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5. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. április 

7-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános 

üléséről 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

                        Besenczki Józsefné képviselő 

  Farkas László alpolgármester 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László Nándor 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: 

 

  Hetényi Tamás Péter 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 dr. Darabont Ferenc és Tüskés Balázs képviselőket kéri fel a 

testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy a rendkívüli ülésen két napirendet tárgyaljon a testület, a 2009. évi 

zárszámadás módosítását, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 

önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtását.  

 

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

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

33/2010. (IV.7.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 7-ei 

ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének módosítása. 



  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének módosítása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést, miért van szükség arra, 

hogy a zárszámadási rendelet módosítását újra tárgyalja a testület. Javasolja, hogy a március 

25-én elfogadott rendeletet helyezze a testület hatályon kívül, és a törvény adta határidőn 

belül alkosson egy új rendeletet a zárszámadásról.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az előzőekben ismertetett előterjesztésben foglaltakat elszámolási és könyvelési módosítás 

miatt  mindenképp a testületnek kell  rendeletében jóváhagynia. Kérem, aki egyetért a március 

25-én elfogadott zárszámadási rendelet hatályon kívül helyezésével, az új rendelet 

megalkotásával, az kérem kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Besenczki Józsefné képviselő az ülésre megérkezett, a testület létszáma 9 főre 

emelkedett. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2010. (IV.7.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2009. évi 

költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1)Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés 

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



 

679.657  ezer Ft bevétellel, 

                                                      624.274  ezer Ft kiadással 

jóváhagyja. 

 

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

bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 4/a. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

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

részletezve a 4/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

2. § 

 

(1) A felújítási kiadások teljesítését 232.738 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti 

részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

(2) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 6.210 ezer Ft főösszegben, valamint 

annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

3. § 

 

Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú melléklet  - a 

mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján 958.224 ezer Ft-ban állapítja 

meg.  

 

4. § 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 

 

5. § 

 

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

megfelelően jóváhagyja. 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatálybalépésével  egyidejűleg a 

6/2010./III.25./sz. rendelet hatályát veszti. 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Napirend tárgyalása: 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezető, hogy ismertesse az 

előterjesztés. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a pályázat 

benyújtásának határideje 2010. április 26. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2010. (IV.7.) kt. határozat: 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar 

Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 

6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt 

nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 

támogatására. 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának 

igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 

II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézmény(eke)t tart fenn 

III. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő feletti. 

IV. Az önkormányzat  

1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás 

közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 

igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont 

Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági 

feltételeknek megfelel. 

2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás 

közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 

igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítő 

szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) 

meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 

V. Az önkormányzat iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó és kommunális helyi 

adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során 

realizál. 



VI. Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján 

könyvvizsgálatra nem kötelezett, és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját 

döntése alapján sem bízott meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 14,15 

órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                        Török Csilla                                                                    Nagy Lajos  

                          körjegyző                                                                     polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                 Dr. Darabont Ferenc                                                             Tüskés Balázs 

                            képviselő                                                                       képviselő 


