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3. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. 

március 28-án 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Doroszi József alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Györei József képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla képviselő 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Farkas László képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Kenéz István Fonyód Kistérség Társ. elnöke 

 

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

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

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Besenczki Józsefné és Tüskés Balázs képviselőket kéri fel 

a testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy első napirendként a Fonyódi Kistérségi Társulás beszámolóját tárgyalja 

a testület, majd a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót. A napirendek 

sorrendje utána változatlan. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

26/2006. (III.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. március 

28-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) A Fonyódi Kistérségi Társulás működéséről beszámoló. 
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 Előadó: Kenéz István Társ. elnöke 

 

2) A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Beszámoló az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról. (rendelet) 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. (rendelet) 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

6) Luxus adóról szóló rendelet. (rendelet) 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

7) Egyebek. 

 

 

 

A napirend tárgya: 

 

1) A Fonyódi Kistérségi Társulás működéséről beszámoló. 
 Előadó: Kenéz István  Társ. elnöke  

  

Kenéz István Társ. Elnöke: 

 

Tisztelettel köszöntöm Önöket, köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a társulás 

működéséről. 1996-ban Dél-nyugat Balatoni Társulás alakult, majd ebből 2004. 

novemberében 14 településsel a Fonyódi Kistérségi Többcélú Társulás. A megalakulás 

nehézkesen történt, mindenki számára ez új dolog volt. Az elmúlt időszakban több 

olyan feladatot, amely korábban önkormányzati kötelező feladat volt, közös költségen 

próbálunk elvégezni. Az egészségügy, a szociális ügyek, oktatás és a területfejlesztés. 

Az elmúlt évben kistérségünk 75 millió Ft-ot nyert pályázaton, ami különféle 

működések és eszközök finanszírozását tette lehetővé. Volt még egy 53 millió Ft-os 

pályázatunk is, melyet a kötelező feladatok plusz normatíváinak lefinanszírozásához 

használtunk fel. A Kistérségi Társulás működésének lényege a feladatok közös 

megoldása. A társuláson belül voltak nézeteltérések, de most már elmondhatom, hogy 

elfogadhatóan működik. Tavaly júniusában Fonyódon felállítottunk egy irodát, melyben 

négy fő intézi a társulás ügyeit, vezetője Jáger János úr. Nekem mint elnöknek 

Balatonlellén van székhelyem. A kérdésekre válaszolok. 

 

 

K é r d é s e k: 

 

Nagy Lajos polgármester:   
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A balatonberényi iskola nincs benn a társulásban, milyen veszéllyel jár a jövőben? 

 

 

Kenéz István Társ. Elnöke: 

 

A plusz normatívákból az Alapítványnál nem finanszírozhatjuk az ellátást. Arra kértem 

a polgármestereket, hogy ebben a témában egy bölcs döntést hozzanak. Amennyiben a 

megadott határidőben nem lépnek, úgy a plusz költségeket a hibát elkövetőnek vissza 

kell fizetni. Ebben a témában korábban kötött együttműködési megállapodást 

módosítani kell.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A rossz lejelentésnek köszönhető a visszafizetés. Balatonberény önkormányzata már 

hajlik arra, hogy az általunk ajánlott megállapodás 4-dik pontját elfogadja.  

 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

A pályázati pénzeket milyen működésekre használták fel? Volt-e már arról 

visszajelzésük, hogy a marcali társulás területén probléma mentesen folyik az oktatás-

nevelés?   Az orvosi ügyeletet hány km-es körzetben hány orvossal és hány gépkocsival 

oldja meg Balatonboglár? 

 

 

Kenéz István Társ. Elnöke: 

 

Az orvosi ügyeletre nincs rálátásom. Erre meg vannak az előírások. Amikor az orvosi 

ügyeleti rendszerről döntöttünk, akkor a polgármester urak kérése volt, hogy ők 

szeretnének továbbra is a marcali körzethez tartozni. Ha bármilyen problémájuk lenne, 

tegyék meg írásban.  

Az oktatás-nevelést és logopédiai feladatokat a négy település esetében a marcali 

társulás látja el. Semmiféle problémáról nem tudok. 

A pályázati pénzekből 45 millió Ft az oktatásra, 19 millió Ft a szociális ellátásokra, a 

fennmaradó összeg pedig az egészségügyre lett felhasználva. A szociális ellátásokra az 

igények alapján került felhasználásra.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő az ülésről eltávozott. 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

Nekem az orvosi ügyelettel szemben van fenntartásom. Ha az ügyeleten egy orvos 

ügyel egy gépkocsival és éppen másik betegnél van, akkor a másik rosszul lett beteg 

meghal, amire kiér az orvos. 
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Kenéz István Társ. Elnöke: 

 

Tudomásom szerint a kihelyezett böhönyei ügyeleten egy ügyeleti gépkocsival látják el  

Marcaliig a területet, Marcalitól pedig egy másik ügyeleti gépkocsival. Ebben a 

témában felveszem a kapcsolatot a Marcali Kistérség vezetőjével, pontosan 

tájékoztatom Önöket.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az orvosi ügyeletnél olyan személy veszi fel a telefont, aki el tudja dönteni, hogy 

mentőt vagy ügyeletest kell kiküldeni.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A 2005-ös pályázatok áthózódnak 2006-ra.  Erre nem lehetne kapni prospektust? 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Mi az, amit el kell juttatni a kistérségi prospektushoz? 

 

 

Kenéz István Társ. elnöke: 

 

Tavaly év végén úgy döntött a Tanács, hogy minden település két oldalt kap. A 

településnek saját magának kell eldönteni, hogy mit szeretne megjelentetni a 

településről, és eljuttatni a kistérséghez. A mai napig egy település sem adta le, hogy 

mit szeretne megjelentetni ebben a prospektusban.  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A sátor meg van-e? Milyen az autóbusz? Több feladatot külső személyek megbízásával 

kell megoldani. Nem lehet ezt olcsóbban megoldani? 

 

 

Kenéz István Társ. elnöke: 

 

A sátor 400 m2 terület lefedésére alkalmas, remélem, hogy a nyárra már 

rendelkezésünkre áll. Zárt rendszerű, ingyen és térítésmentesen a települések 

rendelkezésére bocsátjuk. Személyzetet nem tudunk biztosítani a felállítására. Ahova ki 

van szállítva, az a település felelős érte.  

A pályázaton 14 millió Ft értékben mozgáskorlátozott tanulók szállítására alkalmas 

autóbuszt nyertünk. 20 személyes buszról lenne szó, ami mozgáskorlátozott 

személyeket szállítana. Az önkormányzatok részére kedvezményes áron biztosítani 

tudjuk pl: kirándulásra.  

A belső ellenőrzésre a kistérség megkapja a normatív támogatást. Ez az 

önkormányzatoknak egy fillérébe nem kerül. A normatív támogatás másra nem 
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használható fel. A fel nem használt összeget vissza kell utalni. A kiírásra három 

pályázat érkezett, úgy gondoltuk, hogy önkormányzati gyakorlattal rendelkező személy 

legyen a belső ellenőr.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Társulás egy ellenszavazattal fogadta el a belső ellenőrt.  

 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

Ez a prospektus elég költséges. Lehetne-e, hogy egy koordinációs bizottság 

foglalkozzon ezzel, nehogy a pénzt ne lehessen felhasználni? 

 

 

Kenéz István Társ. elnöke: 

 

Van ilyen bizottság. Két alkalommal már ülésezett, konkrét elképzelések vannak. A 

településekről nem érkeztek meg az anyagok. A pénz nem fog elveszni. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ennek az anyagnak az összeállításával Fehér Katalin van megbízva. 

 

 

Hozzászólások: 

 

Vass Béla képviselő: 

 

A beszámoló nem panaszkodik a születésről. Minden kezdet nehéz. Óriási előnyének 

tekintem az anyagi juttatást. Hosszú távon nem tud kellő hatékonysággal működni. Az 

orvosi ellátás tekintetében Marcalihoz húzódunk. Az oktatás területén pályázati úton mi 

is hozzájutottunk az iskolai könyvtár kialakításához. A közbeszerzés során súrlódások 

voltak, ebben kértem a segítséget és kérem továbbra is, hogy vizsgálják felül, megfelelő 

eszközökhöz, könyvekhez jusson könyvtárunk.  

 

Kenéz István Társ. elnöke: 

 

Kérem, hogy bármilyen esetben jelentkezik probléma jelezzék, én megpróbálok 

segíteni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Köszönöm az elnök úrnak, hogy eljött. Az indulás kicsit döcögős volt. Egészséges viták 

voltak. Mi a megye szélén vagyunk, megoszlik a testület véleménye, hogy melyik 
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Társuláshoz tartozzunk. Vitatkozunk egymás között is. Ez azon is múlik, hogy hogyan 

fog működni a Fonyódi Társulás. Javasolom, hogy a tavasszal itt tartsa ülését a Tanács.  

 

 

 

2) A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló.  
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- A temetőgondnok 6 órás munkakörben van foglalkoztatva. Éves szerződése van, 4 

órában a temetőgondnoki feladatokat látja el, 2 órában pedig a tanácsadó takarítását. Ő 

az a személy, aki a helyettesítéseket állandóan végzi. Addig nem kellene felbontani a 

szerződését, amíg az egy év le nem jár. Utána is megfontolandó, hogy a kegyeleti 

feladatokat közhasznú, bizonytalan személlyel oldjuk meg. Magam részéről úgy 

gondolom, hogy egy állandó személy foglalkoztatása lenne a jobb.  

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő az ülésre visszaérkezett. 

 

- 27-én részt vettem az Info Ház Egyesület közgyűlésén. Az egyik legjobban működő, 

legfontosabb egyesület. Ezen az ülésen új vezetőséget választottak, új tagokat vettek fel. 

Elnöknek Molnárné Horváth Gyöngyit választották meg. 

- Az elmúlt időszakban hozták létre a Nemzeti Fejlesztési Terv a házhoz jön szervezetet, 

melynek kistérségi koordinátora személyesen keresett fel bennünket.  

- 14-én ünnepeltük meg nemzeti ünnepünket. A rossz időjárás ellenére sokan részt 

vettek a rendezvényen.  

- 16-án Sármelléken voltam a Kis-Balaton Térségi Társulás utolsó ülésén. Olyan döntés 

született, hogy megszüntetésre javasolják, mivel semmiféle hatáskörrel már nem 

rendelkezik. Az egyebekben visszatérünk erre a témára. 

- 20-án Budapesten voltunk Györei Józseffel a polgárőrség közgyűlésén. Fennállásának 

15 éves évfordulóját ünnepelték, a rendezvényen több magas rangú személy is jelen 

volt.  

- 11-én volt a Fonyódi Kistérségi Társulás ülése. Alakítottak egy bizottságot, amely 

eldöntötte a  belső ellenőr pályázat sorsát. Nem a Tanács, hanem egy 3 tagú bizottság. 

Ellentmondás volt az előterjesztés és a határozati javaslat között is. Az eljárás ellen volt 

kifogásom. Én ellen szavaztam.   

- A balatonberényi iskola ügyben a társulási ülés után megkeresett Gazda János 

polgármester úr és ő ajánlotta, hogy mindenben hajlandók együttműködni, csak kössük 

meg a megállapodást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2006. (III.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy Lajos polgármester 
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3) Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti a beszámolót. 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Pénzügyi Bizottság tegnap tartott ülésén tárgyalta a napirendi pontot, egyhangúlag 

elfogadta, javasolja a Testületnek elfogadásra. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Azok a változások kerültek átvezetésre, melyeket évközben már megtárgyaltunk. 

Kérem, aki elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

       4/2006./III.28./ sz. rendelete 

a 9/2005./IX.13./sz. rendelettel módosított 

az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005./III. 1./ sz. rendelet  

módosításáról 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Államháztartásról szóló – többször módosított 1992.XXXVIII.tv. 65. §-a alapján – 

figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 

– módosított 217/1998.(XII.30) korm. Rendeletben meghatározottakat – a 2005. évi 

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetése 

 

1. § 

 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 

főösszegét 387.818.000 Ft-ban  

 

ezen belül 
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felhalmozási bevételt                                                                                    46.734.000 

Ft-ban 

ebből: intézményi bevétel                                                                                  1.915.000 

Ft 

           sajátos működési bevétel                                                                        3.160.000 

Ft 

           költségvetési támogatások                                                                    10.674.000 

Ft 

            felhalmozási bevétel                                                                               8.770.000 

Ft 

            felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                   22.215.000 

Ft 

 

felhalmozási kiadást                                                                                     35.816.000 

Ft-ban 

ebből: az önkormányzati beruházások összege                                               32.987.000 

Ft 

           intézményi felhalmozás összesen                                                           2.829.000 

Ft 

 

működési bevétel                                                                                         341.084.000 

Ft-ban 

ebből: intézményi bevétel                                                                                33.298.000 

Ft 

               sajátos működési célú bevétel                                                             

104.072.000 Ft 

               költségvetési támogatás                                                                      

163.065.000 Ft 

               működési célú pénzeszköz átvétel                                                        

40.042.000 Ft 

               int. pénzmaradv. visszafiz.                                                                        

607.000 Ft 

 

működési kiadást                                                                                        352.002.000 

Ft-ban 

ebből: személyi jellegű kiadásokat                                                                161.812.000 

Ft 

                m.adókat terhelő járulékok                                                                   

51.697.000 Ft    

                dologi jellegű kiadások                                                                       

104.102.000 Ft 

                működési célú pénzeszköz átadás                                                        

15.229.000 Ft          

                szociálpolitikai juttatások                                                                     

16.837.000 Ft 

                előző évi pénzmaradvány visszafizetés                                                     

607.000 Ft 

2004. évi CXXXV.tv. 51.§ (2) bekezdés                                                            
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a) pontja szerinti tartalék                                                                                    1.718.000 

Ft           

 

költségvetési létszámkeretet                                                                                     81 

főben 

 

állapítja meg. 

                                                            

   

 Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

1)    Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. évi 

beszámolóban   kell alkalmazni. 

 

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

szerint a helyben szokásos módon. 

 

 

 

4) Beszámoló az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

     (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Bizottság egyhangúlag elfogadta, javasolja a testületnek elfogadásra. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2006.(III.28). sz. rendelete 

az önkormányzat 2005.  évi költségvetési zárszámadásáról 

 

 

Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 

2005. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 
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1. § 

 

(1)Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 1/b. számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően  

 

                                               369.921 ezer Ft bevétellel, 

                                               375.012 ezer Ft kiadással 

jóváhagyja. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a  kiadásokat – ezen belül a 

kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2/a., 2/b. számú mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 

bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 3. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

2. § 

 

(1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 27.494 ezer Ft főösszegben, 

valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

(2) A felújítási kiadások teljesítését 7.984 ezer Ft főösszegben, valamint annak 

célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

3. § 

 

Az önkormányzat a 2005. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet  

- a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján 691.201 ezer Ft-ban 

állapítja meg.  

 

4. § 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet szerint tudomásul 

veszi. 

 

5. § 

 

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti 

bontásban a 8. számú mellkelt szerint fogadja el. 

 

 

6. § 
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Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9/a., 9/b. számú mellékleteknek 

megfelelően jóváhagyja. 

 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, e rendelet hatályba lépésével 

egyidejűleg többször módosított 4/2005./III.1./sz. rendelet hatályát veszti 

 

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

szerint a helyben szokásos módon. 
 

 

 

 

5) A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A Zöldfok Rt-vel tárgyaltunk, megérkezett a szerződés módosítás. Ennek megfelelően 

lett módosítva a rendelet melléklete.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ezt korábban már megtárgyaltuk, de egységesen nem döntöttünk. Kérem, aki a 

módosítással elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

6/2006./III.28./sz. rendelete 

 

17/2005./XI.29./sz. rendelet 

 

a  települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

 

 

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

bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 

bekezdés c) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 
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továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja: 

 

I. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza 

Balatonszentgyörgy község közigazgatási területére kiterjedően azokat a feladatokat, 

amelyek a Hgt. és a végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezéseiből 

adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén lévő 

valamennyi ingatlan tulajdonosára, használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), a 

község területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet 

folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és 

az azzal összefüggő tevékenységekre. A közterületek használatát, tisztántartását és az 

állattartás szabályait külön önkormányzati rendelet (Települési Rendtartás) tartalmazza.  

 

(3) E rendelet alkalmazásában 

 

1. Települési hulladék: 

 

a) Települési szilárd hulladék 

 az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a nem lakás céljára 

szolgáló helyiségekben és területein, 

 intézményekben, közforgalmi és zöldterületen, 

 gazdasági vállalkozások nem technológiai tevékenységéből keletkező 

veszélyesnek nem minősülő, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és 

összetételű, azzal együtt keletkező hulladék. 

 

 

 

b) Települési folyékony hulladék (továbbiakban: szennyvíz) 

 az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és 

egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 

 a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, 

 a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származó 

olyan szennyvíz, amely szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító 

telepen keresztül nem kerül elvezetésre. 
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c) Egyéb települési hulladék 

 gazdasági vállalkozások technológiai tevékenysége során keletkező, veszélyes 

hulladéknak nem minősülő hulladék. 

 

2. Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott 

szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási 

berendezés és készülék, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb lom. 

 

3. Hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági 

tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. 

 

4. Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelő. 

 

5. Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a 

közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 

kötött. 

 

6. A közszolgáltatás tárgya: az 1. a) és b) pontjában meghatározott települési hulladék. 

 

7. Gyűjtőedény. a települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató 

járművéhez rendszeresített, e rendelet 3. § (12) bekezdésében feltüntetett űrtartalmú 

szabványos gyűjtőtartály. 

 

 

II. 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás 

 

2. § 

 

(1) Balatonszentgyörgy község önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként 

az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési szilárd és 

folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

(elhelyezésére) hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet az ingatlanán, illetve tevékenysége 

során keletkezett, az 1. § (3) bekezdés 1. a) és b) pontjában meghatározott települési 

hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételével 

köteles gondoskodni. 

 

 

(3) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől az a gazdálkodó szervezet, 

amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - a települési hulladék 

ártalmatlanítására alkalmas - berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, ha a 

tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ezekben a 

berendezésekben, létesítményekben gondoskodik. A jogerős engedély megszerzéséig a 

közszolgáltatás igénybe vétele kötelező. 
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(4) Nem mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől a gazdálkodó szervezet, ha 

a települési hulladékkezelés környezeti szempontból a (3) bekezdésben írtaknál 

lényegesen kedvezőbb megoldással történik. Az erről szóló igazolást a környezetvédelmi 

felügyelőségtől a közszolgáltató szerzi be. A közszolgáltatás igénybe vétele az igazolás 

közlésétől válik kötelezővé. 

 

(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó a közszolgáltató felé köteles 

igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, és köteles jelezni, ha a 

hulladék kezelésében változás következett be. 

 

(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés 

 

a) ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybe vételével jön létre, 

valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, 

rendelkezésre állását igazolja, 

b) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi közszolgáltatási szerződés aláírásával 

jön létre a tevékenységük tényleges gyakorlásának idejére, vagy ha az előzetesen 

nem határozható meg, legalább két hónaptól kezdődő folyamatos időtartamra. 

Azon kereskedelmi egységek, melyek élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a 

keletkező hulladékot hetente kötelesek elszállíttatni. 

 

A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit az 1. számú melléklet rögzíti. 

 

(7) A szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítéséről és a szennyvíz 

elszállításáról, mind az ingatlantulajdonos, mind a gazdálkodó szervezet megrendeléssel, 

vagy egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésével köteles gondoskodni. 

 

 

III. 

 

A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

 

3.§ 

 

(1) Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén 

a 2.§.(1) bekezdésének megfelelő  szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a 

ZÖLDFOK Rt.(Siófok, Bajcsy Zs.u. 220.), mint a rendelet szerinti közszolgáltató 

végzi az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, míg a folyékony 

hulladékkezelési közszolgáltatást a KO-SZESZ Kft. (Marcali, Táncsics u.20.) mint 

a rendelet szerinti közszolgáltató a Marcali Önkormányzattal a 

Balatonszentgyörgyi  Önkormányzat által kötött megállapodás alapján.” 
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b.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt. 

23.§. g./ pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és 

terjedelemben jogosult. 

 

c.) A közszolgáltató a Hgt. 23.§. g./ pontjában meghatározott közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatok kezelésére jogosult. A közszolgáltatással összefüggő 

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető. 

 

d.) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles 

gondoskodni az adatok biztonságáról. 

Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

e.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 

ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, 

a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok 

behajtására használhatja fel. 

 

f.) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő 

személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 

 
(2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az 

ingatlantulajdonosoktól és gazdálkodó szervezetektől heti gyakorisággal, a 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott, és a helyben szokásos módon meghirdetett 

napokon, az e rendelet 3. § (12) bekezdés szerinti gyűjtőedényben köteles gondoskodni. 

 

(3) A települési szilárd hulladékot csak az előző bekezdésben írt gyűjtőedényben, 

kizárólag a szállítás napján 08 óráig lehet az ingatlan bejárata előtti közterületre 

kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

 

(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a 

rendszeresített gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybe 

vételére kötelezett részére biztosítani. 

 

(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállítására 

a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által 

rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan 

bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles 

létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság mentesíteni, annak érdekében, hogy a 

gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen 

történhessen. 

 

(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 

saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos, illetve a gazdálkodó 

szervezet kötelezettsége. 
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(8) Közterületen bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, 

vagy tárolása kizárólag a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendelet 

előírásai szerint történhet. 

 

(9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató 

gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az 

önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. 

 

(10) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos 

tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról 

gondoskodni. 

 

(11) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve anyagot elhelyezni (pld: maró 

lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 

közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, megrongálhatja a 

közszolgáltató járművét, beszennyezheti a közterületet, vagy egyéb balesetet, kárt 

okozhat. 

 

(12) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege: 

 

60 literes edényzet esetében 15 kg 
110 és 120 literes edényzet esetében 25 kg 
240 literes edényzet esetében 50 kg 

1100 literes edényzet esetében            250 kg 
 

lehet. 

 

(13) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 

végezni. A közszolgáltató kártérítési kötelezettségére és a szerződésszegés 

jogkövetkezményeire a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

(14) A közszolgáltató a munkavégzés során köteles biztosítani, hogy munkavállalói a 

gyűjtőedényt a kiürítés után az átvétel helyére visszahelyezzék, és az ürítéskor kihullott 

települési szilárd hulladékot összetakarítsák. 

 

(15) Tilos a települési szilárd hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és 

lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni. 

 

A folyékony hulladék közszolgáltatással kapcsolatban az ingatlan tulajdonosok jogai és 

kötelezettségei 

 

4.§. 

 

(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló 

berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által 

engedélyezett, külön jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közműpótló 

berendezésben köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-,  vagy 

talajvízszennyezést. 
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(2) A szennyvízközcsatorna hálózatba be nem kapcsolat ingatlan tulajdonosa a 

települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-

13.§.-ai, illetve a 20-21.§.-ai, és a 23.§.b.) pontja alapján – e rendeletben meghatározott 

a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe 

venni. 

 

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-

szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a rendelet szerinti díjat megfizetni.  

 

 

5. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az 

önkormányzat - a közszolgáltató előzetes értesítése alapján - az ingatlantulajdonosokat és 

gazdálkodó szervezeteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési 

szilárd hulladék elszállítását, ha 

 

a) nem az 1. § (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy a 3. § (5) 

bekezdés szerinti műanyag zsákban került kihelyezésre, 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a 

települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy ártalmatlanítható 

(3. § (11) bekezdés), 

c) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a 

közszolgáltató munkavállalói nem tudják járművel megközelíteni, 

d) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérte, 

e) a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést. 

 

(3) A nem a 3. § (2) szerinti mennyiségben vagy módon kihelyezett települési hulladékot 

- megrendelés alapján - a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a 

közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbe esik, 

további egy nappal meghosszabbodik. 

 

(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lim-lom elszállíttatásáról - a 

közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján - évente egy alkalommal az 

ingatlantulajdonosok számára térítésmentesen gondoskodik, melyről az érintetteket a 

helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

 

IV. 

 

A közszolgáltatás díja 
 

6. § 
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(l) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért a 2. § (2) és (4) bekezdésében 

megjelölt, a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos, vagy 

gazdálkodó szervezet az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegű 

rendszeres közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni. 

 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 242/2000. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján határozza meg. Az egységnyi díjtétel az 

elszállításra átvett hulladék tömeg szerint meghatározott díja. 

 

(3) Az e rendelet 1. § (3) bekezdés 1. b) pontjában írt szennyvíz gyűjtésének, 

szállításának, ártalmatlanításának a folyékony hulladék egységnyi térfogata alapján 

számított közszolgáltatási díját az igénybe vevő lakosság közvetlenül a szolgáltatást 

végző részére fizeti meg. 

 

 

(4) Az előző (1)-(3) bekezdések szerint meghatározott közszolgáltatási díj a 

közszolgáltató által készített díjkalkuláción alapul, és az egyben a közszolgáltató által az 

adott közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértéke. A díjkalkulációnál az R 6. 

§ (4) bekezdésben írt díjcsökkentő tényezőket is figyelembe kell venni. 

 

(5) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett nem tagadhatja meg a közszolgáltatási 

díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, hogy 

a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. 

 

(6) Mentesül az ingatlantulajdonos a háztartásban keletkezett települési szilárd hulladék 

közszolgáltatási díjának megfizetése alól. Az így felmerülő költségeket az önkormányzat 

a közszolgáltató részére megtéríti. Az elszámolás során az elszállításra átvett hulladék 

tömegét csökkenteni kell a gazdálkodó szervezetektől átvett hulladék tömegével. 

 

(7) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni, ha a 2. § (3) 

bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége alól, a 

mentesség idejére, illetve a hivatkozott bekezdésben meghatározott feltételek 

fennállásáig. 

 

(8) Mentesül a gazdálkodó szervezet az 5. § (2) bekezdés szerinti díj megfizetése alól, 

amennyiben gazdálkodó tevékenységét szünetelteti (2. § (6) bekezdés b) pont) feltéve, 

hogy az arra vonatkozó bejelentést a közszolgáltatónak írásban a megelőző hónap 20. 

napjáig megtette, az azt követő hónap l. napjától, egyéb esetben a bejelentést követő 

második hónap 1. napjától. 

 

A szüneteltetés időtartama alatt a kihelyezett települési szilárd hulladék elszállítására a 

közszolgáltató nem köteles. 

 

(9) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat a gazdálkodó 

szervezettől a 2. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szerződésben meghatározott időpontban, 

az önkormányzattól havonta utólag jogosult a közszolgáltató - számla ellenében - 
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beszedni. A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt 

kiegyenlíteni. A késedelmes teljesítésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

 

7. § 

 

A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díját az önkormányzat 

Képviselő-testülete legalább egy évi díjfizetési időszakra - jelen rendelet 2. és 3. számú 

melléklete szerint - határozza meg, és a helyben szokásos módon teszi közzé. A díjfizetési 

időszak kezdete a díj megállapítását követő év január 1-e. 

 

 

V. 

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó 

egyéb települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység  

ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

 

 

8. § 

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatást az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények működése során technológiai 

tevékenységből keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az 

érintett személynek vagy szervezetnek a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a 

hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más 

módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá ártalmatlanításáról vagy 

hasznosításáról gondoskodni. 

 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék 

termelője, birtokosa 

 

 a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy 

hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, 

vagy 

 az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 

átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá 

egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy 

hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is 

elszállíthatja. 

 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a 

hulladékszállítási tevékenységre feljogosított - az 1. § (3) bekezdés 6. pont szerinti - 

gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 
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(6) A feljogosított hulladékkezelő igénybe vétele mellett történő szállítás esetén a 

gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg 

az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a 

külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként 

nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

 

(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak 

szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb 

ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) egyformán terheli. 

 

(8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító 

helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat 

köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére. 

 

 

9. § 

 

(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó 

hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a 

díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt 

időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő 

gyűjtőedényt a rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a 

kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésről. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles a biológiailag 

lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetőleg a gyűjtőedény 

telítődése esetén az elszállíttatásról gondoskodni. 

 

10. § 

 

(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, 

birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a 

közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint eljárni. 

 

(2) Az e fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a 

szállítás időpontjára, a gyűjtőedény közterületen történő elhelyezésére és kihelyezésére, a 

gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra a 3. § (3), (6)-(7) és (11) bekezdései 

értelemszerűen vonatkoznak. 

VI. 

 

A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek gyűjtése 

 

11. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás keretében történő 

szelektív (anyagmennyiség szerinti) összegyűjtését, a gyűjtés rendszerességét, az igénybe 

vehető gyűjtőedény típusát a közszolgáltatási szerződés tartalmazza, egyben - a település 



 21 

rendezési tervével összhangban - meghatározza a szelektív gyűjtésre igénybe vehető 

gyűjtőpontok helyét. Az ingatlantulajdonosok tájékoztatásáról az önkormányzat a helyben 

szokásos módon gondoskodik. 

 

(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott 

szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont igénybe vételéért külön díjat nem fizet. 

 

VII. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

12. § 

 

„A települési hulladék kezelésével kapcsolatos előírások megszegése" 

 

Aki e rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában, a 3. § (3), (6)-(7) és ( 11) bekezdésében, 

továbbá 9. § (2) bekezdésében meghatározott, a települési hulladék kezelésével és a 

közszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, 

 

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

13. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba a (2)-(3)  bekezdésben foglalt eltéréssel. 

A rendelet 2.sz. melléklete e rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a díjak 

tekintetében  2006.év január hó 1.napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többször módosított 12/2002./XI.27./sz. 

rendelet a hatályát veszti. 

 

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

meghatározottak szerint, a helyben szokásos módon. 
 

 

1.sz. melléklet 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló  6/2006./III.28./sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt  

17/2006./XI.29./sz. rendeletéhez 

 

 

A települési szilárd hulladék 

rendszeres elszállítására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
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1. A szerződésben meg kell jelölni 

 

 a szerződő feleket az adószáma és a számlavezető pénzintézet 

feltüntetésével 

 a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, 

 a teljesítés helyét pontos cím szerint, 

 a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát, 

 az ürítés gyakoriságát, az űrítési napokat. 

 

 

2.) A szerződésben rendelkezni kell továbbá 

 

 a gyűjtőedények(ek) használatának módjáról, 

 a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről, 

 a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatásokrül 

és  

         azok díjáról, 

 a szerződés felmondásának feltételeiről, 

 az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 

 polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel járó bíróságról 

 

 

2.sz.melléklet 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló  6/2006./III.28./sz. rendelettel módosított és egységes 

szerkezetbe foglalt  

17/2006./XI.29./sz. rendeletéhez 

 

 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 

 

1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-

szállításának rendje: 

 a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama 

  - állandó ingatlanok esetében egész évben 

  - üdülő ingatlanok esetében: egész évben 

 

b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok :  heti egy alkalommal: 

január 1-től december 31-ig csütörtöki napokon, az éves  

járatnapok száma: 

  

  - állandó ingatlanok esetében:  52 járatnap/év 

  - üdülő ingatlanok esetében.     52 járatnap/év 

 

2.) A lomtalanítás gyakorisága és időszaka: 
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Évente 1 alkalommal, május 31-től június 2-ig terjedő időszakban 

 

3.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2006.évi  díja: 

 

a. ) 400 tonna éves lakossági hulladékmennyiség esetén:    2.295.000.- Ft + 15 % ÁFA 

 

b.) A többlethulladék elszállításának díja (amennyiben a beszállított hulladék 

mennyi- 

sége (+-) 5 %-nél nagyobb mértékben eltér a fenti mennyiségtől, úgy a különbözeti  

mennyiség elszámolási djya:                              4.380.- Ft/to + 15 % ÁFA 

 

Az önkormányzat a lakosságtól átvállalja a közszolgáltatási díj 100 %-át. 

 

 

4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó 

szervezetekkel  hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt. 

 

 

 

 

6) Luxus adóról szóló rendelet. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Minden önkormányzat kötelező megalkotni az erről szóló rendeletet. (Ismerteti a 

rendelet-tervezetet.) 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2006./III.28./sz. rendelete  

a luxusadóról 

 

 

A luxusadóról szóló 2005.évi CXXI.tv. ( a továbbiakban: Tv.) 11.§.-ában kapott 

felhatalmazás alapján a vagyonarányos közteherviselés és a társadalmi igazságosság 

érvényre juttatása érdekében a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

Az adó tárgya 
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Adóköteles a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat illetékességi területén lévő 

lakásnak, valamint üdülőnek minősülő, magánszemély tulajdonában álló, illetőleg 

magánszemély ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt épület, 

épületrész, feltéve, ha annak számított értéke a 100.000.000 forintot eléri. 

 

2.§. 

 

Az adó alapja 

 

(1) Az adó alapja a lakóingatlan számított értéke. A számított érték a lakóingatlan 

alapértéke és a lakóingatlanra vonatkozó, a Tv. 2.sz. mellékletében meghatározott 

korrekciós együtthatók szorzata. 

 

(2) A lakóingatlan alapértéke az adó tárgyát képező lakóingatlan adóköteles hasznos 

alapterülete és a lakóingatlan fajtája szerint irányadó települési, településrészi 

átlagértékek szorzata. 

 

3.§. 

 

Típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékek 

 

 

(1) A Képviselő-testület a 2006. és 2007. adóévekre az egylakásos lakóépületben levő 

lakás települési átlagértéket  180 e Ft-ban határozza meg.  

 

(2) A Képviselő-testület a 2006.és 2007. adóévekre a többlakásos épületben, illetve 

egyéb épületben levő lakás települési átlagértékét 150 e  Ft-ban határozza meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a 2006. és 2007.adóévekre az üdülő ingatlanok települési 

átlagértékét  170 e Ft-ban határozza meg. 

 

4.§. 

 

Az adó mértéke 

 

Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének 100.000.000.- Ft feletti része 

után 0,5 százalék. 

 

5.§. 

 

A kétszeres adóztatás kizárása 

 

A 4.§. alapján fizetett adóból levonható a lakóingatlan után az adóévre, az adóalany 

terhére megállapított és az adóévben az adóalany által megfizetett építményadó,  

üdülőépület utáni idegenforgalmi adó, illetve magánszemély kommunális adója. 

 

6.§. 

 



 25 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetés napjától kell 

alkalmazni. 

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a luxusadóról szóló 2005.évi 

CXXI.tv. és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

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

a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. 

 

 

7) Egyebek. 

7/a. Étkezési térítési díjak megállapítása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

        (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

8/2006./III.28./sz. rendelete 

az étkezési térítési díjakról 
 

A Képviselőtestület a Szociális Igazgatásról és Szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 

tv. 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. §. (3) bekezdésében foglaltakra- az alábbi rendeletet 

alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 
 

 

A rendelet hatálya az az Intézményfenntartó Társulások  által fenntartott nevelési-

oktatási intézményekre, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra terjed ki. 
 

Az étkezési térítési díj 

 

2.§. 

 

 A Képviselőtestület az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást      

nyújtó ellátások intézményi térítési díjait és az Intézményfenntartó Társulások által 

fenntartott nevelési-oktatási intézmények térítési díjait a 1.sz. melléklet szerint állapítja 

meg. 
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3.§. 

 

(1) A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költségnek 

egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés). 

 

(2) A szociális étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési 

díj, az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának a szorzata, mértéke az 

ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át nem haladhatja meg. 

 

(3) A szociális étkeztetés valamint az idősek klubja szolgáltatásai után fizetendő 

személyi térítési díj napi összege nem haladhatja meg az ellátott havi rendszeres 

jövedelme alapján számított egy napra jutó jövedelmének 20 %-át. 

 

4.§. 

 

 

A szociális étkezetésért fizetendő  személyi térítési díj összege a megállapítás 

időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, 

kivéve ha a kötelezett jövedelme 

 

a.) oly mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítési díj fizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni. 

 

b.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben 

növekedett. 

 
5.§. 

 
(1) A szociális étkeztetéséért és az idősek klubja szolgáltatásáért fizetendő személyi 

térítési díjat az igénybevevőknek a tárgyhónapot követő hónap 10.napjáig kell utólag 

megfizet- 

niük a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ részére számla alapján. 

 

(2) A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő személyi térítési díjat  a közoktatási 

intézményben számla alapján megfizetni. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

  6.§. 
 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.sz. mellékletben foglalt 

térítési díjakat 2006.év április hó 1.napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005./III.1.sz./ 

rendelettel módosított 4/1997./III.14./sz. önkormányzati rendelet. 
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(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 

szerint a helyben szokásos módon hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel. 
 

 

1.sz.melléklet 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az étkezési térítési díjakról szóló 

8/2006./III.28./sz. rendeletéhez 

 

 

A nevelési-oktatási intézményekben, valamint  önkormányzat által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai 

 

 

 Ellátás megnevezése Térítési díj Ft/fő/nap 

I. Gyermekek napközbeni ellátása  

 a.) Napközi Otthonos Óvoda  

       - óvodás: 193.- 

       - felnőtt étkezők:                      451.- 

 b.) Általános Iskola  

       - napközi:                      293.-                    

       - menza: 177.- 

       - felnőtt étkezők: 451.- 

 

II. Idősek Klubja 385.- 

III. Szociális  étkeztetés 385.- 

 

 
 

 

7/b. Kis-Balaton Térségi Társulás megszüntetése. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Társulás utolsó ülésén úgy döntött, hogy kezdeményezi megszüntetését. Semmiféle 

hatáskörrel nem rendelkezik, nincs értelme tovább fenntartani. Vagyona nem maradt. 

Korábban a Társulás nyert egy 200 m2-es sátrat, amit a sármellékiek szeretnének 

megtartani maguknak.  

 

 

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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28/2006. (III.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kis-Balaton 

Térségi Társulás (székhelye: Sármellék, Dózsa György u. 324.) megszüntetésével. A 

képviselő-testület a Társulás megszüntető okiratát jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

7/c. Tankönyvek árának átvállalása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az általános iskolától kaptunk egy tájékoztatót, hogy a balatonszentgyörgyi tanulók 

után 1.396.963,- Ft a tankönyvek ára. Az elmúlt években már átvállalta az 

önkormányzat, az idei költségvetésbe is beterveztük. Kérem, aki egyetért a 

balatonszentgyörgyi tanulók tankönyvei árának átvállalásával, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

29/2005. (III.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonsezntgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Általános Iskolájába járó - 

balatonszentgyörgyi állandó lakóhellyel rendelkező - tanulók tankönyveinek – állami 

támogatás levonása utáni - bekerülési költségét 1.396.963.- Ft-ot 100 %-ban a 2006.évi 

költségvetési kiadási terhére átvállalja. 

Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a megállapított támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

7/d. Tűzvédelmi Egyesület együttműködési megállapodásának jóváhagyása. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Balatonszentgyörgyi Tűzvédelmi Egyesület és a Marcali Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság közötti együttműködési megállapodásról van szó. Nekünk ebben 

csak jóváhagyó szerepünk van. Tudomásom szerint a szentgyörgyi Tűzvédelmi 

Egyesület eddig is jó kapcsolatban volt a marcali Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal. 

Ezt próbálták most egy együttműködési megállapodásban hitelesíteni.  
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Hozzászólás: 

 

Vass Béla képviselő: 

 

Természetesen szavazzuk meg, de nem értem, miért kell nekünk két egyesület 

megállapodását megszavazni? 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

Nem érti, hogy ezen megállapodás miért kell. 

 

 

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

alábbi határozatot: 

 

 

30/2006. (III.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

Balatonszentgyörgyi Tűzvédelmi Egyesület (8710.Balatonszentgyörgy, Berzseny 

iu.91.), valamint Marcali Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 

(8700.Marcali, Templom u.2.) között kötendő – tűzesetre, műszaki mentésre vonatkozó 

– együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, annak megkötését támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

7/e. Kitüntetés adományozásának módosítása. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A kitüntetéseket a falunapi rendezvényen szoktuk átadni. Ilyenkor kértük be a 

javaslatokat. Már az elmúlt évben sem adományoztunk kitüntetést. Az lenne a 

javaslatom, hogy egy ciklusban csak egyszer – a ciklus közepén – legyen kitüntetés. 

Ebben az évben is mellőzzük.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

31/2006. (III.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

10/1999./XII.1.)sz., a helyi önkormányzat kitüntetéseiről szóló rendelet 1.§,-ban 
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megállapított „Balatonszentgyörgy Díszpolgára” kitüntető címet, valamint a 2.§.-ban 

megállapított „Balatonszentgyörgyért” kitüntető díjat 2006.évben n e m adományozza.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

7/f. Vass Béla Kulturális és Sportbizottság elnöki megbízatásáról lemondás. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Vass Béla a Kulturális és Sportbizottság elnöke levélben fordult a polgármesterhez 

azzal, hogy a Kulturális és Sportbizottság elnöki megbízatásáról 2006. március 31-ei 

hatállyal lemond. Köszönetét fejezi ki a község vezetőinek, egyesületeknek munkájához 

nyújtott segítségükért.  

 

 

Vass Béla Kulturális Biz. elnöke: 

 

Elfoglaltságom miatt döntöttem így. Köszönöm a segítséget, e nélkül nem jöhetett volna 

létre több rendezvény.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Én úgy tudom, hogy más oka is volt a lemondásnak. Javasolom, hogy a testület bízzon 

meg a lemondás okának kivizsgálásával. Kérem, aki elfogadja Vass Béla elnök úr 

lemondását, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

32/2006. (III.28.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vass Béla, a 

Kulturális és Sportbizottság elnökének elnöki tisztségéről történő lemondását a 

képviselő-testület megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lemondás körülményeit vizsgálja ki, és az 

eredményről a testületet tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

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

15,35 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                Török Csilla                                                                    Nagy Lajos 

                  körjegyző                                                                     polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

            Besenczki Józsefné                                                             Tüskés Balázs 

                   képviselő                                                                       képviselő                    
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

3. számú 

jegyzőkönyv 

HATÁROZATAI 

 

26/2006. (III.28.) kt. határozat: 

   Napirend elfogadása. 

 

27/2006. (III.28.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámoló elfogadása. 

 

28/2006. (III.28.) kt. határozat: 

   A Kis-Balaton Térségi Társulás Sármellék megszüntető okiratá- 

   nak jóváhagyása. 

 

29/2006. (III.28.) kt. határozat: 

   Általános iskolai tankönyvköltség átvállalása. 

 

30/2006. (III.28.) kt. határozat: 

   Tűzvédelmi Egyesület együttműködési megállapodásának jóvá- 

   hagyása. 

 

31/2006. (III.28.) kt. határozat: 

   Kitüntetés adományozásának módosítása. 

 

32/2006. (III.28.) kt. határozat: 

   Vass Béla Kulturális és Sportbizottság elnöke lemondásának el- 

   fogadása. 

 

 

 

RENDELETEI 

4/2006. (III.28.) sz. rendelet: 

   Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása. 

 

5/2006. (III.28.) sz. rendelet: 

   Az önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról. 

 

6/2006. (III.28.) sz. rendelet: 

   A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. 

 

7/2006. (III.28.) sz. rendelet: 

   A luxus adóról. 

 

8/2006. (III.28.) sz. rendelet: 

   Az étkezési térítési díjakról.  


