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2. számú 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. 

február 21-én 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott 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 

  Vass Béla képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Török Csilla körjegyző 

  Gombkötő Ervin az e.Missio Fővállalkozó Kft. képviseletében 

 

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

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

A jegyzőkönyv hitelesítésére Doroszi József alpolgármester urat és Takácsné Lengyel 

Valéria képviselőt kéri fel a testület egyetértése alapján. 

Javasolja, hogy az e.missio Fővállalkozó Kft. ajánlatát első napirendként tárgyalja a 

testület. Tájékoztatja a testületet, hogy az általános iskolát társulásban fenntartó 

társönkormányzatok: Hollád, Tikos és Vörs a belső világítás korszerűsítéshez  

hozzájárul. Mindegyik önkormányzat képviselő-testülete tárgyalta, és megadta a 

felhatalmazást a szerződés aláírására. 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatot: 

16/2006. (II.21.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006.február 21-i 

ülésen napirend előtt tárgyalja az általános iskola belső világítás korszerűsítése 

tárgyában az e.Missió Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.-vel kötendő vállalkozási 

szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. február 21-

i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

Napirend előtt beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben végzett 

tevékenységéről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben 

végzett tevékenységéről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Vállalkozási és bérleti szerződés az általános iskola és óvoda világítás 

korszerűsítésére. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetése. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

3) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

4) Gyermekvédelemről szóló rendelet módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

5) Egyebek. 

 

 

 

Napirend előtt beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben végzett 

tevékenységéről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben 

végzett tevékenységéről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
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Nagy Lajos polgármester: 

 

- Február 6-án Balatonlellén Társulási Tanács ülésen vettem részt, ahol a társulás 

költségvetéséről tárgyaltunk. 

- 8-án Nagy Andrea a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 

Balatonszentgyörgy mindenre kiterjedő közművelődési tevékenységének vizsgálatát 

kezdte el. A vizsgálat eredményét megküldi, melyet a testület elé fogok terjeszteni. 

Kérem, aki a beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghozta 

az alábbi határozatot: 

17/2006. (II.21.) kt. határozat: 

 

1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

által – átruházott hatáskörben – hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 2005. október 24-én, 2005. november 7-én, 2005. december 5-

én, 2006. január 9-én megtartott ülésén átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

3) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 

közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A napirend tárgya: 

 

1) Vállalkozási és bérleti szerződés az általános iskola és óvoda világítás 

korszerűsítésére. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

      (Szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

Az elmúlt ülésen tárgyaltunk az e.missió Fővállalkozó Kft. ajánlatáról, az általános 

iskola és óvoda világítás korszerűsítéséről. A testület két észrevételt tett a szerződéssel 

kapcsolatban, az egyik a biztosítás, a másik pedig a 10 éves bérlet lejárta után a 

tulajdonjog. Mindkét dolgot a szerződés tartalmazta, elkerülte a figyelmünket. Gomkötő 

Ervin urat kérdezem, van-e kiegészítése? 
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Gombkötő Ervin: 

Tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönöm a meghívást. Az említett momemtumok a 

szerződésben szerepeltek. Az 1 %-os tulajdonba adási költséget azért kellett a 

szerződésben szerepeltetni, mivel nem akartunk lízing szerződést létrehozni. Ez már 

banki tevékenységnek minősülne. Szakmai kérdésekre szívesen válaszolok. A 

lámpatesteket megrendeltük. Az áprilisi szünet alatt megpróbáljuk elvégezni a munkát. 

Várható megtakarítás kb. 50 % körüli lesz. A lámpatestek és fényforrások Philips 

gyártmányúak lesznek. A lámpatestek kapcsoláskor azonnal világítanak, vibrálás 

mentesen. Érintésvédelmet kiépítjük, ahol nincs kiépítve. Kisebb javítási munkákat 

elvégezzük.  

 

K é r d é s: 

Besenczki Józsefné képviselő: 

A bérleti szerződés tartalmazza-e a kiszállást és a cserét szavatossági időn belül? 

 

Gombkötő Ervin: 

Igen tartalmazza, egy éves jótállást vállalunk, ez idő alatt kiégett fénycsövet, 

lámpatestet 72 órán belül kicseréljük. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az általános iskolát társulásban fenntartó 

társönkormányzatok: Hollád, Tikos és Vörs a belső világítás korszerűsítéshez  

hozzájárul. Mindegyik önkormányzat képviselő-testületeaz ajánlatot megismerte, és  

tárgyalta. Megadta a felhatalmazást a szerződés aláírására. Kérem, aki elfogadja a 

vállalkozási és bérleti szerződést, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

18/2006. (II.21.) kt. határozat: 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Általános Iskolája 

intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzata - a társulásban résztvevő Hollád, 

Tikos és Vörs község önkormányzatai – valamint a Balatonszentgyörgy Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazása alapján  megbízza Nagy Lajos-t az 

intézményfenntartó társulás elnökét az általános iskola belső világítási korszerűsítése 

tárgyában az  e.Missió Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.-vel (8800.Nagykanizsa Vécsey 

u.2.) kötendő szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetése. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

Az intézményekkel, társtelepülésekkel, Pénzügyi Bizottsággal megtárgyaltuk a 

költségvetést.  Felkérem Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy röviden ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.  

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság teljes létszámmal ülésezett a délelőtt folyamán, megtárgyalta a 

2006. évi költségvetést és 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással javasolja elfogadásra a 

testületnek. Az egyesületek támogatását 200 e Ft-tal javasolom megemelni, 1.350.000,- 

Ft-ra. Új egyesület alakult településünkön, a Balatonszentgyörgyi Somogyért Egyesület. 

Az egyesület támogatási összege megegyezik a 2005. évi támogatások összegével. A 

Margaréta Nyugdíjas Egyesület 200 e Ft, a Szent György Nyugdíjas Egyesület 200 e Ft, 

az Önkéntes Tűzvédelmi Egyesület 500 e Ft, a Polgárőr Egyesület 250 e Ft, a 

Balatonszentgyörgyi Somogyért Egyesület 200 e Ft támogatásban részesül.  

 

K é r d é s: 

Navrasics Endre képviselő: 

Ezt a költségvetést olyan szemmel próbáltam vizsgálni, hogy honnan lehetne lefaragni a 

több mint 50 millió Ft hiányt. De arra is figyeltem, hogy ez a lefaragás ne érintsen 

személyi sorsokat. Az 5-ös mellékleten a köztemetőnél 1,1 millió Ft van beállítva a 

személyi juttatásra. Nem lehetne ezt közhasznú foglalkoztatottal megoldani? A 

falugondnoki szolgálatnál a 3 millió Ft áthúzódó tétel? Lassan kettő könyvtár lesz a 

faluban. Érdemes-e mind a kettőt fenntartani? Az iskolában hely van rá, el kellene 

gondolkodni azon, hogy áthozzuk, a kultúrházban felszabadulna a hely. A Tájháznál és 

a Csillagvárnál mit takar a 2,4 millió Ft dologi kiadás, illetve a Kis-Balaton 

Táncegyüttesnél az 1,8 millió Ft.  

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A Vörsről átkerült dolgozó csak vörsi ügyeket viszi, vagy besegít a többi község 

ügyeibe is? Ha csak vörsi ügyeket rendez, akkor Vörs viseli ennek költségeit? 
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Török Csilla körjegyző: 

 

A vörsi kolléganő délelőttönként Vörsön tart ügyfélfogadást, délutánonként pedig 

besegít a többi község ügyeibe. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető: 

 

A köztemetőn 6 órás foglalkoztatással szerepel a temetőgondnok, a falugondnoki 

szolgálaton kettő autó van, a növekedés az új autóval összefüggő kiadásokból ered. A 

könyvtárnál 6 órás nyugdíjas foglalkoztatott, Tájház, Csillagvár után fizetendő bérleti 

díj, közművek költsége . A Kis-Balaton Táncegyüttes költségvetésében minden költség 

szerepel (ruha vásárlás, útiköltség, zenészeknek fizetett díj, stb.). A vezető díját is 

tartalmazza.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A temetőnél foglalkoztatott személy átminősítését megvizsgálom, a következő testületi 

ülésen tájékoztatom a testületet. A községi könyvtárnál nagyobb vizsgálatot igényel a 

dolog. Be kell vonni a megyei szakembereket is, meg kell vizsgálni, hogy az iskolánál 

lenne-e megfelelő hely.  

 

Farkas László képviselő: 

 

A költségvetés alaposan elő lett készítve. A finanszírozás hiányos helyzetet hogyan 

lehet megoldani? Erre nagyrészt megkaptuk a választ. Ha úgy alakul, hogy módosítani 

kell a költségvetést, akkor az lenne a kérésem, olyan anyagot szeretnék kapni, amelyik 

mutatja, melyik sorhoz kell hozzányúlni, melyiket kell csökkenteni, megváltoztatni. 

Szeretném kérni továbbá, hogy a kialakult végleges költségvetést digitálisan is 

megkaphassuk.  

 

Vass Béla képviselő: 

 

Csak a kesergés hangján tudok szólni. A központi költségvetés által lefedett összeg 

egyre kevesebb. A tavalyihoz képest közel 10 %-kal kevesebbet adott. Ugyanakkor az 

önkormányzatok vállára rárakott jópár feladatot. Ezzel egy iskolavezető nem lehet 

elégedett. A képviselő pedig el kell hogy fogadja a költségvetést. A jövőben arra kell 

törekednünk, hogy a konkurensek nehogy legyőzzék a balatonszentgyörgyi körzeti 

iskolát. Én igennel szavazok.  
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Farkas László Nándor képviselő: 

 

Mindig levagdosunk a központi pénzekből. Ugyanakkor több olyan költség forrás lett 

megnevezve, ami nem is kötelező jellegű, talán nem is égetően fontos feladatokról van 

szó. Vannak olyan sorok, ahol a pénzek nem olyan mértékben csökkentek, ahogy hozzá 

lehetett volna nyúlni, de vannak olyan sorok is ahol talán növekedés is mutatkozik. 

Magam részéről nem tartom ezt az egészet kielégítőnek, a pénzek igazságos 

elosztásának szemszögéből. Ezt az egészet nem igazán tudom támogatni, úgy érzem, 

ezen a költségvetésen sokat kellene még alakítani annak érdekében, hogy elsősorban a 

kötelező feladatainkat tartsuk szem előtt és a nem kötelező feladatokat teljesen más 

szemszögből kellene kezelni.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önhibás pályázatot olyan összegben tudjuk elkészíteni, amelynek esélye van az 

elnyerésre. Az önhibás pályázat benyújtásának meg vannak a feltételei. A költségvetési 

hiányt ezzel lehet csökkenteni. Ezenkívül lehetőség van még a Belügyminisztériumnál 

más pályázati támogatás elnyerésére is, ha kevesebb összeget is, de lehet nyerni. Az 

adóbevételek általában alul vannak tervezve. Biztonsági tartalék ebbe be van tervezve. 

Ha ez nem sikerülne, akkor jönne az, hogy a nem kötelező feladatokat lehúzzuk. Az 

iskola finanszírozása lehet jobb, joggal mondja az igazgató úr. Sajnos a gyereklétszám 

kevesebb lett. Ez jelentőség összeget tesz ki a normatívában. Az állami támogatás is 

kevesebb gyerekenként. A kiesett összeget a négy önkormányzatnak kell összeadni. A 

költségvetés levagdosása nem nagy mértékű volt. Az iskolánál létszámleépítésre kerül 

sor. Az egyesületeknél nemhogy csökkentésre, hanem növelésre került sor. A 

támogatásokat nem biztos, hogy időarányosan tudjuk adni.  

Kérem, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság előterjesztésével, az egyesületek támogatására 

tett javaslattal, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

19/2006. (II.21.) kt. határozat: 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi 

Bizottság javaslatával – miszerint az önkormányzat 2006.évi költségvetési kiadásaiba az 

egyesületek támogatására 1.350.000.- Ft kerüljön beépítésre – egyetért, azt a 2006.évi 

költségvetési rendeletébe beépíti. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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Nagy Lajos polgármester: 

Kérem, aki az iskolai létszámleépítésre vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

20/2006. (II.21.) kt. határozat: 

 

1. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos-Vörs Községek Általános Iskolája intézményében a 

létszámot 39 főről 38 főre csökkenti 2006. november 15. napjától. 

2. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött 

ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat 

intézményeinél nincs lehetőség. 

3. A Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos-Vörs Községek Általános Iskolájában a 

feladatellátás a létszámcsökkentés után is a jelenlegi színvonalon megoldott. 

4. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségekre pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

5. A leépítésre került álláshelyet 5 éven belül nem tölti be. 

 

Határidő: 2006. november 15. 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

Kérem, aki a 2006. évi költségvetés egészét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 
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Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának 

1/2006. (II.21.) sz. rendelete 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának 

 

1/2006. (II.21.) sz. rendelete 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről  

 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok, 

részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat 

intézményeire terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) Az Áht.  67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) 

bekezdés szerint állapítja meg.  

 

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

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

számú melléklete tartalmazza. 

 
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4. számú 

melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.  

 

 

I. 

 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 

fő összege, a hiány mértéke 

 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2006. évi 

költségvetését  
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319.246 ezer Ft bevétellel, 

    372.412 ezer Ft kiadással és  

                                             53.166 ezer Ft hitellel 

 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt      348.925 e Ft-ban 

 a működési célú kiadásokat      348.925 e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait      169.108 e Ft-ban  

- a munkaadókat terhelő járulékokat        50.842 e Ft-ban 

- a dologi kiadásokat        99.580 e Ft-ban 

- szociális segélyek        14.738 e Ft-ban 

- a speciális célú támogatásokat        14.074 e Ft-ban 

- az általános tartalékot             583 e Ft-ban 

- a céltartalékot  ………. e Ft-ban 

 a felhalmozási célú bevételt        23.487 e Ft-ban 

 a felhalmozási célú kiadást        23.487 e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét        10.892 e Ft-ban 

- a felújítások összegét        10.835 e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadások                           ………..  e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                 1.760 e Ft-ban 

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét     ……….. e Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

 

4. § 

 

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 

2. számú melléklete tartalmazza. 
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(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb 

bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű 

feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú 

melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül 

az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. 

 

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint 

állapítja meg. 

 

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint 

önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként  e rendelet 8. 

számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

(8) A Képviselő-testület a 4. §-ban  megállapított bevételek közül a helyi 

adóbevételekből 

       - 3.100 e Ft-ot magánszemélyek kommunális adóját felhalmozásra, 

       - 320 e Ft-ot magánszemélyek építményadójának 20%-át felhalmozásra, 

       - 43.264 e Ft-ot működésre fordítja. 

(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2006. április 1-től 36.800 Ft-

ban állapítja meg. 

       A felsőfokú végzettségű köztisztviselők 2006. évben az illetmény 10%-ának 

megfelelő illetmény-kiegészítésben részesülnek. 

       A középfokú végzettségű köztisztviselők 2006. évben az illetmény 10%-ának 

megfelelő illetmény-kiegészítésben részesülnek. 

       A köztisztviselők megállapítható üdülési hozzájárulás mértéke 2006. évben az 

illetményalap 75%-a. 

 

 

 

 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges 

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

 

5. §. 
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(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése 

érdekében érdekében 53.166 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen 

belül a  legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege  53.166e 

Ft.  

 

(2)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a 

folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2006. 

évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja 

a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. 

 

Általános és céltartalék 

 

 

6. § 

 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát  

 

    583 ezer Ft összegben állapítja meg. 

 

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

felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 

 

 

Több éves kihatással járó feladatok 

 

 

7. § 

 

 

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. 

számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 

véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 

 

 

8. § 
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A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 

12. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

Előirányzat-felhasználási ütemterv 

 

9. § 

 

 
A 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 

13. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Gördülő tervezés 

 

10. § 

 

A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat 

a 14.  számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

II. 
 

A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

 

11. § 

 

 

(1)  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatban átruházott 

hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a átcsoportosítás jogát 

az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: 

   

        a) A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármesterre 

rázza át. 

  

 

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

által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 

 

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

negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A 

költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. 

 

(4)  A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen 

alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi 

kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Körjegyzőség végzi.  
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12. § 

 

(1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a 

gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek 

növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. 

 

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított 

önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy 

abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait 

maradéktalanul teljesíteni tudja.  

 

(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga 

után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben 

a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 

 

(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű 

támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 

 

(5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak 

be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat 

ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 

 

 

13. §. 

 

(1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi 

döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési 

rendelet egyidejű módosításával. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet 

módosításáról a képviselő testület a 10. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt. 

 

 

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai 

 

 

14. § 

 

(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási 

előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez 

kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti: 

 

Az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot 

meghaladó többletbevételből. 

 

(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési 

évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. 
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(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak 

szerint módosíthatja: 

 

a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási 

főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre. 

b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között 

előirányzatot módosíthat. 

c.)   Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat 

módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások 

megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet 

jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt 

hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem 

okozhat. 

d.)   Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az 

előirányzatokat megváltoztathatja. 

e.)   Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati 

támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az 

élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja. 

f.)   Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez 

kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja. 

g.)   Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi 

hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások 

figyelembevételével módosítható. 

 

 

(4) A 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi 

hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel 

korrigált maradvány használható fel. 

 

(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét 

negyedévenként tájékoztatja. 

 

(6) Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben félévkor kerül sor. 

 

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 

 

15. § 

 

 

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az 

intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges 

foglalkoztatás során köteles betartani. 

 

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a 

megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az 
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elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem 

lépheti túl. 

 

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási 

pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja 

törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. 

(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a 

többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha 

valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. 

 

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány 

alkalmazásával nem kerülhet sor. 

 

16. §. 
 

A képviselő testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e 

rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 200 ezer Ft 

értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény  vezetője 30 nappal a munkálatok 

megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása 

azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem 

működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 

 

 

17. §. 
 

Az 200 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás 

címzettjével megállapodást kell kötni. 

 

18. §. 

 

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-

testület jóváhagyásával vállalhatnak. 

 

19. §. 
 

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az 

intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott 

támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő 

részletekben kerüljenek kiutalásra. 

 

20. §. 

 

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény 

által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve 

kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. 

 

 

21. §. 
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Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében 

szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételének szabályai: 

 

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

keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla 

ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel 

vehető igénybe. 

 

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. 

 

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy 

 

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

rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy 

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

belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy 

átmenetileg nem áll rendelkezésre. 

 

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

meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. 

 

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

feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza 

meg. 

 

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: 

 

 a.) az ellátandó feladatot, 

 b.) a díjazás mértékét, 

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

tekintettel áll fenn, 

d.) a szerződés időtartamát, 

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

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

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 

 

Záró és egyéb rendelkezések 

 

22. §. 

 

(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti 

időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási 

előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. 

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe 

beépítésre kerültek. 
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(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(3)  A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben foglaltak szerint 

a helyben szokásos módon. 

 
                                              

 

 

                                         

Nagy Lajos polgármester: 

Az általános iskola azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 2005. évi 

költségvetését 206 e Ft pótelőirányzattal hagyja jóvá, amit a tankönyvforgalmazás után 

kapott.  

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság ezt is megtárgyalta, 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással javasolja 

elfogadni a testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül  

meghozta az alábbi határozatát: 

 

21/2006. (II.21.) kt. határozat: 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – 

Intézményirányító Társulási Tanács és balatonszentgyörgyi Önkormányzat Pénzügyi 

Bizottsága javaslata figyelembe vételével – a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs 

Községek Általános Iskolája részére 206.000. Ft bevételi és 206.000.- Ft kiadási 

pótelőirányzatot hagy jóvá. Fenti összeggel az általános iskola részére működésre 

átadott pénzeszközök mértékét megemeli. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

3) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

Teljesen új, komplett rendelet-tervezet került kidolgozásra. A tavalyihoz képest változás 

történt az időskorúak járadéka és ápolási díj megállapítása terén, valamint 
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felülvizsgálatában. A rendszeres szociális segélyezés rendszere nagy változáson megy 

át. Az ápolási díj összegében történ változás, valamint a temetési költség 15 e Ft-ra lett 

emelve. (Ismerteti a rendeletet.) 

K é r d é s: 

Tüskés Balázs képviselő: 

A 19. § szerinti eset, ha az eltemettetésre köteles személy nem tudja eltemettetni 

hozzátartozóját, akkor az önkormányzat temetteti el közköltségen. Előfordult-e az 

elmúlt években ilyen eset? 

 

Török Csilla körjegyző: 

Köztemetés olyan személyeknél fordul elő, akik hányattatott életet éltek, nincs 

hozzátartozó, aki eltemettesse.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

Önkormányzatunk temettetett el ilyen halottat. Kb. 7-8 éve a somosi erdőben ismeretlen 

holttestet találtak, a rendőrségnek a mai napig nem sikerült kinyomozni az elhunyt 

személyazonosságát. 

Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

alábbi rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2006. (II.21.) sz. rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről 

 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-tesütelete a Magyar 

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§, a helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§-ában, 25.§ (3) 

bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 37/D.§ (5) bekezdésében, 38.§ (9) 

bekezdésében, 43/B.§ (1) bekezdésében, a 45.§.(1) bekezdésében, a 46.§.(1) 

bekezdésében , az 50.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

I. 

Általános rendelkezések 
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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. 

 

(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. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3.§. 

 

 

A képviselő-testület az értelmező rendelkezések tekintetében az Sztv. 4.§.(1) 

bekezdésében foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza. 

 

Eljárási rendelkezések 

 

4. § 

 



 21 

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

benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránt e rendelet 5.sz. mellékletét képező 

kérelmet kell kitölteni. 

 

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező a kérelmében saját, 

valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles 

nyilatkozni az e rendelet 1.sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozaton, továbbá a 

jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

becsatolni.A kérelemnek tartalmaznia kell az Sztv. 18.§. a-i.)pontjában szereplő 

adatokat. 

 

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

egészségügyi szolgáltatásra való jogosult megállapítására irányuló kérelem esetében a 

kérelem esetében a kérelmező köteles saját és családja vagyoni helyzetéről is nyilatkzni, 

szükség esetén azt igazolni, a rendelet 2.sz.melléklet képező vagyonnyilatkzatot 

kitölteni. Az időskorúak járadéka esetében e rendelet 4.sz. mellékletét képező 

jövedelemnyilatkozatot kell kitölteni. 

 

(4) Ha a Képviselő-testület hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány lefolytatása 

alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti 

jövedelemnyilatkzatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott 

lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 

dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják 

a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem afenntartási 

költségek figyelembevételével vélelmezhető. 

 

(5) A kérelemhez csatolni kell: 

a.) jövedelemigazolásokat 

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, 

- munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított 

ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által 

kiállított igazolást, 

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban kifeizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek 

hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, 

- vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolsáát, a kérelem benyújtását 

megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, 

- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a 

32/1993./II.17.) Korm.sz. rendelet 1.sz. melléklete szerinti formában tett 

nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedeleméről. 

  -Az alkalmi munkából származó jövedelmet az érintett átlagos havi nettó 

jövedelmére vonatkozó nyilatkozatával és az alkalmi munkavállalói könyv 

bemutatásával kell igazolni. 

 

b.) az egyéb körülmények igazolását: 

ba). Átmeneti segély megállapítása iránti eljárásban: 
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 - tartós, vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolsát 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 azt, hogy 

a kül- 

 földről történő beszerzés szükséges 

 - elemi kár esetében – amennyiben a kérelmező biztosítással rendelkezett – a 

biztosító 

 nyilatkozatát a kárviselésre vonatkozóan. 

 

bb.) temetési segély megállapítása iránti eljárásban 

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

 

bc.) közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása iránti eljárásban 

- a háziorvos javaslatát a gyógyszerköltségek mértékének megjelölésével 

 

bd.) étkezés biztosítása és házi segítségnyújtás iránti eljárásban 

- a háziorvos igazolsáát az egészségi állapotra vonatkozóan 

 

be.) a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ keretében működő 

balatonszentgyörgyi székhelyű Idősek Klubja felvételi eljárásában 

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

 javaslatát a közösségi elhelyezésre vonatkozóan. 

 

5.§. 

 

(1) 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. 

 

(2) A képviselő-testület a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozóan 

az Sztv. 17.§.-ban foglalt rendelkezését változtatás nélkül alkalmazza. 

 

(3) A meghatározott célra nyújtott átmeneti segély felhasználásáról, az elszámolás 

módjáról és határidejéről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 

 

(4) 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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(5) 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) Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre 

emelkedéséig visszavonhatja. 

 

(2) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel. 

 

(3) A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és/vagy képviselőjének lakcímét. 

 

(4) 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. 

 

(5) 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. 

 

(6) A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél 

hiányában mellőzhető az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás. 

 

(7) 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. 

 

7.§. 

 

(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: 

 

- a  időskorúak járadékára való jogosultságot 2007.év január hó 1.napjától 

kezdődően a körjegyző állapítja meg, 

- a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 2007.év január hó 

1.napjától kezdődően a körjegyző állapítja meg, 

- az ápolási díjra való jogosultságot a 12.§. (1) bekezdése kivételével – 

2007.év január hó 1.napjától a körjegyző állapítja meg, 

 

(2) A Képviselő-testület a temetési segély megállapításának jogát a polgármesterre 

ruházza át. 
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(3) Amennyiben a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult életét és testi épséget súlyosan 

veszélyeztető körülmény áll fenn és azonnali segítség szükséges, az átmeneti segély 

megállapítására a polgármester is jogosult. 

 

II. 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 

Időskorúak járadéka 

 

8.§. 

 

(1) A Képviselő-testület az időskorúak járadékának megállapítására vonatkozóan a 

32/B-32/D.§.-aiban foglaltakat változatlanul alkalmazza. 

 

(2) Az időskorúak járadékára vonatkozó jogsoultság feltételeit a Képviselő-testület 

kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, 

hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátását a felülvizsgálatnak megfelelő 

összegben tovább kell folyósítani. A fellvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az 

előző felülvizsgálatot kvető második év március 31.napjáig kell végrehajtani. 

 

Rendszeres szociális segély 

 

9.§. 

 

 

(1) A rendszeres szociális segély jogosulti körének meghatározására, megszüntetésére, 

összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres 

szociális segély megállapítására a Képviselő-testület az Sztv. rendelkezéseit alkalmazza. 

 

(2)Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély 

megállapításának, folyósításának feltételeként a Községi Önkormányzattal, és a Somogy 

Megyei Munkaügyi Központ Marcali Kirendeltségével köteles együttműködni. 

 

(3) Az önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci 

helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a 

rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell 

biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú 

munka biztosításával teljesíthető, amelyet az önkormányzat a város és 

községgazdálkodás szakfeladaton, vagy az önkormányzat által fenntartott 

intézményeknél történő foglalkoztatással biztosít. 

 

(4) A önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, 

kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könnyvvel 

foglalkoztatják. 

 

(5) A rendszeres szociális segély megállapításával kapcsolatban egyéb kérdésekben az 

önkormányzat az Sztv. rendelkezéseit változatlanul alkalmazza. 
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Lakásfenntartási támogatás 

 

10.§. 

 

 

(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)  (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével helyi  önálló 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. 

c.)  

(4) A helyi lakásfenntartás fenntartás összegét a képviselőtestület kérelmezőnként 

állapítja meg, a támogatás egy hónapra jutó összege azonban nem lehet kevesebb 

2.500.- Ft-nál. 

 

(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem évente két 

alkalommal nyújtható be. 

 

(6)A községben elismert minimális lakásnagyság: 

d.) egyedülálló személy esetében 1,5 szoba (40 m2) 

e.) kéttagú család esetében 2 szoba ( 60 m2) 

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

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

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

 

(7) A helyi lakásfenntartási támogatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság 

és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szerozata. Az egy négyzetméterre jutó 

elismert havi költség 2006.évben 425.- Ft. 
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(8) A lakásfenntartás költségeit a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap számláival 

kell igazolni. 

 

(9) A helyi lakásfenntartási támogatást maximum 1év időtartamra állapítja meg a 

képviselő-testület. A megállapítása iránti kérelmet évente meg kell újítani. 

 

(10) Közvetlenül a szolgáltatóhoz kell utalni a lakásfenntartási támogatás összegét 

annál, akinek a lakásfenntartási költségként számításba vett közüzemi szolgáltatóval 

szemben a támogatás összegét elértő vagy azt meghaladó díjhátraléka van. 

 

(11) Jogosult anyagi helyzetében bekövetkezett javulást köteles 8 napon belül 

bejelenteni. 

 

(12) Nem állapítható meg a helyi lakásfenntartási támogatás a (3) és (6) bekezdésben 

fennálló feltételek esetén sem annak a személynek, 

 

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

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

annak tulajdonjogát      öröklés jogcímén, haszonélvezettel 

terhelten szerezte és a haszonélvezet jelenleg is 

fennáll, 

2.) beépítetlen lakótelek, 

3.) adófizetési kötelezettség alá eső – gyártási évét  tekintve – 5 

évnél fiatalabb gépjármű – kivéve ha azt súlyos 

mozgáskorlátozottság miatt használják. 

4.) akinek a lakás hasznosításából jövedelme származik 

5.) aki jogcím nélküli lakáshasználó 

 

 

Ápolási díj 

 

11.§. 

 

 

(1) A Képviselő-testület ápolási díjat állapít meg a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan 

beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző hozzátartozó részére az Sztv. 

41.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

(2) A képviselő-testület a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 

személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére az Sztv. 44.§.(1) b.) pontjában 

foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. 

 

12.§. 

 

(1) A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 

18.életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre 

számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. 
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(2)Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az Sztv. 42.§.(1) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok áll fenn. 

 

 

13.§. 

 

(1) Az ápolási díj összege: 

 

a.) a 11.§.(1) bekezdésében meghatározott esetben az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a, 

b.) a 11.§.(2) bekezdésében meghatározott esetben az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, 

c.) A 12.§.(1)  bekezdésében meghatározott esetben az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 

 

(2) Az ápolási díjra való jogosultság megállapításával, illetve megszüntetésével 

kapcsolatos egyéb kérdésekben az Önkormányzat az Sztv. rendelkezéseit 

változatlanul alkalmazza. 

 

Felsőoktatási hallgatók támogatása 

 

14.§. 

 

(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. 
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Átmeneti segély 

 

15.§. 

 

(1)A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére  

átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő 

kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

 

(2) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti 

segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak 

részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, ellátatlan munkanélküliek 

segélyezésére, élelmiszer, ruha vásárlás céljára, szabadságvesztés büntetésből 

szabadultak számára, hajléktalan személyek segítésére, krízis átmeneti segélyként is 

megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő 

támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként is nyújtható. 

 

(3) Az átmeneti segély alkalmanként összege maximum 10.000.- Ft. A Képviselő-

testület kivételesen indokolt esetben – ha a létfenntartást veszélyeztető helyzet másként 

nem oldható meg – legfeljebb 25.000.- Ft átmeneti segélyt állapíthat meg, illetve 

maximum 100.000.- Ft kamatmentes kölcsönt nyújthat, egy éven belüli visszafizetési 

kötelezettséggel. 

 

(4) Átmeneti segély annak adható, akinek a családjában az egy főre jutó havi családi 

jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  

Rendszerességgel folyósítandó átmeneti segély legfeljebb 1 év időtartamra adható. 

 

16.§. 

 

(1) Az átmeneti segély megállapítható: 

 - kérelemre, 

 - hivatalból, 

 - önkormányzati szerv jelzésére, 

 - családgondozó kezdeményezésére. 

 

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

a segélyezett számára. 

 

Temetési segély 

 

17.§. 

 

(1) A képviselő-testület az Sztv. 46.§.-a szerint temetési segélyt nyújt annak, aki a 

meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 

köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 
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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, 15.000.- Ft-ban 

határozza meg.  

 

III. 

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

18.§. 

 

A képviselő-testület a 11.§. szerint lakásfenntartási támogatást, a 16.§. szerinti átmeneti 

segélyt, a 18.§. szerinti temetési segélyt részben vagy egészben természetben nyújtott 

ellátásként is megállapíthatja. 

 

 

Köztemetés 

 

19.§. 

 

(1) A polgármester 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. 

 

(2)A köztemetésre az önkormányzat az Sztv. további rendelkezéseit változatlanul 

alkalmazza. 

 

 

Méltányossági közgyógyellátás 

 

20.§. 

 

 

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 számított családi jövedelemhatár 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 
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21.§. 

 

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 

 

Szociális alapszolgáltatások 

 

22.§. 

 

(1) A képviselő-testület az Sztv. 57.§. (1) bekezdésében foglalt szociális 

alapszolgáltatások közül az alábbiakat biztosítja: 

 

a.) szociális információs szolgáltatás 

b.) étkeztetés 

c.) a házi segítségnyújtás 

d.) nappali ellátás 

e.) családsegítés 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott alapellátásokat társulási 

megállapodás útján a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központon (8648. 

Balatonkeresztúr, Iskola u.3.) keresztül biztosítja. 

 
(3)  Az étkeztetésről,  és az Idősek Klubjában az elhelyezés iránti kérelemről, valamint a 
házi segítségnyújtás igénybevételéről az Alapszolgálgatási Központ   intézményvezetője a 
balatonszentgyörgyi önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javaslata alapján  
dönt. 
 
(4)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. 

 

Szociális információs szolgáltatás 

 

23.§. 
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A képviselő-testület a szociális információs szolgáltatásra az Sztv. 61.§.-ában foglalt 
rendelkezéseket változatlanul alkalmazza. 
 

Szociális étkeztetés 
 

24.§. 
 
(1) A képviselő-testület napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik azoknak a 

szociálisan rászorulataknak, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a. koruk,  

b. egészségi állapotuk 

c. fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegségük  

d. szenvedélybetegségük vagy 

e. hajléktalanságuk 

miatt. 

 

(2) Szociális étkezetésre jogosult, akinél az egy főre számított havi családi 

jövedelem határ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, 

egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. 

 

(3) A képviselő-testület társulási megállapodás alapján igénybe veszi társulási 

megállapodás alapján a Tikos község falugondondnoki szolgálatát a battyánpusztai 

falurész területén az étkeztetés keretében az ebéd házhoz szállítását. A falugondnoki 

szolgálat általi házhoz szállítás térítésmentes, a rászorult csak az étkeztetés külrön 

rendeletben megállapított díját fizeti meg. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

25.§. 

 

(1) A képviselő-testület a házi segítnyújtásra vonatkozóan az Sztv. 63.§.-ában 

foglalt rendelkezéseket változatlanul alkalmazza. 

 

(2) A házisegítségnyújtás igénybevételének térítési díjtételeit a testület az Sztv. 

116.§.(3) bekezdése alapján állapítja meg. A díjtételeket e rendelet 3.sz. melléklete 

tartalmazza.  

 

(3) A képviselő-testület társulási megállapodás alapján igénybe veszi társulási 

megállapodás alapján a Tikos község falugondnoki szolgáltatát a battyánpusztai falurész 

területén a házi segítségnyújtás körébe tartozó kisebb beszerzések lebonyolítását, 

gyógyszerek kiszállítását. A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes. 

 

(4) A térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10.napjáig kell, a 

gondozónőn keresztül az Idősek Klubjába befizetni. 
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Nappali ellátás 

 

26.§. 

 

(1) A képviselő-testület a nappali ellátásra az Sztv. 65/F.§.-ában foglaltakat 

változatlanul alkalmazza. 

 

(2) A nappali ellátást társulási megállapodás alapján a balatonkeresztúri 

Alapszolgáltatási Központon keresztül a balatonszentgyörgyi székhelyű Idősek 

Klubjában biztosítja. 

 

Családsegítés 

 

27.§. 

 

A képviselő-testület a családsegítésre az Sztv. 64.§.-ában foglaltakat változatlanul 

alkalmazza. 

 

Térítési díj 

 

28.§. 

 

(1) A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali 

ellátás  tekintetében a jogosult, vagy a tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozója 

(kötelezett) térítési díjat köteles fizetni (személyi térítési díj, gondozási díj) a 23.§. és 

27.§.-a kivételével, melyet a kötelezett szociális helyzete, valamint az intézményi 

térítési díj figyelembe vételével kell megállapítani. 

 

(3) A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, nappali ellátás intézményi 

térítési díját a képviselő-testület március 31-ig az Sztv. 114.-119.§-ában foglalt 

szabályok szerint – külön rendeletben állapítja meg. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

29.§. 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

3/2001./III.7/sz., a 8/2004./VI.29./sz., a 7/2005./IV.5./sz. és a 14/2005./XI.2./sz. 

rendelet. 

 

(2)A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szabályai szerint, a helyben szokásos módon a 

körjegyző gondoskodik. 

 

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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 4) Gyermekvédelemről szóló rendelet módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

     (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 Török Csilla körjegyző: 

A gyermekvédelmi törvényben nagyobb változások történtek. Január 1-vel megszűnt a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Január 16-áig kellett nyilatkozni azoknak, aki 

ezt az ellátást kapták, hogy még egy ideig ezt kérik vagy az emelt összegű családi 

pótlékot. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, belépett helyette a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amit körjegyzői hatáskörbe utaltak.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

Kérem, aki az előterjesztett, módosított rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2006. (II.21.) sz. rendelete 

6/2005. (IV.5.) sz. rendelettel, a 7/2004. (VI.29.) sz. rendelettel módosított 

5/2004. (III.31.) sz. rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról módosításáról 

 
 

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

bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. tv.-ben ( a továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az 

önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

A többször módosított 5/2004./III.31./sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§. (2)-(3) 

bekezdése helyébe az alábbi (2)-(3) rendelkezés lép: 

 

„(2) A Képviselő-testület és a körjegyző az e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a 

pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá 

szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

(3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 
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a.) pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- gyermekek napközbeni ellátása” 

 

2.§. 

 

A R. 3.§.-a az alábbi (4) bekezdéssel kiegészül: 

 

„(4) A gyermekek védelmét a körjegyző a következő pénzbeli és természetbeni ellátás 

keretében biztosítja: 

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény” 

 

3.§. 

 

A R. 4.§.(1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására 

irányuló kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő a Körjegyzőség hivatalánál 

terjesztheti elő.” 

 

„(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások közül a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását a Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra 

ruházza át. 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 7.§. (1) bekezdés megállapítására a polgármester is jogosult. 

 

4.§. 

 

A R. 5.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) Az 1 főre jutó havi jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának 

időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) 

kell figyelembe venni: 

 

a.) a szülőt, a házastársát, vagy élettársát, 

b.) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c.) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket 

d.) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 

e.) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, 

értelmi, beszéd-, vagy más fogyatékos gyermeket 
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f.) az a.)-e.) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által 

eltartott rokont.” 

 

5.§. 

 

A R. 5.§.(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(8) A körjegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Gyvt. 

19.§. (2) bekezdése alapján megállapítja, amennyiben a kérelmező az abban leírt 

rendelkezéseknek megfelel. 

 

6.§. 

 

A Képviselő-testület a R. 5.§. (9)-(10) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

7.§. 

 

A R. 5.§.(12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(12) A körjegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság  

megállapítására irányuló  kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek 

együttesen vagy külön-külön a Gyvt. 19.§.(7) bekezdésében meghatározott értékű 

vagyonnal rendelkeznek.” 

 

 

8.§. 

 

A  R.  III. Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„III. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

6.§. 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának 

célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

- a Gyvt. 148.§.(5) bekezdésének a.-b.) pontjában meghatározott 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

- a Gyvt. 20/A.§.-ban meghatározott egyszeri támogatásnak, 

- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények 

igénybevételére. 

 

(2) A körjegyző a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát megállapítja, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy 

főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 
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a.)az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 110 %-át, 

 ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes 

képviselő gondozza, 

 ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

 ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20.§. (3) 

bekezdésében, valamint e rendelet (4) bekezdésében foglalt 

feltételeknek 

 

             b.)  az öregségi nyugdíj legkisebb összegét az a.) pont alá nem tartozó esetben,  

 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke 

nem  

 nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 20.§.(7) bekezdésében     

meghatározott értéket. 

 

(3) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság, illetőleg a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a 

gyermek tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül 

lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 

 

(4) A körjegyző az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a rendszeres 

gyermekkedvezményre való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg. 

 

(5) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is 

jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

 

a. Nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. 

életévét még nem töltötte be, vagy 

b. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25.életévét 

még nem töltötte be. 

 

(6) Házasságkötés esetén a a körjegyző a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot megszünteti, ha a jogosult házasságkötése 

szerinti új családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon 

értéke meghaladja e rendelet 6.§.(2) bekezdésében meghatározott 

jövedelemhatárt, valamint a Gyvt. 19.§.(7) bekezdése szerinti vagyoni értéket.” 

 

9.§. 

 

A R. az alábbi alcímmel és a 6/A.§-al kiegészül: 

 

„Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egyszeri támogatása 

 

6/A.§.  

(1) A körjegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, és az a 

tárgyév július 1.napján fennáll, a tárgyév július hónapjában egyszeri támogatást 

folyósít. 
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(2) Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006.évben 5.000.- forint. A 

2006.évet követően az egyszeri támogatás mértékét az Országgyűlés a 

költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg határozza meg.” 

 

 

10.§. 

 

A R. 8.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni támogatás 

formájában is nyújtható. 

 

11.§. 

 

A Képviselő-testület a R. 8.§. (2)-(3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

12.§. 

 

A R. 8.§.(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás 

formájában megállapítani, ha 

 a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj 

támogatására irányul, 

 a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve 

egyéb, a tanítással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében 

hátraléka keletkezett, 

 az ügy összes körülményei alapján feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli 

támogatást nem a gyermekre fordítja. 

 

13.§. 

 

A R. 10.§.(3) bekezdés a.)  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„a.) A gyermekjóléti szolgáltatást a  társulási megállapodás alapján a Balatonkeresztúri  

Alapszolgáltatási Központon (8648. Balatonkeresztúr, Iskola u.3.) keresztül biztosítja. 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

14.§. 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
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(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint a helyben 

szokásos módon gondoskodik. 

 

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997.évi XXXI.tv.-ben, és a 

149/1997./IX.10./Korm.-ben foglaltak az irányadóak. 

 

 

 

5) Egyebek. 

5/a. Bérlakás kiutalás Hartman Csaba körzeti megbízott rendőr részére. 

Nagy Lajos polgármester: 

A gyógyszertár melletti lakás megüresedett,  soron kívül rendbe tettük, hogy a körzeti 

megbízott rendőr részére át tudjuk adni. Ígéretet kaptunk arra, hogy március 1-vel 

kivezénylik a körzeti megbízottat. A lakás készen áll. Ezzel megoldódik a község 

rendőri felügyelete. Hartman Csaba lenne a körzeti megbízott, fiatal, pályakezdő, így a 

fizetése sem túl magas. Ezért a rendőrség kérte, hogy az önkormányzat tekintsen el a 

bérleti díj fizetése alól. Természetesen a közüzemi díjakat a bérlő fizetné. Ezzel 

összefüggésben a körzeti megbízotti irodát is rendbe tesszük. 

 

Hozzászólások: 

Besenczki Józsefné képviselő: 

Azt kérnénk, hogy szálljon ki az autóból. Kerüljön közel az emberekhez, ismerje meg az 

itt élő embereket. Utána tud nagyobb dolgokat cselekedni. Emberközeli kapcsolatot 

próbáljon kialakítani.  

 

Navrasics Endre képviselő: 

Támogatom, hogy utaljuk ki a lakást és ne fizessen lakbért.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

22/2006. (II.21.) kt. határozat: 

 

a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában álló Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 110. sz. alatti szolgálati lakás 

bérlőjéül ( Hartman Csaba Ötvöskónyi, Kónyi u.14.sz. alatti lakos) közfeladatot ellátó 

körzeti megbízott rendőrt a 6/2001. (V.23.) sz. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 
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kijelöli határozott időre – Balatonszentgyörgy községben körzeti megbízotti 

munkakörben eltöltendő időtartamra -. 

b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 

11/1994. (VI.30.) sz. rendelet 3. §-ában megállapított lakbér megfizetésétől az a.) 

pontban meghatározott időtartamra eltekint. A szolgálati lakásban felmerülő közüzemi 

díjak megfizetése a bérlő kötelezettsége. 

c) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 

11/1994. (VI.30.) sz. rendelet 2. §-a alapján felkéri a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

5/b. Művelődési Ház környezetkultúrájának fejlesztésére pályázat benyújtás. 

Nagy Lajos polgármester: 

Lehetőség nyílt a Művelődési Ház berendezései, tárgyi eszközök beszerzésének 

pályázati úton történő elnyerésére. A pályázat bekerülési költsége 1 millió Ft, melyből 

10 %-ot, azaz 100 e Ft-ot kell biztosítani az önkormányzatnak önerőként.  

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

A Bizottság ezt a témát is megtárgyalta, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

 

23/2006. (II.21.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériumához kulturális működést segítő tárgyi 

eszközök beszerzésére.  

Pályázati cél: A Művelődési Ház környezetkultúrájának fejlesztése, az e téren fellelhető 

hiányosságok pótlására, tárgyi eszközök beszerzése. 
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A beruházás teljes bekerülési költsége 1.000.000,- Ft, a megpályázni kívánt összeg 

900.000,- Ft, a beruházáshoz szükséges önerőt, 100.000,- Ft-ot a 2006. évi költségvetési 

kiadásai terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/c. Balatonszentgyörgy csónak kikötő létesítése. 

Nagy Lajos polgármester: 

A csónak kikötő létesítéséről már többször tárgyaltunk. A Balatoni Fejlesztési Tanács 

most jelentette meg pályázati kiírását e témában. A beruházás tavalyi áron 17 millió Ft 

lett volna, most ez 3 millió Ft-tal több lenne. Az adható támogatás a teljes bekerülési 

költség 50 %-a, 10 millió Ft. Javasolom, hogy nyújtsuk be pályázatunkat, az 50 %-os 

önrészt az önkormányzat biztosítsa költségvetésében.  

 

Farkas László Nándor képviselő: 

A költségvetés elfogadásra került, ott 5,1 millió Ft lett meghatározva erre. Itt egy 

bizonytalan pénzügyi helyzetre szavazunk. Gondolom, hogy ez utófinanszírozással fog 

működni.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

24/2006. (II.21.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,  hogy 

a Balaton tó balatonszentgyörgyi szakaszán építendő csónak kikötő megépítésére 

pályázatot nyújt be a Balaton Fejlesztési Tanácshoz, ahol a pályázat keretében a 

maximum igényelhető  10.000.000.- Ft támogatást igényli. 

A fejlesztéshez szükséges további 50 % önrészt az önkormányzat a 2006.évi 

költségvetésében a fejlesztési kiadások között biztosítja. 

Határidő: 2006. március 20. 

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

nyilvános ülés bezárta, a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása zárt ülésen 

történik. 

 

K.m.f. 

 

 

                      Török Csilla                                                      Nagy Lajos  

                         Körjegyző                                                     polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

                     Doroszi József                                            Takácsné Lengyel Valéria 

                     alpolgármester                                                      képviselő    
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 BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁROZATAI 

______________________________________________________________________ 

2. számú 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

16/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Napirend elfogadása. 

 

17/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   A Polgármester által átruházott hatáskörben végzett tevékenysé- 

   géről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott  

   hatáskörben végzett tevékenységéről és a két ülés közötti fon- 

   tosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló elfogad- 

   ása. 

 

18/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Vállalkozási és bérleti szerződés elfogadása az általános iskola és 

   óvoda világítás korszerűsítésére. 

 

19/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Egyesületek támogatása. 

 

20/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Létszámleépítés az általános iskolánál. 

 

21/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Általános Iskola 2005. évi költségvetéséhez pótelőirányzat en- 

   gedélyezése. 

 

22/2006. (II.21.) kt. határozat: 
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   Bérlakás kiutalás Hartman Csaba körzeti megbízott rendőr részé- 

   re. 

 

23/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Művelődési Ház tárgyi eszközeinek beszerzésére pályázat benyúj- 

   tás. 

 

24/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Csónak kikötő létesítésére pályázat benyújtás. 

 

25/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. 

 

______________________________________________________________________ 

 

RENDELETEI 

 

1/2006. (II.21.) sz. rendelet: 

   Az önkormányzat 2006. évi költségvetése. 

2/2006. (II.21.) sz. rendelet: 

   A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet  

   módosítása. 

 

3/2006. (II.21.) sz. rendelet: 

   Gyermekvédelemről szóló rendelet módosítása. 
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁROZATAI 

2. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

(Zárt ülés) 

 

 

 

25/2006. (II.21.) kt. határozat: 

   Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 


