
 

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

26/2012. (III.29.) kt. határozat: 

   A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 

 

27/2012. (III.29.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámoló elfogadása 

 

28/2012. (III.29.) kt. határozat: 

   A 2011. évi költségvetés módosításával kapcsolatos tudomásul- 

   vétel 

 

29/2012. (III.29.) kt. határozat: 

   Nemleges közbeszerzési terv elfogadása 

 

30/2012. (III.29.) kt. határozat: 

   Telekadóval kapcsolatos döntés 

 

31/2012. (III.29.) kt. határozat: 

   Motoros Találkozóval kapcsolatos döntés 

 

 

 

RENDELETEI 

 

4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet: 

   Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadása 

 

5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet: 

   Szociális rendelet módosítása 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. 

március 29-én 15,20 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Hetényi Tamás Péter alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Farkas László    képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester 

  Farkasné Bogdán Anna biz. tag 

  Farkas László Nándor   biz. tag 

  Tüskés Balázs               biz. tag 

  Sebestyén Zolátn  cégvezető 

  Mezei József         ügyvezető 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Navrasics Endre    képviselő 

 

 

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

testület tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

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

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

26/2012. (III.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 

29-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 



 

Napirend előtt: 

1) Tájékoztatás közvilágítás korszerűsítéséről 

Előadó: Sebestyén Zoltán cégvezető 

 

2) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Napirend: 

 

1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Szociális rendelet módosítása 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

4) Nemleges közbeszerzési terv elfogadása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) Egyéb ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Napirend előtt: 

1) Tájékoztatás közvilágítás korszerűsítéséről 

  Előadó: Sebestyén Zoltán cégvezető 

 

Sebestyén Zoltán cégvezető: 

 

Tisztelettel köszöntöm Balatonszentgyörgy polgármesterét, képviselő-testületét. 

Tisztelettel teszünk eleget a meghívásnak. Mindannyiunk számára fontos, hogy minél 

kedvezőbben használjuk fel az energiát.  A közvilágítás korszerűsítésével is sok 

energiát, rengeteg pénzt lehet megtakarítani. A világon egyre több helyen térnek át az 

eddigi lámpatestek helyett az új Led-es világítási technikára. Cégünk 2002-ben eljutott 

az első reformhoz, a Led-es lámpatestekkel 50-60 %-os megtakarítást eredményezünk. 

Berettyóujfalun élünk, kifejlesztettük a Led-es lámpatesteknek egy certifikált változatát, 

a magyarországi piacon szeretnénk részt venni vele. Amennyiben ezek az lámpatestek 

jól vizsgáznak, az ősszel Németországban is szerelnek fel ezekből. Frankfurtban lesz 

egy világítás-technikai kiállítás, melyen az egész termékcsaláddal részt veszünk. 

Balatonszentgyörgyről kaptunk egy adatmennyiséget, mely alapján kiszámítottuk, hogy  

a Led-es lámpatestek felszerelésével mennyi megtakarítást eredményezne a 

korszerűsítés. Az új lámpatestek ugyanolyan, vagy jobb minőségben biztosítják a 



fénymennyiséget a jelenlegieknél. A fényszennyezettségi mértéknek teljes mértékben 

megfelel. Az önkormányzatok nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, ezért csak 

banki finanszírozásos, megtakarításos módszerrel lehet elérni azt, hogy felszerelésre 

kerüljenek ezek a lámpatestek. Az itteni adatokat alapul véve, a 21,9 kW ezekkel a 

lámpatestekkel 7,158 kW-ra csökken. A 60 %-os megtakarítás azt eredményezi, hogy a 

jelenleg fizetett díj és az újólag fizetendő díj közötti különbözetet összerakva, a 6-9 évre 

választható variációkkal a megtérülési idő alatt marad a jelenlegi díj, gyakorlatilag az 

önkormányzatnak semmi  feladata nem lenne. Cégünk mindent lerendezne ezzel 

kapcsolatban. Az általunk ajánlott rendszer használatával Balatonszentgyörgynek az ez 

évi díjfizetése 5.208 e Ft lenne. Ezzel ellentétben a számlákat megvizsgálva 8-9 millió 

Ft lesz várhatóan a díj. Én ezt túl soknak tartom. Kérem, vizsgálják meg fogyasztásukat. 

A teljes körű cserét javasolom. A testületi döntés után, ha szerződéskötésre kerülne sor, 

akkor cégünk mindent elvégezne az önkormányzat helyett, a futamidő leteltével 

átadnánk teljes üzemeltetésre az önkormányzatnak. Rengeteg dologgal súlyos forintokat 

lehetne megtakarítani. A Led-es világításnak van jövője. Nekünk is van referenciánk, 

Kunmadarason építettünk ki 660 db. lámpatestet, amely működik, kettő településen 

tervezzük. Gyárat tervezünk építeni.   

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A képviselők közül senki nem szakember. Nyilván szakembereket kell felkérnünk, hogy 

ebben segítsenek, hogy tájékozódjunk. Vörs község polgármesterét meghívtam, mivel 

ebben a témában egy kicsit jártasabb. Felkérem Farkas László polgármester urat, hogy 

kérdéseit tegye fel.  

 

 

Farkas László Vörs község polgármestere: 

 

A 18 W-os lámpatest helyett 1-es, a 36 W-os helyett 2-es lámpatestet javasolnak 

kiépíteni. Hány lux-szal világítanak ezek? Ha minden második oszlopon van lámpatest, 

milyen sugarú kört világít be? 

A hitelt a cég veszi fel? Az önkormányzatnak milyen garanciát kell ehhez adni? Az 

önkormányzat lesz a garancia vállaló a hitelre? Ha a cég összeomlik, az önkormányzat a 

bankkal szemben egyedül marad.  

 

Sebestyén Zoltán cégvezető: 

 

A 36 W-os lámpatest 2 lux-ot tud, ennyi az előírás. A lámpatest alatt mért 3,6 lux az 

általunk mért adat. Ez a lux érték az 5-ös és 6-os kategóriájú utaknál kötelező. Ezek a 

lámpatestek 7 m magasságban vannak, jobbra, balra 42 m-t átér. A 6-os kategóriájú 

útnál is biztosítja a 42 m-t.  

Fizetési garanciát kell vállalni. Inkasszót kell biztosítani. Olyan konstrukció van 

kitalálva, hogy a bank megvásárolja az eszközt, bérbe adja ezt az eszközt. A cég mint 

feladatátvállaló elvégzem a feladatot, az önkormányzat fizet a cégnek, bérlem a banktól 

a pénzt. Az eszköz addig az övé. Ha a cég tönkre menne, az önkormányzat és a bank 

dönti el, hogy ki lép a cég helyére. Soha nem vész el a befektetett eszköz. Jelenleg 25 



ezer lámpát üzemeltetünk. Amit kifizetnek, ebből az összegből ezt a feladatot el lehet 

végezni.  

 

 

Farkas László Vörs község polgármestere: 

 

Mi az elfogyasztott áram után fizetünk. 9 év a megtérülési idő. A 9 évig bent van a 

karbantartás ebben az összegben, vagy az még pluszban megy hozzá? Amikor lejár a 9 

év, mi lesz a karbantartással? 

 

 

Sebestyén Zoltán cégvezető: 

 

Ha lejár a futamidő, az önkormányzat dönti el, hogy kinek adja a karbantartást. 

Megpályáztatja vagy nem. Nagyon minimális karbantartás szükséges. Minimális díj van 

beleszámítva ebbe az összegbe. A méréssel kapcsolatban felteszem a kérdést, hogy 

miért emelkedett meg a település 174 kWh teljesítménye 194 kWh teljesítményre, ha 

Önök nem helyeztek ki újabb közvilágítási lámpatesteket?  

 

 

Cziráki Zoltán műszaki ügyintéző: 

 

A tavalyi kifizetés 6.742 e Ft volt.  

 

 

Sebestyén Zoltán cégvezető: 

 

Január, február hónapot néztük meg, 600 e Ft + Áfa. Ezt megszorozzuk 6-tal, 

hozzáadjuk még az rhd. díjat, bruttó 8 millió Ft lenne. Itt mondtuk azt, hogy valami nem 

stimmel. A megadott adatok alapján kiszámítottuk, hogy 87 e kWh-t fogyasztottak, 

akkor miért számlázott le az e-on 120 e-rel többet?  

 

 

Farkas László képviselő: 

 

Készült-e tételes felmérés? Ha nem, lehet, hogy ebből adódik az eltérés. 

 

 

Cziráki Zoltán műszaki ügyintéző: 

 

Nem készült tételes felmérés. Ahhoz, hogy tisztán lássunk, szakemberrel végig kell 

mennünk, tételes felmérést kell készítenünk.  

 

 

Sebestyén Zoltán cégvezető: 

 

Én arra kérem Önöket, ha komolyan gondolják a korszerűsítést, kérjenek fel bennünket, 

ingyen és bérmentve elkészítjük a felmérést. Ez a beruházás 9 év alatt megtérül teljes 



cserével, karbantartással, mindennel együtt.  8 millió Ft-tal számolva, 4 év alatt 

megtérül. 

 

 

Farkas László képviselő: 

 

A banki finanszírozás ugyan úgy közüzemi díjként fog megjelenni? Vállalnak-e arra 

garanciát, hogy a tényleges felmérés alapján megjelenő megtakarítás különbözetet meg 

tudják tartani? 

 

 

Sebestyén Zoltán cégvezető: 

 

A banki finanszírozás közüzemi díjként fog megjelenni. A jelenlegi díjat kell fizetni 9 

évig, nem emelkedhet a díj. A megtakarításból fizetjük a bankot, és minden egyebet. Ezt 

garantálni tudjuk. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Nyilván kellene korszerűsíteni településünkön. Több ajánlatot megnéztünk, mindig a 

banki dolgokon buktunk meg. A pénzügyi szakemberekkel kell konzultálnunk. Az 

iskolában működik egy hasonló konstrukció, amihez semmiféle garanciát nem kellett 

vállalnunk. A bemutatott Led-es világítási technikával szemben semmi kifogásunk 

nincs, mindenre kaptunk választ. Önkormányzatunknak két éve nincs pénze. Minimális 

kockázatot sem tudunk vállalni. Köszönjük, hogy elfáradtak ilyen messziről. Képviselő-

testületünk lehet, hogy megnézi a kunmadarasi kiépített rendszert. Akkor szólni fogunk. 

Rövid szünetet tartunk, hogy mindenki megnézhesse a Led-es lámpatesteket. 

 

 

Nagy Lajos polgármester szünetet rendel el. 

 

Az ülés folytatódik, a képviselő-testület továbbra is határozatképes. 

 

 

2) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

- Február 20-án a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol a 

rendőrkapitány kisasszony és a kórház igazgatója tartott tájékoztatást a jelen helyzetről. 

- Március 13-án Fonyódon a Balatongyöngye Egyesület taggyűlésén voltam, ahol 

vezetőségi választások voltak.  

- 15-én ünnepeltük nemzeti ünnepünket. Köszönetet mondok a község lakosságának az 

aktív részvételért, a KBTE-nek és a helyi fiataloknak a színvonalas műsorért. 

-21-én Hesz Gábor Fonyódról elhozta Simon Ottó munkáiból összeállított gyűjteményt, 

melyet majd a könyvtárnak átadunk feldolgozásra, megőrzésre. 



 

 

Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester: 

 

Polgármester úr megbízásából vettem részt Simon Ottó 70-dik születésnapja alkalmából 

rendezett irodalmi esten, mely Hévízen a termálfürdő kultúrtermében volt. Sok 

balatonszentgyörgyi vett részt az esten. 1942-ben született, 2007-ben halt meg Simon 

Ottó falunk díszpolgára. A rendezvény szervezője, fővédnöke a költő testvére elmondta, 

hogy 8 verses kötetet hagyott maga után a költő.  

Március 8-án részt vettünk a Nemzetközi Nőnap alkalmából szervezett ünnepségen, 

ahol köszöntöttük a köztisztviselő és közalkalmazott hölgyeket. 

 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Részt vettem a KBTE évadzáró ünnepségén. A fiúk műsora nagyon hangulatos volt. A 

táncaik, szövegeik jó hangulatot keltettek. A lányok műsora is jó volt, utána táncház 

következett.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

27/2012. (III.29.) 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 2011. évi költségvetésének módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Tolnai Annak gazdálkodásvezető tájékoztatja a testületet, hogy erről már nem kell 

rendeletet alkotni, mivel a zárszámadásba beépítésre kerültek a változások. 

 

A képviselőt-estület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

28/2012. (III.29.) kt. határozat: 

 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2011.évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést megismerte. A 

testület tudomásul veszi, hogy  jogszabályváltozás következtében az Önkormányzat 

2011.évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására csak február 28-ig, a 

beszámoló készítés időpontjáig volt lehetőségét. A zárszámadási rendeletét a leadott 

beszámolóval megegyezően fogja megalkotni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Napirend tárgyalása:  

Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Annak gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Évközben minden módosítást megtárgyaltunk. Sok új dolog nincs benne. Kérem, aki 

változtatás nélkül elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2012. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§.-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1)Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 2., 3. számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően  

 

420.993  ezer Ft bevétellel, 

421.951  ezer Ft kiadással 



jóváhagyja. 

 

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és 

kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 5., 6., 7. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként 

részletezve a 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

2. § 

 

(1) A felújítási kiadások teljesítését 58.774 ezer Ft főösszegben, valamint annak 

célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

(2) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 21.104 ezer Ft főösszegben, 

valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

3.§ 

 

Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 10., 11. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. számú 

melléklet  - a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján 1.438.016 

ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

5. § 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 13. számú melléklet szerint tudomásul 

veszi. 

6. § 

 

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 14. számú mellékleteknek 

megfelelően jóváhagyja. 

 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba rendelkezéseit azonban az 

éves beszámoló elkészítése során alkalmazni kellett. 

 

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

szerint. 

 

 

 



3) Napirend tárgyalása: 

Szociális rendelet módosítása 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

Ismerteti az előterjesztést. 2012.január 1-től jogszabályváltozás történt, ami érinti a 

szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló helyi rendeletet. A jogszabályalkotó a 

lakásfenntartási támogatás megállapítását a képviselő-testület hatásköréből jegyzői 

hatáskörbe tette át. Helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására nincs lehetőség. 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László Nándor bizottsági tag: 

 

A Szociális Bizottság ezzel a kérdéssel rendszeresen foglalkozott. Csak jóváhagyólag, 

soha nem gyakoroltunk olyan dolgokat, ami  felülírta volna ezt a jelenlegi állapotot. 

 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül megalkotta 

alábbi rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete, 

 a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32.cikk (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 1.§.-ának (2) bekezdésében, 10.§.(1) bekezdésében, 25.§.(3) 

bekezdés b) pontjában, 26.§.-ában, 32.(1) és (3) bekezdésében, 35.§.(2) bekezdésében, 

37.§.(1)bekezdés d) pontjában, 37/A.§. (3) bekezdésében, 38.§.(9) bekezdésében, 

43/B.§.(1) és (3) bekezdésében, 45.§.(1), (3) bekezdésében, 46.§.(1) bekezdésében, 

47.§.(2) és (5) bekezdésében, 48.§.(4) bekezdésében, 50.§.(3) bekezdésében, 55/C.§.(4) 

bekezdésében, 60.§.(3) bekezdésében, 62.§.(2) bekezdésében, 92.§.(1) bekezdésében, a 

115.§.(3) bekezdésében, a 132.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§.(1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

A 6/2011./III.29./önkormányzati rendelet 2.§.(5) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(5) Elektronikus úton nem intézhető önkormányzati hatósági ügyfajták: 



- méltányossági ápolási díj 

- átmeneti segély 

- gyógyszertámogatás 

- kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás 

- temetési segély 

- felsőoktatási hallgatók támogatása 

- kelengyetámogatás 

- méltányossági közgyógyellátás 

 

2.§. 

 

A 6/2011./III.29./önkormányzati rendelet 6.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendszeres szociális segély, átmeneti segély, temetési segély, egészben, vagy 

részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátási 

forma különösen akkor állapítható meg, ha a családgondozás adatai alapján a 

segélyezett család életvezetési és gazdálkodási gondjai megalapozzák azt, hogy a 

készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult. A folyósítás 

módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.” 

 

3.§. 

 

 

A 6/2011./III.29./önkormányzati rendelet II.fejezet Szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli ellátások alcím alatti szöveg 9.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat 

képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint 

a) méltányossági ápolási díjat (18.életévet betöltött tartósan beteg személy ápolását 

végző személy kérelmére) 

b) átmeneti segélyt 

c) gyógyszersegélyt, 

d) temetési segélyt, 

e) kamatmentes kölcsönt, vissza nem térítendő támogatást, 

f) felsőoktatási tanulók támogatását (Bursa Hungarica) 

g) kelengyetámogatást 

 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő ellátások). 

 

4.§. 

 

A képviselő-testület a 6/2011./III.29./önkormányzati rendelet 14-15-16.§.-át hatályon 

kívül helyezi. 

 

 

 

 



5.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

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

szerint. 

 

 

6.§. 

 

E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 

szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.tv.-el összhangban az Európai 

Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Nemleges közbeszerzési terv elfogadása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László képviselő: 

 

Ha úgy dönt a testület, hogy belevág a közvilágítás korszerűsítésbe, akkor módosítani 

kell ezt a tervet? 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Amennyiben évközben olyan bevételhez jutna az önkormányzat, hogy el tudná 

készíttetni a közvilágítás korszerűsítését, akkor új közbeszerzési tervet kell készíteni.  

 

 

Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester: 

 

Az iskola világításának korszerűsítése annyiban különbözik a közvilágítástól,  az első 

számú szempont az volt, hogy a gyerekek szemének védelmében készült a 

korszerűsítés. Másodlagos volt az energiatakarékosság akkor. 

 



 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

29/2012. (III.29.) kt. határozat: 

 

a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben nem 

kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni, ezért NEMLEGES közbeszerzési tervet hagy 

jóvá. 

 

b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben 

közbeszerzés alá eső beszerzést kíván még a 2012-es költségvetési évben megvalósítani, 

közbeszerzési tervét el fogja készíteni, és nyilvánossá teszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

 

5) Egyéb ügyek: 

5/a. Telekadóval kapcsolatos döntés 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Egy magánszemély megtámadta telekadóval kapcsolatos rendeletünket azzal, hogy 

miért tettünk különbséget helyi és vidéki lakosok között, mivel ez az Uniós 

szabályokkal ellentétes. A Kormányhivatal megkeresésére mi magyarázatot adtunk. A 

Hivatal még dolgozik az ügyön, hogy mit válaszoljon. Amennyiben a mi döntésünket 

megkifogásolja, akkor az egész megyében a többi önkormányzat döntését is meg kell 

kifogásolni. Ugyanis mi úgy hoztuk meg rendeletünket, ahogyan a többi önkormányzat 

tette. Eddig senki nem reklamált.  

Kiderült, hogy helyileg több aggály is felmerült. Egyik része a Berzsenyi utcai telkek 

végénél, Gál Sándort, Gyurákovicsné Végh Szilviát, Futó Lajost érinti. Külön helyrajzi 

számon szerepelnek, az építési hatóság állásfoglalása szerint önálló teleknek 

minősülnek. Gyurákovicsné Végh Szilvia és Futó Lajos telkére – a nagyfeszültségű 

vezeték miatt -  javasolom, hogy méltányosságból 50 %-os kedvezményt adjon a 

testület. Az állásfoglalás szerint nem minősül teleknek a Berzsenyi utca 41. és 43. 

házszám közötti nyeles terület. A célunk az volt, hogy az üres telkek épüljenek be. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

30/2012. (III.29.) kt. határozat: 

 



a.)Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 521, 515 

hrsz-ú ingatlanra csak abban az esetben vet ki telekadót, ha a tulajdonosok már 

elvégezték a szabályozási terv szerinti, építéshez szükséges telekalakítást. 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a balatonszentgyörgy belterület 409/5; 403/2; 402/2 hrsz-ú ingatlanok korlátozás 

nélkül megközelíthetők, közülük kettő bejárattal is rendelkezik, ezért az adó a rendelet 

alapján megállapítható.  

 

c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a 409/4 és a 603/6 hrsz alatti ingatlanokat átszeli a nagyfeszültségű villanyvezeték, 

és mivel ez korlátozza a beépíthetőségüket, ezért az adó kivetésnél nagy területek lévén, 

a fele területnagyság kerüljön figyelembevételre.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

5/b. Motoros Klub kérelme 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Motoros Klub alakult településünkön és Motoros Találkozót szeretnének rendezni 

április 21-én a Művelődési Ház mögötti Milleneumi emlékparkban. A rendezvény 

lebonyolításához kérik a hozzájárulást, valamint a Művelődési Ház vizesblokkját és 

színpadát bocsássuk rendelkezésükre. 150 fővel számolnak. Esős idő esetén ez nem 

lenne szerencsés, sárosan, vizesen összejárnák a Műv. Házat, felszántanák a területet. 

Ha a rendezvényhez hozzájárulnánk, csakis úgy, hogy mobil WC felállításával. 

 

Hozzászólások: 

 

Farkas László képviselő: 

 

Közlekedés biztonsági szempontból nem alkalmas.  

 

 

Tüskés Balázs bizottsági tag: 

 

Színpad nincs, annak a helyén van a vizesblokk. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Én nem vagyok ellensége ezeknek a rendezvényeknek, de megfelelő helyszínt kell 

találni ezeknek. A Csillagvár  szerintem megfelelő. 

 

Farkas László Nándor bizottsági tag: 

 



Én úgy gondolom, hogy aki 3-4 millió Ft-ot tud áldozni  motorra, annak nem akadály 

egy 5 e Ft-os bérleti díj kifizetése.  

 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

Fazekas Nikolettából most a sértődöttség beszél egy kicsit. Jelenleg jól működik az 

Ifjúsági Klub Bálint Balázs vezetésével. Nikoletta úgy gondolta, hogy megmutatja, ő is 

szervez valamit a fiataloknak.  

 

 

Farkas László képviselő: 

 

A 150 ember napi tartózkodása 3000,- Ft napi vízdíjat jelentene a Műv. Háznak, 3000 

liter szennyvizet. Plusz a takarítási költség. Minimum 10 e Ft-ot jelentene.  

 

  

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért a Milleniumi emlékparkban a Motoros Találkozó megrendezésével, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

31/2012. (III.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi Motoros Klub kérelmét – melyben az általuk 2012.év április hó 

21.napján megrendezendő Motoros Találkozó helyszínének a Művelődési Ház mögötti 

Milleneumi Parkot, a Művelődési Ház vizesblokkját, és a színpadot kérni használatra, 

megismerte, megtárgyalta, azt nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Egyebek: 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

Az AVE Zöldfok Zrt. dolgozói rettenetesen bánnak a kukákkal. Letörik a kerekük, 

dobálják őket. Kinek kellene szólni? 

 

 

Bálint Balázs Ifjúsági Klub vezető: 

 

Szeretettel meghívom a Tisztelt Képviselő-testületet április 14-én 17 órai kezdettel 

kezdődő rendezvényünkre a Csillagvárhoz.  



Az Ifjúsági Klubba szeretnénk egy új csocsóasztalt, ehhez szeretnénk egy kis támogatást 

kérni.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Zöldfok Zrt-nek jelezni fogom a kérést.  

A Művelődési Háznak van költségvetése, Fehér Katalint kellene megkérdezni, hogy 

mennyit tud ebből erre biztosítani.  

 

 

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

16,50 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

                   Török Csilla                                                              Nagy Lajos 

                     körjegyző                                                               polgármester                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


