
11. számú 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. 

október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi 

D. u. 91.) megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

  Török Csilla körjegyző 

  Tóth Ferenc a HVB elnöke 

  15 fő meghívott vendég 

 

Igazoltan távol maradt: 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

 

 

Besenczki Józsefné korelnök: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület alakuló ülése 

határozatképes, mivel 9 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja. 

Felkéri Tóth Ferencet a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármester és a 

megválasztott képviselők részére a megbízólevelet adja át.  

 

Tóth Ferenc HVB elnök: 

 

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a 

megbízóleveleket átadja.  

 

 

Besenczki Józsefné korelnök: 

 

Javasolja, hogy az ülés a képviselők, majd a polgármester eskütételével folytatódjon. Az 

eskü szövegét előolvassa. 

 

A képviselő-testület tagjai és a polgármester az esküt letették. Az esküokmányok jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 



 

Besenczki Józsefné korelnök: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Hetényi Tamás Péter igazoltan van távol, az esküt a 

testület soron következő ülésén teszi le.  

Az Önkormányzat hatályos  Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az eskü letétele 

után a polgármester vezeti az ülést. Az ülés vezetését átadja a polgármesternek.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülés valamennyi résztvevőjét.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és dr. Darabont Ferenc képviselőket kéri fel 

a testület egyetértése alapján. 

 

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, kéri annak 

elfogadását.  

 

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

alábbi határozatát: 

 

83/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. október 19-

i alakuló ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend: 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. 

Előadó: Tóth Ferenc HVB elnök 

 

2.) Javaslat az SZMSZ módosítására és az SZMSZ felülvizsgálatára adandó 

megbízásra. 

Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

3.) Ügyrendi döntés a Bizottsági tagok és elnökök vonatkozásában a titkos vagy 

nyílt szavazással való szavazások ügyében. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4.) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök és képviselő tagjainak megválasztása. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5.) Az alpolgármester megválasztása. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

6.) A polgármester illetményének megállapítása. 

Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 



Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

8.) Polgármester/alpolgármester költségtérítése. 

Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

9.) A gazdasági program kidolgozására megbízás adása. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

10.) Nagy Lajos polgármester Fonyód Többcélú Kistérségi Társulásban 

történő helyettesítése. 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Javaslatot tesz arra, hogy minden napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyaljon a 

testület. 

 

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

határozatot hozta: 

 

84/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületének jelenlévő tagjai 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a testület az alakuló ülésen tárgyalandó napirendi pontok 

mindegyikét nyilvános ülésen tárgyalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

1.) Napirend tárgyalása: 

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. 

 Előadó: Tóth Ferenc a HVB elnöke 

 

(Az írásbeli előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.) 

 

Tóth Ferenc HVB elnök: 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2006. október 1. napján Balatonszentgyörgy 

választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 

lebonyolításra került. A községben 2 szavazókör működött. A kislistás képviselő 

választáson 9 fő képviselői hely betöltéséért 30 jelölt indult. A polgármesteri tisztség 

betöltéséért 3 fő. A község 1353 fő választópolgára közül 853 fő jelent meg a 



szavazáson. Az urnában lévő szavazólapok száma 852 db. volt. Eltérés (-1) db. 

szavazólap, érvénytelen szavazatok száma 10. Érvényes szavazatok száma 842. 

Balatonszentgyörgy község megválasztott polgármestere Nagy Lajos 389 szavazattal.  

Balatonszentgyörgy község Önkormányzata képviselő-testületének megválasztott tagjai: 

 

1. Takácsné Lengyel Valéria (355) 

2. Dr. Darabont Ferenc  (339) 

3. Vass Béla Gyula  (308) 

4. Besenczki Józsefné  (303) 

5. Hetényi Tamás Péter  (288) 

6.  Tüskés Balázs   (287) 

7. Farkas László Nándor  (282) 

8. Navrasics Endre  (282) 

9. Farkas László   (268). 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

85/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási 

Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2006. október 1-én megtartott helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán elért eredményekkel kapcsolatosan 

megismerte, megtárgyalta, azt tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2.) Napirend tárgyalása: 

Javaslat az SZMSZ módosítására és az SZMSZ felülvizsgálatára adandó 

megbízásra. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

   

     (Rendelet-tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Gratulál a polgármester úr és a képviselő-testület megválasztásához. Ismerteti a 

rendelet-tervezetben foglaltakat. A Képviselő-testületnek az 1994. évi LXIII. Tv. 62. § 

(5) bekezdése alapján az alakuló ülését követő fél éven belül felül kell vizsgálni, illetve 

meg kell alkotni a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Indokolt, hogy ezen feladat 

megkezdésére a testület már ezen az alakuló ülésen felhatalmazást adjon.  

 

 



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

rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2006. (X.19.) sz. rendelete 

a 13/2005. (XI.2.) sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

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

6/2003. (IV.30.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

módosításáról 

 

 

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

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – szervezeti és működési szabályairól a 

következő rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja: 

 

 

1. § 

 

A többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 6/2003. (IV.30.) sz. rendelet 3. 

sz. melléklete 1.) pontja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladat-, és hatásköréről az 

alábbi feladat- és hatáskörökkel kiegészül: 

 

- javaslatot tesz a polgármester illetménye és költségátalánya mértékének 

megállapítására, 

- választás, kinevezés esetén folyamatosan lebonyolítja a titkos szavazást, és 

ellátja a szavazatszámlálási feladatokat 

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

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

módon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

86/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

körjegyzőt, hogy végezze el az Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatát. 

 

Határidő: 2007. április 18. 

Felelős:    Török Csilla körjegyző 

 

 

3.) Napirend tárgyalása: 

Ügyrendi döntés a Bizottsági tagok és elnökök vonatkozásában a titkos vagy nyílt 

szavazással való szavazások ügyében. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

     (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt 

szavazással dönt-e a bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról. Javasolom, 

hogy az alakuló ülésen választandó bizottság megválasztása kérdésében nyílt 

szavazással döntsön.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

87/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság 

tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással dönt.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

4.) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök és képviselő tagjainak megválasztása. 
 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

     (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének javasolom Tüskés Balázs képviselőt. 

Kérdezem, van-e más  személyre javaslat? 

 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 



Úgy gondolom, hogy a bizottságok vezetését szakmailag felkészült emberekre kellene 

bízni. Én Farkas László Nándor képviselő társamra gondolok, egyetemi végzettséggel 

rendelkezik, ő lenne a megfelelő ember erre a tisztségre.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki Tüskés Balázs jelölését elfogadja szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

88/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tüskés Balázs 

képviselő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének történő jelölését elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak javasolom Besenczki Józsefné és Vass 

Béla Gyula képviselőket. Kérem, aki a javaslatot elfogadja kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

89/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Besenczki 

Józsefné képviselő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának  történő jelölését elfogadja. 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Besenczki 

Józsefné képviselő-t a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának történő megválasztása 

során a szavazásból nem zárja ki. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

 



90/2006.(X.19.)kt.határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vass Béla 

Gyula képviselő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának  történő jelölését elfogadja. 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vass Béla 

Gyula képviselő-t a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának történő megválasztása 

során a szavazásból nem zárja ki. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjainak javasolom Tóth József László és 

Kiss József György személyeket. Kérem, aki a külső tagok személyére tett javaslatot 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület  7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

91/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth József László  

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának történő jelölését elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

92/2006.(X.19.)kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss József György 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának történő jelölését elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A szavazások eredményét figyelembe véve megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Tüskés Balázs képviselőt, tagjainak 

Besenczki Józsefné és Vass Béla Gyula képviselőket jelölte, külső tagjainak Tóth József 

László és Kiss József György személyeket jelölte. 



 

Kérem a testület tagjait, hogy a fenti jelöltek megválasztásáról hozza meg döntését.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 

a következő határozatot: 

 

93/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság elnökének Tüskés Balázs képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

94/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság tagjának Besenczki Józsefné képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 

a következő határozatot: 

 

 

95/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság tagjának Vass Béla Gyula képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

96/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság külső tagjának Tóth József Lászlót megválasztja. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

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

a következő határozatot: 

 

97/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság külső tagjának Kiss József Györgyöt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Felkéri Tóth József Lászlót és Kiss József Györgyöt, hogy az esküt tegyék le. Az eskü 

szövegét előolvassa.  

 

Tóth József László és Kiss József György az esküt letették. Esküokmányok jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

5.) Napirend tárgyalása: 

Az alpolgármester megválasztása. 
 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

     (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdés kimondja, hogy a képviselő-testület saját 

tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással, a képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

alpolgármestert választ. Javaslatot teszek az alpolgármester személyére Farkas László 

képviselő személyében. Az alpolgármester tisztség betöltése társadalmi megbízatásban 

történik. Kérdezem Farkas Lászlót, hogy a megbízást elfogadja-e? 

 

 

Farkas László képviselő: 

 

A megbízást elfogadom, egyben bejelentem személyes érintettségemet. 

 

Nagy Lajos: 



Kéri a testület döntését arra vonatkozóan, hogy Farkas László alpolgármester jelöltet a 

szavazásból kizárja-e. 

 

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

az alábbi határozatot: 

 

98/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes 

érintettség okán Farkas Lászlót a szavazásból nem zárja ki. 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László 

képviselő alpolgármesteri tisztségre való jelölését elfogadja, a szavazólapra jelöltként 

felveszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az SZMSZ elfogadott módosítása szerint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladat-, és 

hatáskörébe tartozik a tikos szavazás lebonyolítása. Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 

 

 

Tüskés Balázs a Pénzügyi és Ügyrendi Biz. Elnöke: 

 

Ismerteti a szavazás menetét.  

 

 

Nagy Lajos polgármester a szavazás lebonyolításának idejére 

SZÜNETET rendel el.  
 

 

A szünet után a testület továbbra is határozatképes, az ülése 

folytatódik. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás 

eredményét. 

 

 

Tüskés Balázs a Pénzügyi és Ügyrendi Biz. Elnöke: 

 



A Bizottság a titkos szavazást lebonyolította. Az urnában 9 db. szavazólap volt. 

Érvénytelen szavazólapot a bizottság nem talált. Farkas László alpolgármester jelöltre 7 

db igen szavazatot, és 2 db nem szavazatot adtak le. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta 

a következő határozatot: 

 

99/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

A szavazás eredménye, hogy Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Farkas 

László képviselőt a község társadalmi megbízatású alpolgármesterének titkos 

szavazással megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek és  bízik benne, 

hogy eredményesen együtt tudnak dolgozni.  

 

 

6.) Napirend tárgyalása: 

A polgármester illetményének megállapítása. 
 Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

     (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az ülés vezetését átadja Farkas László alpolgármesternek. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Köszönöm a bizalmat. Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tegyen 

javaslatot a polgármester illetményére. 

 

 

Nagy Lajos polgármester bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván 

részt venni. 

 

 

Tüskés Balázs a Pénzügyi és Ügyrendi Biz. Elnöke: 

 

A polgármester eddigi illetménye 396 e Ft volt. A jogszabályi előírás szerint az újra 

választott polgármester illetményének a választást követően megállapított összege a 



megválasztását megelőző polgármesteri illetménye összegénél nem lehet kevesebb. A 

köztisztviselői illetményalappal számolva a polgármester illetményét a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság 36.800,- x 11,00 = 404.800,- Ft/hó összegben javasolja elfogadni 5 

igen szavazattal. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Kérem, aki a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

 

100/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos 

főállású polgármester illetményét 2006. év október hó 1. napjától kezdődően 404.800,- 

Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Farkas László alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Nagy Lajos polgármesternek. 

 

 

7.) Napirend tárgyalása: 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

    (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A törvény előírásai szerint az alpolgármester összegszerűen megállapított tiszteletdíja 

településkategóriánként különböző: az 1000-2999 lakosú településen a köztisztviselői 

illetményalap (mivel magasabb mint a helyi rendeletben megállapított illetmény alap) 

ami 2006. április 1-től 36.800,- Ft és a 4,5-6,5 szorzata lehet. Javasolom az 

alpolgármester tiszteletdíját a 4,5-szeres szorzóval (36.800,- Ft x 4,5) 165.600,- Ft-ban 

megállapítani. Kérem, aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

 

101/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2006. év október hó 1. napjától 

kezdődően 165.600,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy tiszteletdíjamat 165.600,- Ft/hó összeg helyett havi 

120.000,- Ft-ban állapítsa meg. Kérelmemet a jegyzőkönyvhöz csatolom.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

102/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját figyelemmel az írásbeli 

nyilatkozatára 120.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester az ülés vezetését átadja Farkas László alpolgármesternek. 

 

 

8.) Napirend tárgyalása: 

Polgármester/alpolgármester költségtérítése. 
 Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

    (Szóbeli előterjesztés) 

 

Farkas László alpolgármester felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 

polgármester költségtérítésére vonatkozó javaslatot ismertesse. 

 

 

 

 

 

Tüskés Balázs a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

 

A polgármester költségtérítése eddig is átalányban történt, illetményének 30 %-ában. A 

Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a polgármester költségátalányát illetményének 30 

%-ában, azaz  121.440,- Ft-ban megállapítani. 



 

 

Nagy Lajos polgármester személyes érintettségére figyelemmel a szavazásban nem vesz 

részt.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta 

a következő határozatot: 

 

103/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos 

polgármester költségátalányát a részére megállapított illetmény 30 %-ában, 121.440,- 

Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

Farkas László alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Nagy Lajos polgármesternek. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy az alpolgármester 

költségtérítésére vonatkozó javaslatot ismertesse. 

 

 

Tüskés Balázs a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

 

A Bizottság az alpolgármester költségtérítését is tárgyalta, hasonló a polgármesteréhez. 

Az alpolgármester költségtérítését 24 e Ft-ban javasolja elfogadni.  

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

104/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László 

alpolgármester költségátalányát 24.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

9.) Napirend tárgyalása: 

A gazdasági program kidolgozására megbízás adása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 



 

    (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önkormányzati törvény 91. §-a alapján a képviselő-testületnek az alakuló ülést 

követő 6 hónapon belül el kell fogadni a gazdasági programot. A programnak 

tartalmazni kell különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés 

feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politikát, az adó politika célkitűzéseit, az 

egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat. A programot valamennyi érdekelttel egyeztetem. Kérem a testületet, 

hogy adjon felhatalmazást a gazdasági program elkészítésére.  

 

 

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

következő határozatot: 

 

105/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Nagy 

Lajos polgármestert, hogy készítse el az 1990. évi LXV. tv. 91. §-ában foglalt 

szempontok alapján az önkormányzat gazdasági programját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

10.) Napirend tárgyalása:  

Nagy Lajos polgármester Fonyód Többcélú Kistérségi Társulásban történő 

helyettesítése. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

     (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Balatonszentgyörgy a Fonyód Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik. 

Akadályoztatásom esetén a Többcélú Társulás ülésein az alpolgármester út 

helyettesített, a Területfejlesztési Társulás ülésein pedig Balatonberény polgármestere. 

Javasolom, hogy helyettesítésemet ezután is a Többcélú Társulás ülésein az 

alpolgármester úr, Farkas László végezze. Míg a Területfejlesztési Társulás ülésein 

Balatonberény polgármesterét, Horváth László urat kérném fel helyettesítésemre. 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 



106/2006. (X.19.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, 

hogy  a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsában a 

polgármester akadályoztatása esetén az Önkormányzatot Farkas László 

alpolgármester képviselje. Az adott megbízás a 2006-tól 2010-ig terjedő 

önkormányzati ciklus időtartamára szól. 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, 

hogy a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás kistérségi területfejlesztési 

tanácsában a polgármester akadályoztatása esetén Balatonszentgyörgy község 

önkormányzatát Horváth László  Balatonberény község polgármestere 

képviselje. Az adott megbízás a 2006-tól 2010-ig terjedő önkormányzati ciklus 

időtartamára szól. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester megköszöni a képviselők munkáját, a meghívott 

vendégeknek, hogy részt vettek az alakuló ülésen. Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás 

nem volt, 15,15 órakor az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                  Török Csilla                                                                 Nagy Lajos 

                    körjegyző                                                                 polgármester 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                 Tüskés Balázs                                                        Dr. Darabont Ferenc 

                    képviselő                                                                     képviselő  

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11. számú 

ALAKULÓ ÜLÉS 

JEGYZŐKÖNYV 



 

HATÁROZATAI 

 

83/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   2006. október 19-i alakuló ülés napirendjének elfogadása. 

 

84/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Napirendi pontok nyilvános ülésen tárgyalása. 

 

85/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolójának elfogadása a  

   2006. október 1-jei önkormányzati választások eredményéről. 

 

86/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása. 

 

87/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Bizottság tagjainak és elnökének nyílt szavazással történő meg- 

   választásáról döntés. 

 

88/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségére való jelölés 

   elfogadása. 

 

89/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  képviselő tagjának tisztségére 

   való jelölés elfogadása. 

 

90/2006.(X.19.)kt. határozat: 

 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának tisztségére 

   való jelölés elfogadása. 

 

91/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának tisztségére való 

   jelölés elfogadása. 

 

92/2006.(X.19.)kt.határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának tisztségére való 

   jelölés elfogadása. 

 

 

93/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása. 

 

94/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása. 

 



95/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása. 

 

96/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának megválasztása. 

 

97/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának megválasztása. 

 

98/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Személyes érintettség miatt döntéshozatalból való ki nem zárásról 

   döntés. (alpolgármester jelölt) 

 

99/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Alpolgármester megválasztása. 

 

100/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Polgármester illetményének megállapítása. 

 

101/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

 

102/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Alpolgármester írásbeli kérelmére tiszteletdíjának a 98/2006.  

   (X.19.) kt. határozatban foglaltnál kisebb mértékben történő 

   megállapítása. 

 

103/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Polgármester részére költségátalány megállapítása. 

 

104/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Alpolgármester részére költségátalány megállapítása. 

 

105/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Gazdasági program elkészítésére megbízás adása. 

 

106/2006. (X.19.) kt. határozat: 

   Polgármester Fonyód Többcélú Kistérségi Társulásban történő 

   helyettesítése. 

 

 

 


