hozzon határozatot arról,  

hogy a hatályban lévő rendeleteit felülvizsgálta és a szükséges módosításokat elvégezte.  

(Ismerteti a tervezetet.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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15/2005./XI.2./sz. rendelete  

 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi 

CXL.tv. 

végrehajtásáról 

 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§.(1) bekezdése és a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004.évi  CXL.törvény ( a 

továbbiakban: Ket.) 160.§(1) bekezdésében, a 33.§. (1) bekezdésében, a 76.§. (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, abból a célból, hogy a közigazgatási területén tartózkodó állampolgárokat és 

működő szervezeteket érintő közigazgatási hatósági eljárás 

  

- eredményes végrehajtása megvalósulhasson, 

- csökkenjenek az ügyfelek eljárási terhei, 

- egyértelmű legyen az eljárásban résztvevők és a hatóság kapcsolata 
- érvényesüljenek a demokratikus jogállamban alkalmazott jogelvek az ügyféljogok 

megvalósításában és kötelességeik teljesítése területén 

 

a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

A képviselő-testület és a Ket. 19.§. (2) bekezdésében meghatározott szervei hatáskörébe és 

illetékességébe tartozó közigazgatási önkormányzati hatósági ügyekben az önkormányzat közigazgatási 

területén a Ket. 15.§.-a alapján ügyfélnek minősülő természetes és jogi személyek, továbbá jogi 

személynek nem minősülő szervezetek esetében e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
2.§.   

 

A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben szerveire átruházott hatásköreiről az adott 

ügykörben megalkotott önkormányzati rendelet rendelkezik. 

 

3.§. 

 

A település közigazgatási területén a képviselő-testület a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton 

történő intézését, ha ezt jogszabály valamely ügyekben, eljárási cselekményekben kötelezővé nem teszi, 

kizárja. 

 
4.§. 

 

(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek közül a következő 

ügykörökben lehet az ügyféllel hatósági szerződést kötni.  

 

- közterület-használati ügyek 

 

(2) A hatósági szerződéssel kapcsolatban  a Képviselő-testület az e rendeletben nem szabályozott 

kérdésekben a 2004.évi CXL.tv. 76-77.§.-aiban foglaltakat alkalmazza. 

 

 

5.§. 
 

Ahol a Ket. Hirdetményi úton, továbbá közhírré tétellel történő értesítést, illetve közlést említ, az 

önkormányzat közigazgatási területén, e törvény hatálya alá tartozó ügyekben Balatonszentgyörgy 

Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata közhírré tételre vonatkozó rendelkezéseit 

kell akalmazni. 
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6.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2005.év november hó 2.napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

106/2005. (XI.2.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályban lévő 

rendeleteit felülvizsgálta, a Ket. harmonizációval érintett helyi adókról szóló rendeletét, 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét, valamint a Szociális 

igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletét módosította, a 

többi rendelet módosítását nem tartja szükségesnek.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5) Egyéb ügyek. 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Szeretném a rezsis brigádot megdicsérni, az ünnepekre nagyon szépen rendbe lett téve a 

temető. A környék legrendezettebb temetője. A plébános úr által hagyománnyá 

teremtett temetői ünnepi szentmise méltó befejezése a megemlékezéseknek.  

Más téma: Balatonberényben megszüntették a gyerek tánccsoportot arra hivatkozva, 

hogy túl sok benne a szentgyörgyi gyerek. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy 

ennek ellenére Nagy Lajos polgármester kijelentette, Balatonszentgyörgy támogatja a 

csoportot. A balatonberényiek hozzáállását helyre kellene tenni, hozzáállásukat nagyon 

elítélem.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Én is hallottam ezt a megjegyzést. Ebben a témában nem én döntöttem, a Kultúrház 

vezetőjének hatáskörébe adtam a döntés lehetőségét. Szerintem is furcsa ez a 

hozzáállás.  

A rezsis brigád tényleg lelkiismeretes munkát végzett.  

 

 

Farkas László képviselő: 

 

Úgy gondolom, hogy a berényi vezetők részéről meggondolatlan volt a megjegyzés. Az 

egyszerű emberek részéről az ellenkezőjét halljuk. Az utóbbi időben kerestük a 
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kapcsolattartás lehetőségeit. Ezt továbbra is így kell csinálni, mindenki fölött a saját 

lakossága tör pálcát.  

 

 

 

 

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

14,20 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                     Török Csilla                                                              Nagy Lajos 

                       körjegyző                                                              polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                   Farkas László                                                        Györei József 

                      képviselő                                                               képviselő  
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁROZATA 

 

14. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

106/2005. (XI.2.) kt. határozat: 

   Hatályban lévő rendeletek felülvizsgálata 

 

 

 

 

RENDELETEI 

 

 

13/2005. (XI.2.) sz. rendelet: 

   A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és egységes 

   szerkezetbe foglalása. 

 

14/2005. (XI.2.) sz. rendelet: 

   A Szociális rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

 

15/2005. (XI.2.) sz. rendelet: 

   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza- 

   bályairól szóló 2004. évi CXL. tv. végrehajtásáról. 


