
 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

HATÁROZATAI 

 

13/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   A 2009. február 26-ai ülés napirendjének elfogadása. 

 

14/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása. 

 

15/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló be- 

   számoló elfogadása. 

 

16/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Beszedett bevételek és teljesített kiadások jóváhagyása. 

 

17/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Marcali Kistérségi Többcélú  Társulási Megállapodás módosítása. 

 

18/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2008. évi ellenőrzési jelentése. 

 

19/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Önkormányzatok bölcsődei feladatellátást biztosító Társulás Társulási 

   Megállapodásának elfogadása. 

 

20/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

21/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   E.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. szerződés módosítási kérelme. 

 

22/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Iskola, óvoda felújítás projekt menedzser kiválasztása. 

 

23/2009. (II.26.) kt. határozat: 

   Balatonberényi Turisztikai Egyesület tagdíj-módosításának elfogadása. 
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RENDELETEI 

 

 

1/2009. (II.26.) sz. rendelet: 

   A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása. 

 

2/2009. (II.26.) sz. rendelet: 

   Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése. 

 

3/2009. (II.26.) sz. rendelet: 

   A térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 

 

4/2009. (II.26.) sz. rendelet: 

   A luxusadó rendelet hatályon kívül helyezése. 
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2. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. február 

26-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

 

 

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

tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Vass Béla Gyula képviselőket kéri fel a 

testület egyetértése alapján.  

 

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

 

A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-ai 

ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

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

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése. (rendelet-alkotás) 
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  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Egyéb ügyek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Napirend előtti előterjesztés az önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítésére támogatás 

elnyerésére. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

14/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

WBS Rendszerház Kft. által meghirdetett „Önkormányzati térfigyelő rendszer 

kiépítésének (INTEGRON-2009)”  támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 

 

A beruházás tervezett bruttó összköltsége 6.000.600 Ft, az elnyerhető támogatás összege 

2.442.600 Ft. A megvalósításhoz szükséges saját forrás összege 3.558.000 Ft. 

 

A Képviselő-testület a saját forrást, lízingkonstrukcióval biztosítja, 60 hónapos futamidővel. 

Az önerő havi 85.026,- Ft, azaz bruttó 1.020.312,- forint/év, melyet az önkormányzat az éves 

költségvetéséből biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a pénzügyi forrás 

biztosítása érdekében „Önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítésének (INTEGRON-2009)” 

támogatására kiírt pályázati felhívásra, bruttó: 6.000.600 Ft összegű pályázatot nyújtson be.  

 

Határidő: 2009. február 27. 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

- Január 30-án a Marcali Kistérségi Társulás tartotta évzáró ülését Szőcsénypusztán. 

- Február 7-én a Margaréta Óvoda Alapítványa jótékonysági bálja volt, melyen többen részt 

vettünk.  

- 12-13-án a szlovákiai sítábor résztvevőit látogattuk meg képviselő társaimmal. 



 5 

- 20-án Marcaliban a Kistérségi Társulás ülésén Buzás László kapitány úr számolt be a térség 

bűnügyi helyzetéről. 

- 22-én a Kis-Balaton Táncegyüttes évzáró összejövetelén vettem részt. 

- 24-én Pécsett voltunk az iskola felújítással kapcsolatban.  

Farkas László alpolgármester úr több eseményen vett részt, kérem tájékoztassa a testületet. 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Január 30-án részt vettem a Balatonberényi Turisztikai Egyesület soros ülésén, ahol 

Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületét teljes jogú tagként felvette. Február 

12-én részt vettem a Szent György Nyugdíjas egyesület év végi ülésén, mely kellemes, baráti 

hangulatú beszélgetéssel telt. Köszönöm munkájukat. Szintén 12-én volt a 76-os főút 

gyalogátkelőhely használatbavételi  és forgalomba helyezési eljárása. Úgy gondolom, hogy az 

egész falu megelégedésére sikerült megvalósítani ezt a gyalogátkelő helyet. Az építés feltétele 

volt, hogy a Kultúrháznál lévő átkelő helyet meg kell szüntetni, az úttestről felmarták a 

jeleket, a járdaszigetet fel kell emelni. Részt vettem a Leader helyi közösség ülésén. 

Balatonmáriafürdőn a Pelso Hotelben egy egész napos előadás sorozat volt a turisztikával 

kapcsolatban.  

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A Margaréta Nyugdíjas Egyesület évzáró gyűlésén vettem részt. Ismertették az elmúlt évi 

munkájukat és az idei terveiket. Az Egyesület köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek a 

támogatásért.  

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2009. (II.26.) 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: 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése. (rendelet-alkotás) 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodás-vezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  
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Tolnai Anna tájékoztatja a testületet, hogy a költségvetés elfogadása előtt szükséges 

határozattal dönteni a beszedett bevételek és teljesített kiadásokról, valamint a települési 

képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról.  Ismerteti a határozati javaslatot. 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni a testületnek. 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

16/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

1) Balatonszentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. január 1-től a 

költségvetési rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig beszedett bevételeket 

23.458 e Ft-ban, a teljesített kiadásokat 28.011 e Ft-ban hagyja jóvá. 

 

2) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetbe 

beépítésre kerülnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

Tolnai Anna gazdálkodás-vezető ismerteti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 

rendelet módosításának tervezetét. 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is tárgyalta, egyhangúlag javasolja elfogadni.  

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2009. (II.26.) sz. rendelete, 

11/2007. (V.17.) sz. rendelettel módosított, 

1/2007. (III.1.) sz. rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 20.§-ában kapott felhatalmazás alapján – 

figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.tv. 17.§.(1) bekezdésére az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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1.§. 

 

(1) Jelen rendelet hatálya a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira 

terjed ki. 

 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester) , 

akiknek járandóságairól a képviselő-testület külön rendelkezik. 

 

2.§. 

 

(1) a.) A képviselő-testület tagja és a bizottság elnöke munkájáért havonta bruttó 

21.449.- Ft tiszteletdíjra. 

 

b.) A képviselő-testület tagja havonta 10.909.- Ft, a bizottsági elnöke havonta 

21.498.- Ft költségtérítésre jogosult.. 

 

(2) A képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat eseti megbízás alapján végzett 

tevékenységükért eseti megbízás alapján végzett tevékenységükért költségtérítés illeti 

meg. A ténylegesen felmerült és számlával igazolt költségek megtérítését – a 

megbízás végrehajtásáról történt beszámolást követően – a polgármester engedélyezi. 

 

3.§. 

 

(1) A képviselő-testület tagját – távollét idejére – nem illeti meg a tiszteletdíj, ha feladati 

ellátásában 3 hónapon túl akadályoztatva van. 

 

(2) a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25 

%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés 

esetén a csökkentés újra megállapítható. 

 

(3) A tiszteletdíj megvonására  vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

terjeszti döntésre a képviselő-testület elé. 

 

(4) A tiszteletdíjat a Magyar Államkincstár számolja és gondoskodik annak kifizetéséről  

az esedékességet követő hó 3.napjáig. 

 

4.§. 

 

(1) E rendelt kihirdetése napján lép hatályba, azonban a 2.§.(1) bekezdésre vonatkozó 

rendelkezéseit azonban 2009.év február hó 1.napjától kell alkalmazni. E rendelet 2. 

§.-(1) a.)-b.) pontja e rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépéssel a 

11/2007./V.7./sz. rendelet 2.§.(1) bekezdés b.) pontja hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2005./III.1./sz. 

rendelettel, az 1/2002./I.23./sz. rendelettel, az 1/2001./II.7./sz. rendelettel módosított 

3/2000./III.1./sz.rendelet. 

 

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

szerint. 
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Dr. Darabont Ferenc képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület létszáma 9 

főre emelkedett, az ülés tovább folytatódik.  

 

Tolnai Anna gazdálkodás-vezető ismerteti a 2009. évi költségvetés rendelet-tervezetét. 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag javasolja elfogadni a testületnek.  

 

K é r d é s e k: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ha tovább szeretnénk foglalkoztatni a közmunkásokat, akkor mi a megoldás? 

 

 

Tolnai Anna gazdálkodás-vezető: 

 

Úgy tűnik a Munkaügyi Hivatal nem ír ki pályázatot. Nincs megoldva, több embert kevesebb 

ideig tudunk foglalkoztatni.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A bevételeknél az Szja 8-9 %-al felette van a tavalyinál. Ez már a közmunka programból 

adódik vagy ennyire optimisták vagyunk? Az iparűzési adóra már részben kaptam választ. Az 

építményadónál jelentősen alul terveztünk. A közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi 

bére már letisztázott állapotban van, vagy történhet még valami? Az iskola költségvetése 13. 

sorában jelentős növekedés, túlóra növekedés történik és horibilisnek látszik. Ennek 

foglalkoztatási hatása is van vagy már jól megfontoltak ezek a számok? Ez az óvoda 

költségvetésében is megjelenik. A körjegyzőség költségvetésében a kommunikációs költség 

1,3 millió Ft-ot jelent. Lehet-e racionalizálni? Vagy ez már egy racionált szám? A kábeltévé 

költségeit is lehetne-e racionalizálni? A Kis-Balaton Táncegyüttesnél szintén. Mit takar a 

területvásárlás? 

 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő: 

 

A hitel felvételre mindenképp szükség van? A működéshez kell-e, milyen lejáratú hitel, 

hogyan tudjuk ezt visszafizetni? 

 

 

Tolnai Anna gazdálkodás-vezető a kérdésekre az alábbiakban válaszol: 

 

A 2009-es várható működési bevételek nem nyújtanak fedezetet a működési kiadásokra, a 

különbözetet hitelfelvételként terveztük be. Ennek finanszírozása önhibás pályázatokból 

esetleges kiadás megtakarításból és saját bevétel többletből valósulhat meg.  
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A 2008. évben a Balatonszentgyörgyről befolyt Szja 5 %-a maradt az önkormányzatnál, 2009. 

ében ez az arány 8 %-ra nőtt. A költségvetésben szereplő 13.021 e Ft végleges adat, az utolsó 

lezárt év Szja bevételeinek a 8 %-a.  

Iparűzési adó bevételként 19 millió Ft-tal több került betervezésre, mint 2008. évben. Két 

autópálya építő cég jelezte, hogy adófizetési kötelezettsége van 2008. évről. Telefonon történt 

érdeklődésünkre elmondták, hogy ez valós adat, a 2008. évi iparűzési adó végleges 

elszámolásakor valószínűleg nem mutatnak ki visszafizetendő adót.  

Az építményadó 2008. évben 18,4 millió Ft, ebből 6,4 millió Ft 2008. évet megelőző évről 

befolyt adó. 2009. évre emiatt terveztünk ekkora összeget. 

Ilyen formában, hogy 13-dik havi illetmény 2009-től nincs. A havi bér 1/12-ed részét egyéb 

munkavégzéssel kapcsolatos juttatásként állapította meg a törvény max. havi 15 e Ft-ig. 

A cégautó adó bevezetése miatt 2009. évre nem a személyi juttatások, hanem a dologi 

kiadások között került tervezésre a körjegyző közlekedési térítése. Mivel a dologi kiadások 

max. 3,4 %-kal emelkedhettek, ez a dologi kiadások között egy az egyben nem jelentkezik, 

azt valamelyik tételen meg kell spórolni.  

A körjegyzőségben 565 e Ft telefondíj és 786 e Ft egyéb kommunikációs szolgáltatás került 

betervezésre, mindkettő az előző évinek a 3,4 %-a. A kommunikációs szolgáltatás a 

postabélyeg vásárlásokat tartalmazza, a helyi leveleket kézbesítő hordja ki. A vidéki levelek, 

határozatok, pályázatok postaköltségét tartalmazza ez az összeg.  

A kábeltelevízió és a Kis-Balaton Táncegyüttes a tavalyi szinten maradt. A képviselő-testület 

hatásköre dönteni abban anyagi lehetőségei szerint, ezt milyen szinten működteti. 

A területvásárlás a képviselő-testület 2008. decemberi döntésének megfelelően került 

betervezésre.  

A 2009. évi költségvetés bővült a közvetett támogatások kimutatásával, melyet a 12. sz. 

melléklet tartalmaz. 

 

    

Vass Béla Gyula képviselő, iskolaigazgató: 

 

A tavalyi évhez képest 7,5 %-kal emelkedett, kb. 1,4 Ft a túlóra mértéke. A törvény által 

kötelező fejlesztő pedagógusok alkalmazása. Négy csoportban 32 gyerek foglalkoztatása 

történik. Másrészt a kötelező óraszám emelésből és az inflációból adódik.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az óvodánál pár évvel ezelőtt felmondtunk egy óvónőnek. Bejöttek a vörsi gyerekek, ezzel 

egy óvónő hiány lett, akinek munkáját túlórában látják el addig, amíg le nem telik a pályázati 

5 év.  A kábeltévé és a Kis-Balaton Táncegyüttes az elmúlt évi költségen lettek tervezve. 

Addig amíg lehet, ne nyúljunk hozzá ezekhez.  

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Kezdeményezhetnénk-e a HIR-SAT Kft-nél a kábeltévé csatorna választást? Az iskolában 8,8 

millió Ft a túlóra. Ebből az összegből kettő embert lehetne még foglalkoztatni. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A következő testületi ülésre meghívjuk a HIR-SAT Kft. vezetőjét, mondja el a lehetőségeket.  
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Vass Béla Gyula képviselő: 

 

Logikus lenne a két ember foglalkoztatása. A törvény meghatározza a kötelező óraszámot és a 

nem kötelező foglalkoztatást. A nem kötelező foglalkoztatás, így pl. szakkörök, tanfolyamok, 

sportkörök mennek a túlórában. Kettő ember szakmailag nem tudná ezt befedni. A túlórában 

benn van a nem tervezhető távollét, a betegség. Kötelező továbbá az ügyelet is. A 

helyettesítőnek mindenképp közalkalmazottnak kell lenni. Az óraadónak meg van a 

kötöttsége.  

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

A hitel felvételre ne kerüljön soha sor. A kötelező feladatoknál örömmel töltött el, hogy kettő 

intézményben nem emelkedtek a költségek. Az iskolánál tapasztaltam emelkedést. A 20 fős 

pedagógus létszám mellett soknak tartom a 15 fős technikai személyzetet. Túlóra keretében 

történik a gyerekek felkészítése a középiskolára szakkörökön és tanfolyamokon. Előbb-utóbb 

el kellene érni azt a szakmai és technikai szintet, hogy az alapoktatásban elérjék a gyerekek 

azt az átlagos szintet, ami a középiskolai követelményeknek megfelelnek. Az iskola nem 

számol saját bevételekkel. Ennek ellenére bent van az a lehetőség, ha lesz saját bevétel, akkor 

azzal saját maga rendelkezik. Úgy kellene ezt beépíteni az iskola költségvetésébe, hogy a 

fenntartó önkormányzatok terheit csökkentse. Itt kell érdekeltté tenni az iskola saját 

menedzsmentjét.  

 

 

Vass Béla Gyula képviselő: 

 

Az iskola saját bevétele 1,2 millió Ft volt . A szabályzatban le van rögzítve, hogy az iskola 

vezetése rendelkezik felette. Bérbeadásból, turista szálló bérbeadásból származik bevétel. 

Továbbá a kifelé történő étkeztetésből.  

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Én nem találkoztam olyan középiskolai gyerekkel, aki a felsőfokú felvételi előtt ne járt volna 

valamilyen külön órára, pénzért. A középiskolában sem tanulnak annyit, hogy elegendő 

legyen a felvételihez.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önkormányzat intézményeiben az első félévben takarékos gazdálkodást kell folytatni. 

Ennek figyelembe vételével aki az önkormányzat 2009. évi költségvetését elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának 
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2/2009. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

 

Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

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

alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

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

részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire 

terjed ki. 

 

2. § 

 

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

bekezdés szerint állapítja meg.  

 

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

külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 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 2009. évi 

költségvetését  

 

361.101.000.-Ft bevétellel 

409.783.000.-Ft kiadással 

  48.682.000.-Ft hitellel 

 

 

állapítja meg. 

 

Ezen belül: 
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 a működési célú bevételt      400.471 e Ft-ban 

 a működési célú kiadásokat      400.471 e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait      189.463 e Ft-ban  

- a munkaadókat terhelő járulékokat        55.640 e Ft-ban 

- a dologi kiadásokat      117.860 e Ft-ban 

- szociális segélyek        24.102 e Ft-ban 

- a speciális célú támogatásokat        13.406 e Ft-ban 

 a felhalmozási célú bevételt          9.312 e Ft-ban 

 a felhalmozási célú kiadást          9.312 e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét          9.112 e Ft-ban 

- a felújítások összegét             200 e Ft-ban 

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét  

 - beruházás                                                                  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 2009. 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. 
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(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, 

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

       - 81.230 e Ft-ot működésre fordítja. 

(9) A Képviselő-testület  

       a felsőfokú végzettségű köztisztviselőket 2009. évben az illetmény 10%-ának megfelelő 

illetmény-kiegészítésben részesíti. 

       a középfokú végzettségű köztisztviselőket 2009. évben az illetmény 10%-ának megfelelő 

illetmény-kiegészítésben részesíti. 

       a köztisztviselők megállapítható üdülési hozzájárulás mértéke 2009. évben az 

illetményalap 185%-a. 

 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a 

hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. §. 

 

(1) Az önkormányzat 2009.01.01-i hitelállománya 0 Ft. 

 

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

érdekében 48.682 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a  legfeljebb 

1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege  48.682 e Ft.  

 

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

folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2009. 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 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét 

havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

Gördülő tervezés 

 

8. §. 
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A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 11.  

számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

9. §. 

 

A 2009. évi közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 

II. 
 

A 2009.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

10. §. 

 

(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. 

 

11. § 

 

(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. 
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(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. 

 

12. §. 

 

(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 11. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt. 

 

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai 

 

13. §. 

 

(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. 

 



 16 

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

negyedévenként tájékoztatja. 

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 

 

14. §. 

 

(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. 

 

15. §. 

 

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. 

 

16. §. 
 

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

megállapodást kell kötni. 

 

17. §. 

 

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület 

jóváhagyásával vállalhatnak. 

 

18. §. 

 

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az 

intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott 
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támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben 

kerüljenek kiutalásra. 

19. §. 

 

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. 

 

20. §. 

 

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. 
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Záró és egyéb rendelkezések 

 

21. §. 

 

(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. 

 

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

szerint. 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2009. (II.26.) sz. rendelete 

5/2008. (IV.29.) sz. rendelete 

az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő 

térítési díjakról módosításáról 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 

29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján  -  figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi 

LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

Az 5/2008./IV.29./sz. rendelet 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

1.sz. melléklet 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő 

térítési díjakról szóló 8/2008./IV.29./sz. rendeletéhez 

 

A nevelési-oktatási intézményekben, valamint  önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai 
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 Ellátás megnevezése Nyers- 

anyagnor-

ma (Ft) 

Rezsi 

költség 

(Ft) 

Térítési díj Ft/fő/nap 

(nyersanyagnorma+ 

rezsiköltség+ÁFA (Ft) 

I. Gyermekek napközbeni 

ellátás 

       

 

 a.) Napközi Otthonos    

      - óvodás     220.- - 220.- (nincs ÁFA) 

      - felnőtt étkezők     225.- 243.- 468.- + ÁFA 

 b.) Általános Iskola    

     - napközi     285.-       - 285.- + ÁFA 

     - menza:     173.-       - 173.- + ÁFA 

      - felnőtt étkezők:     225.-   243.- 468.- + ÁFA 

 

 

A Napközi Otthonos Óvoda az Általános Iskolától igénybevett (óvodások részére biztosított) 

étkezési szolgáltatás fizetendő díja: 

 

II. Óvoda részére kiszámlázandó 220.- 238.- 458.- Ft+ÁFA 

 

 

2.§. 

 

3.sz. melléklet 

 

„Dobó István” Általános Iskola-tól (8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9.) vásárolt 

étkeztetés díja 

 

I. Idősek Klubja 198.- 214.- 412.- Ft + ÁFA 

II. Szociális étkeztetés 198.- 214.- 412.- Ft +ÁFA 

 

3.§. 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.§. és 2.§.-ban foglalt rendelkezéseket 

2009.év március hó 1.napjától kell alkalmazni. 

 

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

szerint.  

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

3/a. Marcali Kistérség Többcélú Társulási Megállapodása módosítása. 
  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla ismerteti az előterjesztést. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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17/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítását megismerte, megtárgyalta, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban foglaltakat elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos  polgármester 

 

 

 

 

3/b. Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának a 2008. évi összefoglaló 

ellenőrzési jelentése. 

  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: 

 

18/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Marcali Kistérség 

Többcélú Társulása 2008.évről készített eves ellenőrzési jelentésében, és eves összefoglaló 

ellenőrzésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos  polgármester 

 

 

3/c. Önkormányzatok bölcsődei feladatellátást biztosító Társulás Társulási 

Megállapodásának elfogadása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.  

 

K é r d é s: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az intézmény működési költségei az ellátottak szerint vagy az ellátási körzet lakosai alapján 

terítődik? Állandó költség nem terheli Balatonszentgyörgyöt? 
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Török Csilla körjegyző: 

 

Csak az odajáró gyerekek után kapja a normatívát. Állandó költség nem terheli a települést. 

 

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

következő határozatot: 

 

19/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok 

bölcsődei feladatok ellátását biztosító társulás létrehozásáról szóló megállapodás tervezetben 

foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja, a társulásban részt kíván venni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos  polgármester 

 

 

 

3/d. Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodásának módosítása. 

  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 az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőt-estülete a jogi személyiséggel 

nem rendelkező Önkormányzatok szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulás 

létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását megismerte, megtárgyalta. 

A képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását, és egységes szerkezetbe foglalását 

elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a módosított, egységes szerkezetű megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos  polgármester 

 

 

3/e. E.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. szerződés módosítási kérelme. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az iskola és óvoda belső világítását korszerűsítettük. A kivitelező céggel szerződést 

kötöttünk, melyben a hitelt megelőlegezte a kivitelező. A bank átváltotta Euro árfolyamura a 

hitelt. Azt kérnék, hogy 265 Ft-ig ők vállalnák az ebből adódó plusz költségeket, 265 Ft felett 
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pedig az önkormányzat vállalja. Ezzel módosítanák a szerződést. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 

évhez viszonyítva 6 %-kal emelkedne a mi  költségünk. 

 

Kérdések: 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Mit von maga után, ha nem írjuk alá a szerződést? 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az eredeti szerződésben milyen kitételek vannak? A korrektség szellemében évről-évre 

kössük meg a szerződést.  

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Az eredeti szerződés Ft-ban köttetett. A bérleti időtartam 2016. március utolsó napjával jár le.               

Abban a szerződésben a KSH által probnosztizált infláció mértékével való emelkedés lett 

megjelölve. Véleménye szerint tárgyalni kellene velük a jelenlegi viszonyoknak megfelelően.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

December óta több változás történt az árfolyamban. Vegyük fel a kapcsolatot az e.missio-val 

és új tárgyalási alapot javasoljunk.   

 

 

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

következő határozatot: 

 

21/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a e.missio Fővállalkozó 

és Szolgáltató Kft. (Nagykanizsa, Petőfi u.17-19.) szerződésmódosító közös nyilatkozatában 

foglaltakat megismerte, megtárgyalta. A fenti tárgyban döntést nem hoz, azt elnapolja.  

Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az e.missio Fővállalkozó és Szolgáltató 

Kft.-vel a szerződésmódosítás tárgyában, és a tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3/f. Balatonmáriafürdői kistérségi szezonnyitó 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Balatonmáriafürdő kistérségi szezonnyitó rendezvényt szervez június 6-án. Szeretnék, ha 

minél több település képviseltetné magát ezen a rendezvényen és a  partner települését is 
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meghívná. Nálunk a falunap is ekkor lenne. Részt vehetnénk úgy, hogy meghívnánk partner 

településeinket. A költségek viselésére pályázatot lehet benyújtani 200 e Ft összegre ilyen 

rendezvények lebonyolítására. A balatonmáriafürdőivel párhuzamosan lenne nálunk is 

rendezvény. Vegyünk részt vagy vessük el a lehetőséget? 

 

Hozzászólások:  

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Ez egy jó alkalom lenne a bemutatkozásra. A Teleházban rövid idő alatt el tudnák készíteni az 

anyagot, amit projektorra ki lehetne vetíteni.  

 

 

 

Farkas László alpolgármester: 

 

Meg kell próbálnunk mikro térségben gondolkodni. 

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Mi lenne a véleménye a rendező társaknak? Nem gyengítenék-e egymást párhuzamosan a 

rendezvények? 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmondottak szellemében fogok tárgyalni a szervezőkkel. 

 

 

3/g. Iskola, óvoda felújítása projekt menedzser kiválasztása. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Decemberben közbeszerzési pályázatot írtunk ki a műszaki ellenőri és projekt menedzseri 

feladatok ellátására. Mind a két kiírás megtörtént, az egyik lezárult. A megbízott 

közbeszerzési tanácsadó a jogszabályoknak megfelelően lefolytatta az eljárást, és megküldte 

az eljárás eredményére vonatkozó javaslatot.  A nyílt  eljárás keretében egy cég pályázott, a Z 

17 Építőipari és Szolgáltató Kft. A következő tárgyalás február 3-án történt, amikor a 

megajánlott 18,4 e Ft-os ár a végén 16,6 e Ft-os nettó összegben realizálódott.  A képviselő-

testületnek ki kellene hirdetnie a javaslat alapján a nyertest, illetve fel kellene hatalmaznia a 

polgármestert a nyertes pályázóval való szerződéskötésre. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 137/2008./XII.18.sz. 

határozatával,  a DDOP-2007-3.1.2/F. kódszámú pályázat keretében – projektmenedzsmenti 
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feladatainak  ellátására kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként – a Z 17 Építőipari és 

Szolgáltató Kft.-t (7400.Kaposvár, Buzsáki u.48.) kihirdeti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Z 17 Építőipari és Szolgáltató 

Kft.-vel a projektmenedzseri feladatok kötendő szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

3/h Balatonberényi Turisztikai Egyesületi tagdíj mértékének módosítása. 
 

Farkas László alpolgármester: 

 

A korábbi tagok úgy határoztak, - mivel alulfinanszírozottnak tartották az egyesületet – a 

tagdíjat megváltoztatták, differenciálták. A nagyobb érdekeltségű önkormányzatoknak 30 e 

Ft, a kisebb intézményeknek, egyebeknek 12 e Ft, a szolgáltatóknak 10 e Ft, a 

magánszemélyeknek pedig 5 e Ft tagdíjat állapítottak meg. Ez feljogosítja a tagokat arra, hogy 

a megjelent Egy arculat kiadványban a tagdíj összegének megfelelő hirdetési felületet 

kapjanak, illetve ki lehet egészíteni megfelelő finanszírozás mellett.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

23/2009. (II.26.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztésben 

foglaltakat megismerte, megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a 83/2008./IX.24./kt.határozata c.) pontjában foglaltakat az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

„c.)A képviselő-testület az a jogi személyekre vonatkozó 30.000,- Ft tagdíj megfizetését 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

3/i. Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 4/2009. (II.26.) sz. rendelete 

a 16/2008. (XI.27.) sz. rendelet a luxusadóról hatályon kívül helyezéséről 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a luxusadóról szóló 

rendeletét hatályon kívül helyezi. 
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2.§. 

 

(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

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

szerint. 

 

 

3/j. Március 15-ei ünnepély megszervezése. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Mivel ebben az évben vasárnapra esik 15-e, kérem a testület javaslatait az ünnepély 

időpontjára vonatkozóan. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodással pénteki napot - 13-át - javasolja a szokásos 

programmal.  

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester az ülést 17,00 órakor 

bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                         Török Csilla                                                               Nagy Lajos 

                           körjegyző                                                               polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                        Tüskés Balázs                                                        Vass Béla Gyula 

                           képviselő                                                                  képviselő  

 

 

        

 

 

 

 


