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   A 2008. szeptember 24-ei ülés napirendjének elfogadása. 

 

72/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
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73/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

   Farkas László alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

 

74/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

   Nagy Lajos polgármester illetményének megállapítása. 

 

75/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

   Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló el- 
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   zetbe foglalása. 

 

81/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
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9. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. 

szeptember 24-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Beősze Tamásné vezető óvónő 

  Györei József Polgárőr Egyes. elnöke 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Tüskés Balázs képviselő 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

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

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Béla Gyula és Takácsné Lengyel Valéria 

képviselőket kéri fel a testület egyetértése alapján.  

 

Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület. 

 

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

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptember 

24-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

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

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Beszámoló a Dobó István Általános Iskola tevékenységéről. 

  Előadó: Általános Iskola igazgatója 

 

3) Beszámoló a Margaréta Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről. 

  Előadó: Vezető óvónő 

 

4) Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2007. évi tevékenységéről. 

  Előadó: Györei József elnök 

 

5) Egyéb ügyek.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

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

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Júliusban volt a Csillagvárnál a szokásos főzőnapunk. 

- Július 10-11-én a Kis-Balaton Táncegyüttessel Csehországban vendégszerepeltünk.  

-19-én került átadásra az M7-es autópálya Zalakomár-Nagykanizsa közötti útszakasz. 

Tájékoztatom a testületet, hogy megállapodásunk alapján a PORR Építőipari Kft. a 

battyáni útszakaszt leaszfaltozta. 

- A 6/3-as pályázaton 20 millió Ft-ot nyert önkormányzatunk. Önhibás pályázatunk nem 

volt ilyen sikeres.  

- Augusztus 31-én iskolai évnyitó ünnepségen vettünk részt, melynek vendége volt dr. 

Kolber István államtitkár úr. Tájékoztatták a részt vevőket, hogy a Társulási Tanács 

által benyújtott iskola és óvoda felújítási pályázaton 794 millió Ft uniós támogatást 

nyertünk el.  

- 18-án a Marcali Vásár megnyitóján vettem részt. 

- 19-én Pécsett voltunk az iskola felújítási pályázattal kapcsolatban.  

- A TEKI és CÉDE pályázaton elnyert játszótéri és járda felújítási támogatás munkálatai 

heteken belül elkezdődnek és megvalósul. 

- Többször volt kistérségi ülés. Felkérem Farkas László alpolgármester urat, hogy 

tájékoztassa a testületet arról, amelyen ő részt vett.  



 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A Marcali Kistérségi Társulás négy Balaton-parti település turisztikával kapcsolatos 

ülésén vettem részt. Az egyéb ügyekben napirenden lesz a Balatonberényi Turisztikai 

Egyesület kérelme, itt szeretném bővebben tájékoztatni a testületet.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

72/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, költségvetés módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse 

beszámolóval kapcsolatos kiegészítését. 

 

Tolnai Anna röviden ismerteti kiegészítését.  

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a polgármester és alpolgármester illetményének ill. 

tiszteletdíjának emelésére vonatkozó határozati javaslatot.  

 

Vass Béla Gyula Pénzügyi Biz. tagja: 

 

A Pénzügyi Bizottság ülésezett, a jegyzőasszony által előterjesztett határozati 

javaslatokat megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A képviselő-testülethez korábban benyújtott kérelmemet – tiszteletdíj megállapítására 

vonatkozóan – továbbra is fenntartom. Bejelentem személyes érintettségemet, a 

szavazásban nem kívánok részt venni. 



 

 

Nagy Lajos polgármester: 

  

Kérem, aki az alpolgármester úr tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó határozati 

javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

a következő határozatot: 

 

73/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2008. évi január hó 1. napjától 

126.033,- Ft összegben állapítja meg, figyelemmel a 2006. október 19-én tett írásbeli 

nyilatkozatára. 

 

2) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László 

alpolgármester költségátalányát a részére megállapított tiszteletdíj 20 %-ában, 25.207,- 

Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

Nagy Lajos polgármester bejelenti személyes érintettségét, - mivel a továbbiakban 

tárgyalandó ügy az ő személyével kapcsolatos, a szavazásban nem kíván részt 

venni - az ülés vezetését átadja Farkas László alpolgármester részére, az ülés 

továbbra is határozatképes, és folytatódik! 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A jegyzőasszony által előterjesztett határozati javaslatra – a polgármester illetményére 

és költségátalányára vonatkozóan – kérem a testület kérdéseit, véleményét.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, a képviselő-

testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

74/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos 

főállású polgármester illetményét 2008. év január hó 1. napjától kezdődően 425.150,- 

Ft/hó összegben állapítja meg. 

 



2) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos 

költségátalányát a részére megállapított illetmény 30 %-ában 127.545,- Ft összegben 

állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

Farkas László alpolgármester az ülés vezetését Nagy Lajos polgármester részére 

visszaadja. 

 

Nagy Lajos polgármester az ülés vezetését átveszi, az ülés továbbra is 

határozatképes, és folytatódik! 

 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse a 

költségvetés módosításának előterjesztését. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának 

11/2008. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.28.) sz. rendeletének 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§.-ának 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008.évi költségvetésről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

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

részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat 

intézményeire terjed ki. 

 

2.§. 

 

 

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

bekezdés szerint állapítja meg. 

 



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

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

1.számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelt 

5..számú melléklete szerinti felsorolásban külön.külön címet alkotnak. 

 

I. 

 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke 

 

 

3.§. 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008.évi 

költségvetését  

 

364.818.000.- Ft bevétellel 

400.536.000.- Ft kiadással 

  35.718.000.- Ft hitellel 

 

állapítja meg. 

 

Ezen belül: 

 

- működési célú bevételt     389.678 e Ft-ban 

- működési célú kiadásokat               389.678 e Ft-ban 

 

ebből:  

o a személyi juttatások kiadásait   187.244 e Ft-ban 

o munkaadókat terhelő járulékot                55.700 e Ft-ban 

o a dologi kiadásokat    107.383 e Ft-ban 

o szociális segélyek                 16.182 e Ft-ban 

o a speciális célú támogatásokat               23.169 e Ft-ban 

 

- a felhalmozási célú bevételt                                             10.858 e Ft-ban 

- a felhalmozási célú kiadást     10.858 e Ft-ban 

o a beruházások összegét                  8.583 e Ft-ban 

o a felújítások összegét                                                 200 e Ft-ban 

o az intézményi felhalmozási kiadások összegét     

 beruházás        1.875 e Ft-ban 

 felújítás                      200 e Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

4. § 



 

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2/a 

és 2/b. számú mellékletek tartalmazza. 

 

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

bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

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

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

 

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

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

az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. 

 

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

állapítja meg. 

 

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

önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként  e rendelet 8. 

számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

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

adóbevételekből 

       - 4.500 e Ft-ot magánszemélyek kommunális adóját felhalmozásra, 

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

       - 71.387 e Ft-ot működésre fordítja. 

(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 38.650 Ft-

ban állapítja meg. 

       A felsőfokú végzettségű köztisztviselők 2008. évben az illetmény 10%-ának 

megfelelő illetmény-kiegészítésben részesülnek. 

       A középfokú végzettségű köztisztviselők 2008. évben az illetmény 10%-ának 

megfelelő illetmény-kiegészítésben részesülnek. 

       A köztisztviselők megállapítható üdülési hozzájárulás mértéke 2008. évben az 

illetményalap 75%-a. 

 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges 

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. §. 

 

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

érdekében 35.718 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a  

legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege  35.718 e Ft.  



 

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

folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2008. 

évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet 

indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. 

 

 

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 

 

6. § 

 

A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 9. 

számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

Előirányzat-felhasználási ütemterv 

 

7. §. 

 

A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét 

havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Gördülő tervezés 

 

8. §. 

 

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

a 11.  számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

II. 

 

A 2008.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

9. §. 

 

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

hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a átcsoportosítás 

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

szerint: 

   

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

előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft értékhatárig a 

polgármesterre rázza át. 

  

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

által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 

 

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

negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A 



költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot 

tesz. 

 

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

alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi 

kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Körjegyzőség végzi. 

 

10. § 

 

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

gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek 

növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. 

 

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított 

önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy 

abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait 

maradéktalanul teljesíteni tudja.  

 

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

után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben 

a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 

 

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

támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 

 

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

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

ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 

 

11. §. 

 

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

döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési 

rendelet egyidejű módosításával. 

 

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

önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett 

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

dönt. 

 

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai 

 

12. §. 

 

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

előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez 

kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti: 

 



Az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot 

meghaladó többletbevételből. 

 

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

évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. 

 

(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak 

szerint módosíthatja: 

 

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

főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre. 

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

előirányzatot módosíthat. 

c.)   Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat 

módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások 

megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet 

jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt 

hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem 

okozhat. 

d.)   Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az 

előirányzatokat megváltoztathatja. 

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

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

élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja. 

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

kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja. 

g.)   Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi 

hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások 

figyelembevételével módosítható. 

 

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

negyedévenként tájékoztatja. 

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 

 

13. §. 

 

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

intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges 

foglalkoztatás során köteles betartani. 

 

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

megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az 

elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem 

lépheti túl. 

 



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

pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja 

törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. 

 

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

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

valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. 

 

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

alkalmazásával nem kerülhet sor. 

 

14. §. 
 

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

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

értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény  vezetője 30 nappal a munkálatok 

megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása 

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

működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 

 

15. §. 

 

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

címzettjével megállapodást kell kötni. 

 

16. §. 
 

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-

testület jóváhagyásával vállalhatnak. 

 

17. §. 

 

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az 

intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott 

támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő 

részletekben kerüljenek kiutalásra. 

18. §. 

 

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény 

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

kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. 

 

19. §. 

 

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében 

szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételének szabályai: 

 



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

keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla 

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

vehető igénybe. 

 

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. 

 

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy 

 

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

rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy 

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

belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy 

átmenetileg nem áll rendelkezésre. 

 

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

meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. 

 

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

feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza 

meg. 

 

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: 

 

 a.) az ellátandó feladatot, 

 b.) a díjazás mértékét, 

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

tekintettel áll fenn, 

d.) a szerződés időtartamát, 

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

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

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 

 

Záró és egyéb rendelkezések 
 

20. §. 
 

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

időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási 

előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. 

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe 

beépítésre kerültek. 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

A 12/2008./IX.24../sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
2/2008./II.28./sz rendelet  3.§-a, az 5.§(1)bekezdése a rendelet kihirdetése napján 
lépnek hatályba, a rendelkezéseit azonban a 2008.évi I.félévi beszámoló elkészítése 
során alkalmazni kell. 



 

(3) A 12/2008./IX.24./sz. rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 

azonban a 2008.I.félévi beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.  

 

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

meghatározottak szerint. 

 

 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló jelentést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az M7-es autópálya egyik kivitelezője a PORR Kft. volt, aki kiadta a munkát 

alvállalkozóknak. A PORR Kft. 10 millió Ft adót befizetett, amit most kér vissza. Az 

alvállalkozók adót nem fizettek. Próbáljuk felkutatni őket, nem sok sikerrel. Senki nem 

akar fizetni.  

Kérem, aki elfogadja az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló 

jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

75/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló jelentést 

 

a) 389.844 e Ft eredeti, 400.308 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 191.629 e Ft 

teljesítéssel, 

 

b) 389.844 e Ft eredeti, 400.308 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 193.241 e Ft 

teljesítéssel, 

 

c) a 2008. június 30-i állapotnak megfelelően 3.729 e Ft pénzkészlettel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Dobó István Általános Iskola tevékenységéről. 

  Előadó: Vass Béla Gyula iskolaigazgató 

 



(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az általános iskola szakmai eredményei nagyon jók voltak az elmúlt tanévben. Sok 

tekintetben meghaladja az országos átlagot, sőt a megyei átlagot is. Bízom abban, hogy 

ez a tantestület, kollektíva a majd megépülő, felújított iskolában újult erővel, lendülettel 

tanítja gyermekeinket.  

Kérem, aki a Dobó István Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi székhelyű társulásban fenntartott „Dobó István” Általános Iskola 

2007/2008.nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Margaréta Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről. 

  Előadó: Beősze Tamásné vezető óvónő 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Pár évvel ez előtt kevés volt a gyerek létszám, ezért leépítésre került sor. Azóta a gyerek 

létszám megnőtt a vörsi gyerekek behozatalával, de a pályázat miatt nem tudunk 

létszámot bővíteni. Közhasznú dolgozó foglalkoztatásával próbáljuk megoldani a 

problémát. Kérem, aki elfogadja a Margaréta Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

77/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi székhelyű „Margaréta” Óvoda 2007/2008.nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2007. évi tevékenységéről. 

  Előadó: Györei József elnök 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Györei József elnök: 

 

Örömmel tájékoztatom és köszönetemet fejezem ki a képviselő-testületnek és 

polgármester úrnak, hogy részvételével hozzájárult az Országos Polgárőr találkozó 

megrendezéséhez. Közel 38 település 1600 fővel képviseltette magát. Az elmúlt évben 

három pályázatot nyújtottunk be, ebből kettőt megnyertünk.  

 

 

Hozzászólások: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Gratulálunk a rendezvényhez és az Év Polgárőr Egyesülete cím elnyeréséhez. A 

Polgárőr Egyesület minden pályázati lehetőséget kihasznál, nemcsak az önkormányzat 

támogatására hagyatkozik.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Gratulálni tudok a Polgárőr Egyesületnek és vezetőjének. Az egyesület bemutatja azt a 

működést, ahogy a többi civil szervezetnek is működni kellene. Köszönjük munkájukat. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Köszönjük a Polgárőr Egyesület egész évi munkáját, aktívan részt vesznek a község 

életében. Kérem, aki elfogadja az Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

78/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 

Egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt tájékoztató 

jelleggel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 



Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 5/a. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotta alábbi rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2008. (IX.24.) sz. rendelete a 

12/2007. (VIII.15.) sz. rendelettel módosított, 

a 8/2007. (III.22.) sz. rendelete 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Balatonszentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi 

LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja meg a szervezeti és működési rendjéről. 

 

1.§. 

 

A 8/2007./III.22./sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 89.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„“(2) A körjegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a képviselő-testületek 

döntésének figyelembevételével a székhely község – Balatonszentgyörgy Község 

Önkormányzatának – Polgármestere irányítja. A pályázati felhívást az Önkormányzati 

Minisztérium hivatalos lapjában kell megjelentetni.” 

 

2.§. 

 

A 8/2007./III.22./sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 94.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület tagja a Marcali kistérség települési önkormányzatai 

részvételével az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának, valamint a kistérség 

összehangolt fejlesztésének előmozdítása céljából létrejött Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulásnak (a 8továbbiakban: többcélú társulás).” 

 

3.§. 

 

A 8/2007./III.22./sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 100.§. (3) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 



 

„(3) A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulásával belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött külön megállapodás 

alapján gondoskodik. „ 

4.§. 

 

(1)A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

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

szerint. 

 

 

 5/b. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletben megállapított díjak 

felülvizsgálata. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

79/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. 

tv. 40. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve 12/2005. (X.11.) sz. rendelettel 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt a temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2004. (XI.30.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt díjak mértékét: 

a) a sírhely megváltás és újraváltás díját,  

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

c) a temetői létesítmények, ill. az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak fizetendő díjat 

felülvizsgálta, azok mértékét változatlanul hagyja, nem változtatja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/c. Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 



Az Alapító Okirat módosítására azért kerül sor, mert eddig nem tartalmazta azt, hogy a 

Körjegyzőség Hivatala folytat-e vállalkozási tevékenységet. A Magyar Államkincstár 

felhívása alapján kerül sor a módosításra. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége Alapító Okirat 

módosítását – 14.) ponttal történő kiegészülését – és egységes szerkezetbe foglalását 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

5/d. Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Az intézmény alapító okirata Balatonberény csatlakozásakor lett módosítva. A Társulási 

megállapodás és az intézmény alapító okiratának felülvizsgálatakor derült ki, hogy a 

kettő között eltérés van. Az iskola igazgatója tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat 

gyakorló személy a társulási megállapodás 12.b.) pontja szerint „Balatonszentgyörgy 

község Polgármestere”. Az alapító okirat szerint a „Társulási Tanács Elnöke”. Elírás 

történt. Az alapító okirat 15.) pontját módosítani kell. Javasolom az Alapító Okirat 

módosítását és egységes szerkezetbe foglalását fogadja el a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

81/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban 

fenntartott „Dobó István” Általános Iskola Alapító Okirata módosítását és egységes 

szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta. Az Alapító Okirat 15.) pontjában a 

„Társulási Tanács elnöke” meghatározás „Balatonszentgyörgy község Polgármestere” 

szövegrészre történő változtatását elfogadja.  

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 



Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/e. Idősek Klubja megszüntető okirata. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

82/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Idősek Klubja megszüntető okiratának 

tervezetét megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Idősek Klubja Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről intézkedjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/f. Balatonberényi Turisztikai Egyesületbe belépés. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 Nagy Lajos polgármester felkéri Farkas László alpolgármestert, hogy bővebben 

tájékoztassa a testületet. 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Több munkaértekezleten vettem részt. A Marcali Kistérségi Társulás nagy hangsúlyt 

fektet a négy Balaton-parti településre, kiemelten kezeli. Jelentősen nőtt a stratégiai 

helyzetük a kistérségen belül. Az egyik értekezleten elhangzott, hogy a települések 

hozzanak létre turisztikai egyesületeket, melyek alulról építkeznek. Az első 

pályázatokat már kiírták. Sokat gondolkodtunk, beszélgettünk erről. Az idő meghozta 

eredményét, beláttuk, hogy hiba lett volna Balatonszentgyörgyön külön turisztikai 

egyesületet létrehozni. Olyan paraméterekkel kell rendelkezni, amit Balatonszentgyörgy 

nem tudott volna teljesíteni. Párhuzamosan megalakult Balatonkeresztúr és 

Balatonmáriafürdő részvételével a Balatonmáriafürdői Turisztikai Egyesület, valamint 

Balatonberényben a Balatonberényi Turisztikai Egyesület. Mind a két településnek 

ebből előnye származhat. Nem szorulunk háttérbe, lehetőségünk van csatlakozni a 

Balatonberényi Turisztikai Egyesülethez. Ezen kívül lehetőség van kistérségen belül 



egy közös produktumot – a négy Balaton-parti település és Marcali város részvételével -  

létrehozni. Ennek működésével felmerülő költségeket is a kistérség viselné. Két 

kérdésben kellene dönteni a testületnek, belép-e a Balatonberényi Turisztikai 

Egyesületbe, valamint egyetért-e a közös produktum létrehozásával? 

 

 

Hozzászólások: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Végre eljutottunk erre a pontra, hiszen voltak súrlódások Balatonberénnyel. 

Mindannyian tudjuk, hogy Sávolyon is milyen lehetőségek vannak. Talán a sávolyi 

turisztikai egyesülettel is bővülnének a lehetőségeink.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Ha Sávolyon megvalósulnak a tervezett beruházások, akkor a sávolyiakkal összefogva a 

vendégéjszakákat meg tudjuk fogni. Ha nem, akkor ezeket elviszi Keszthely és Hévíz. 

Javasoltam a balatonberényi egyesület elnökének, hogy az Alapszabályt módosítuk 

azzal, hogy ne balatonberényi mikrotérségről beszéljünk, hanem csak mikrotérségről. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Strandunk nincs, de turisztikai dolgokat tudunk felmutatni, ezeket integrálni kell. Az 

első lépést tegyük meg, javasolom, lépjünk be a Balatonberényi Turisztikai 

Egyesületbe. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

83/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonberényi 

Turisztikai Egyesületbe (székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) taként be kíván 

lépni, belépési szándékát kinyilvánítja. 

 

b) A képviselő-testület a Balatonberényi Turisztikai Egyesület Alapszabályában 

foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 

elismeri. 

 

c) A képviselő-testület az a jogi személyekre vonatkozó 5.000,- Ft tagdíj megfizetését 

vállalja, annak fedezetét a mindenkori éves költségvetési kiadásai terhére biztosítja. 

 

d) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert Balatonszentgyörgy község 

Önkormányzata képviseletével. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/g. Balatonberényi Önkormányzat kérelme a Kossuth Lajos utca használatára 

vonatkozóan. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Balatonberény közigagatási területén van a volt ERDÉRT telep. Ennek egy részét 

szeretné megvásárolni a Pelso Habfeldolgozó Kft, és az üzemet bővíteni. A terület 

jelenleg csak a Kossuth Lajos utcán át közelíthető meg. A Mise útról kőszórásos utat 

építenének az üzem megközelítésére. Az út várhatóan 2009. április 30-ig elkészül. 

Addig, amíg az út el nem készül,  a Kossuth Lajos utcán keresztül történne az üzem 

megközelítése, az áru szállítása naponta max. 4 teherautó – 12,5 tonna összsúllyal 1,8 

tonna raksúllyal, kizárólag munkaidőben. Ehhez kérik a hozzájárulást.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A polgármester úrral, alpolgármester úrral többször beszéltem, a nyári strandhasználat 

ügyében hozott döntésükről megállapították, hogy nem volt helyes. Újra tárgyalni 

akarnak róla. A két település közötti jó kapcsolat érdekében járuljunk hozzá. 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A kérelemben szerepel egy határidő. Hozzájárulásunkat kössük a határidőhöz. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

84/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonberény 

Község Polgármestere által benyújtott kérelmét – a Balatonszentgyörgy Kossuth Lajos 

utca használatával kapcsolatosan – megismerte, megtárgyalta. 

A képviselő-testület Balatonszentgyörgy Önkormányzata nevében – mint a Kossuth 

Lajos utca kezelője – hozzájárul ahhoz, hogy a fenti utcát a Balatonberény 

közigazgatási területén lévő volt ERDÉRT telep megközelítése, valamint szállítások 



lebonyolítása céljából naponta max. 4 teherautó – 12,5 tonna összsúllyal 1,8 tonna 

raksúllyal 2009. év április hó 30. napjáig használja. 

 

Határidő: 2009. április 30. 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

5/h. Dobó István Általános Iskola és a Margaréta Óvoda integrálása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az általános iskola és óvoda felújítására elnyert pályázat feltétele, hogy a két 

intézményt integrálni kell. Az integrálást a pályázat II. fordulójáig végre kell hajtani. 

Ehhez kellene a testület felhatalmazása, hogy minél előbb elkezdhessük.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

85/2008. (IX.24.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja a 

balatonszentgyörgyi székhelyű társulásban fenntartott „Dobó István” Általános Iskola 

és a balatonszentgyörgyi székhelyű, társulásban fenntartott „Margaréta” Óvoda 

integrálására való szándékát.  

A képviselőt-testület felhatalmazza a polgármestert, és a körjegyzőt, hogy az 

integráláshoz szükséges eljárások lefolytatását kezdjék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

5/i. Egyebek. 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Nyári és őszi szemétégetéssel kapcsolatban kerestek meg. Hajnalban, este égetik a 

szemetet. Javaslatot is adtak, teljes betiltással vagy időpont meghatározással. 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a Települési Rendtartás erre vonatkozó szabályozását.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Közös megoldást kellene találni. Nyilván pénzbe, gondolkodásba kerül. Mi lenne, ha pl. 

Balatonberénnyel közösen oldanánk meg, a zöldhulladékot újrahasznosítanánk. A 

hulladék hasznosítás anyagi hasznot hozna, érdemes lenne ezen elgondolkodni.  

 



 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ez egy hosszú távú megoldás lenne. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Nem szabad elfelejteni, hogy falun élünk. Arra kell vigyázni, hogy ne essünk át a ló 

másik oldalára.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

  

Felhívást tegyünk közzé a képújságban. 

 

 

Nagy Lajos polgármester a nyilvános ülést bezárta, a következő napirend tárgyalására – 

jellegénél fogva – zárt ülést rendel el. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                         Török Csilla                                                   Nagy Lajos 

                           körjegyző                                                   polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                       Vass Béla Gyula                                     Takácsné Lengyel Valéria 

                             képviselő                                                     képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


