BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
79/2011. (IX.8.) kt. határozat:
A 2011. szeptember 8-ai ülés napirendjének elfogadása
80/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy község Településrendezési tervének módosítása
81/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló
82/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
83/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása
84/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Temetői díjak felülvizsgálata

RENDELETEI
10/2011. (IX.8.) sz. rendelet:
Balatonszentgyörgy Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
5/2007. (III.1.) sz. rendelet módosítása
11/2011. (IX.8.) sz. rendelet:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

8. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
szeptember 8-án 16,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Hetényi Tamás Péter alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Farkas László képviselő
Navrasics Endre képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester
Molnárné Horváth Gyöngyi bizottsági tag
Tüskés Balázs bizottsági tag
Lázár Tibor vezető tervező
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet egészítse ki a testület a Rendezési Terv módosításával,
melyet 1. napirendként tárgyaljon.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
79/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember
8-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Balatonszentgyörgy Településrendezési Terv módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről beszámoló
Előadó: Nagy Lajos polgármester

2) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Balatonszentgyörgy Településrendezési Terv módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Lázár Tibor vezető tervező:
A terv véleményeztetése a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. (Felolvassa a
záróvéleményt.) A korábbi anyagokban a Balatoni Törvény szerinti kiemelt
munkarészeket pontosítottam és ezeket az övezeteket a rendelet mellékletébe tettem.
Ezzel az állami főépítész nem értett egyet, ezért az alátámasztó munkarészekbe tettem
bele. Jóváhagyásra alkalmas a terv.
Nagy Lajos polgármester:
A terv módosítását a 76-os elkerülő út miatt kellett megtennünk. Az országos főépítész
most küldte meg az anyagokat, ezért most ilyen gyorsan kellett előterjesztenünk.
K é r d é s:
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
Kivitelezés várható időpontjáról mit lehet tudni?
Lázár Tibor vezető tervező:
A NIF Kft. sürgette a terv elkészítését. Tudomásom szerint UNIÓ-s támogatással fog
megépülni a közel jövőben. Előre láthatólag 2013. végére.

Nagy Lajos polgármester:
2013. végére ígérték a befejezést. Ez évre tervezték a földterületek megvásárlását,
kisajátítását. Régészeti munka is el fog kezdődni. Bízunk benne, hogy a jelenlegi
megszorítások ezt az útépítést nem fogják érinteni és 2013-2014. évre meg fog épülni.
Kérem, aki a rendezési terv módosításával kapcsolatos határozati javaslatot változtatás
nélkül elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
80/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balatonszentgyörgy község településszerkezeti tervét és településszerkezeti leírását
elfogadó 28/2007./III.1./kt. határozatát ezen határozat melléklete szerinti
településszerkezeti terv módosítása tervlap és településszerkezeti terv leírása szerint
módosítja.
Ezen határozat melléklete szerinti településszerkezeti terv módosítása tervlap
módosítással érintett területére a 28/2007./III.1./ kt. határozat szerinti
településszerkezeti terv hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki változtatás nélkül elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (IX.8.)önkormányzati rendelete
az 5/2007.(III.1.)önkormányzati rendelete a
Balatonszentgyörgy Község Helyi Építési Szabályzatáról
módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.
törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000 évi CXII. számú törvénnyel, az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) sz. Kormány
rendelettel összhangban a következőket rendeli el:

1.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép.
„(1)A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki. A helyi építési
szabályzatot a település teljes közigazgatási területét lefedő szabályozási tervekkel
együtt kell alkalmazni.”
2.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelete 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.§
(1) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából:
a) védelmi (Ev)
b) gazdasági (Eg)
övezetekre tagolódik.
(2) Védelmi rendeltetésű erdőövezetben épület nem létesíthető.
(3) Védelmi rendeltetésű – nem védett - erdőövezetben az OTÉK 32.§ szerinti
építmények akkor létesíthetők, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében az
építmények nem akadályozzák.
(4) Tájképvédelmi területre eső védelmi rendeltetésű erdőterületen 10 m-nél magasabb
építmények építési engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban
meghatározott látványtervet kell készíteni.
(5) Gazdasági rendeltetésű erdőövezetben az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást
szolgáló építmények helyezhetők el a következő feltételekkel:
a) csak 10 ha-nál nagyobb, erdő művelési ágú telken létesíthető épület;
b) a telek beépítettsége nem lehet több 0,3 %-nál;
c) az épület építménymagassága nem lehet több 4,5 m-nél;
d) az épület a telekhatártól legalább 10 m-re létesíthető;
e) az épület 40-45° hajlásszögű nyeregtetővel létesíthető, tetőhéjazata nád vagy
természetes anyagú és természetes színű égetett cserép lehet.
(6) Gazdasági rendeltetésű erdőövezetben amennyiben nincs lehetőség a
szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület építésére építésügyi
hatósági engedélyt adni csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a vízügyi hatóság által
engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés megléte esetén lehet.
(7) Az erdőterület övezeteiben a védőerdők kivételével kerítést létesíteni csak
természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.
(8) Erdőterületen vadaskert nem létesíthető, terepmotorozás, terepautózás nem
engedélyezhető.”

3.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet 16.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16.§
(1) A mezőgazdasági terület az azonos tájkarakter, a mezőgazdasági és sajátos építési
használat, továbbá a táji-, természeti értékek, az ökológiai hálózat védelme alapján
a) általános mezőgazdasági terület (Má)
b) általános borvidéki mezőgazdasági terület (Máb)
c) általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mák)
területfelhasználási egységekre tagolódik.
(2) Mezőgazdasági területen 3000 m2-nél kisebb telket
a) közlekedési létesítmények;
b) közmű és hírközlési létesítmények;
c) véderdő
létesítéséhez szükséges telkek, és az azok kialakítása következtében visszamaradó
telkek kivételével kialakítani nem lehet.
(3) Mezőgazdasági területen, amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatornahálózathoz történő csatlakozásra, új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt
adni csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a vízügyi hatóság által engedélyezett
egyedi szennyvízkezelő berendezés megléte esetén lehet.
(4) Mezőgazdasági területen a terepszint alatti építmények alapterülete a telek 10 %-át
nem haladhatja meg.
(5) A 10 m-nél magasabb építményeket a környezethez (domborzati és növényzeti
adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.
(6) A 10 m-nél magasabb építmények vagy 250 m2-nél nagyobb beépített alapterületű
építmények építési engedély iránti kérelméhez, továbbá az Má* és Máb* jelű
övezetben épületek építési engedély iránti kérelméhez külön jogszabályban
meghatározott látványtervet kell mellékelni.
(7) Mezőgazdasági területen lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el.”
4.§
A z 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet 17.§.-át megelőző címe helyébe az alábbi
megelőző cím lép:
„Általános mezőgazdasági terület”

5.§.
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet 17.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17.§
(1) Általános mezőgazdasági terület övezetében (Má) a növénytermesztés, az állattartás
és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás
építményei, továbbá lakóépület létesíthető. A lovasturizmus céljait szolgáló
építmények és műtárgyak a szántó és gyep művelési ágú telken kialakíthatók.
(2) Szántó művelési ágban lévő legalább 20 ha területű telken a terület rendeltetésszerű
használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, de a beépített
alapterület a telek 0,3 %-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg.
(3) Gyep művelési ágban lévő legalább 5 ha területű telken a hagyományos, almos
állattartás, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, de a beépített alapterület a
telek 1 %-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg.
(4) Gyümölcsös művelési ágban lévő legalább 5 ha területű telken a
gyümölcstermesztést, feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület
építhető, de a beépített alapterület a telek 1 %-át és az egyes épületek alapterülete
az 1000 m2-t nem haladhatja meg.
(5) Birtokközpont a legalább 2 ha területű telken alakítható ki, ha a birtokközponthoz
tartozó telkek összterülete Balatonszentgyörgy területén legalább 50 ha.
(6) A birtokközpont beépítettsége nem haladhatja meg a birtokközponthoz tartozó
összes telek területének 1 %-át, és a birtokközpontként beépítendő telek területének
25 %-át. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került
telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére
feljegyezni.
(7) Az épületek építménymagassága lakóépület esetén legfeljebb 5,5 m, gazdasági
épület esetén legfeljebb 7,5 m lehet.
(8) Az épületek a telek határától legalább 10 m-re létesíthetők.
(9) Az általános mezőgazdasági terület Má* jelű övezetében az (1)-(8) bekezdés
előírásain kívül a következő előírásokat is alkalmazni kell:
a) csak 30-45° hajlásszögű magastetős épületek létesíthetők;
b) a tető héjazata nád vagy természetes színű és természetes anyagú égetett cserép
lehet.
c) Az övezet területén antennatartó szerkezet nem létesíthető.
(10) Állattartó telep, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épület - a
lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével – a tómedertől legkevesebb
1000m, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 m távolságban létesíthető.”

6.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet 18.§-át megelőző címe helyébe az alábbi
megelőző cím lép:
„Általános borvidéki mezőgazdasági terület”
7.§.
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18.§
(1) Általános borvidéki mezőgazdasági terület övezetében (Máb) a szőlőművelést, a
szőlőfeldolgozást, bortárolást és borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is magában
foglaló épület létesíthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti épületek – a birtokközpont kivételével – csak akkor
létesíthetők, ha
a) a telek területe legalább 2 ha és
b) a telek területének 80 %-a szőlőműveléssel hasznosított.
(3) A telek beépített alapterülete legfeljebb a telek területének 2 %-a lehet és a 800 m2-t
nem haladhatja meg.
(4) A szőlő műveléssel hasznosított 2 ha alatti telken épület akkor létesíthető, ha a
tulajdonos az egy borvidéken több tagban 5 ha-nál nagyobb szőlő művelésű
területtel rendelkezik.
(5) A (4) bekezdés szerinti 5 ha-nál nagyobb birtok birtokközpontjának beépítettsége
nem haladhatja meg a beszámított telkek összterületének 1 %-át, és a beépített telek
területének 25 %-át. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem
került telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság
megkeresésére feljegyezni.
(6) Az épületek építménymagassága lakóépület esetén legfeljebb 5,5 m, gazdasági
épületek esetén 7,5 m lehet.
(7) Az épületeket a telek határától legalább 10 m-re lehet elhelyezni.
(8) Az Máb* jelű övezetben a táj- és településkép védelme érdekében az (1)-(7)
bekezdés előírásain kívül a következő előírásokat is alkalmazni kell:
a) csak 30-45° fok hajlásszögű nyeregtetős épületek létesíthetők;
b) a tető héjazata nád vagy természetes színű és természetes anyagú égetett
cserép lehet;
c) az övezetben légvezeték, antennatartó szerkezet nem létesíthető.”

8.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet 19.§-át megelőző címe helyébe a következő
megelőző cím lép.
„Általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület”
9.§.
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19.§
(1) Általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mák) a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területére, Natura 2000 területre és ökológiai hálózat területére eső
mezőgazdasági terület.
(2) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezeteiben a természeti területek
fenntartását, a természetvédelmi kezelést, a kutatást, az ismeretterjesztést szolgáló
épületnek nem minősülő építmények létesíthetők.
(3) Az övezetek területén a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és
járulékos műtárgyaik kiépítése, a meglévő hálózatok felújítása – ha a műszaki
lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelése nem zárja ki –
terepszint alatti elhelyezéssel történhet.
(4) Az övezet területén antennatartó szerkezet nem létesíthető.”
10.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelet kiegészül a következő 20/A.§-sal, a 20/A.§.-t
megelőző alcímmel:
„Különleges bányaterület
20/A.§
(1) Beépítésre nem szánt Különleges-bányaterületen (Kb) a külszíni bányászathoz
szükséges építmények kialakíthatók, de épület nem létesíthető.”
11.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzat rendelet t4 melléklete helyébe jelen rendelet
1.melléklete lép.

12.§
Az 5/2007./III.1./önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási tervek közül az
SZK-1 jelű külterület-szabályozási terv helyébe jelen rendelet 2.melléklete szerinti
Külterület-szabályozási terv lép.
13.§
Záró rendelkezés
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Jogharmonizációs záradék
14.§
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.

Két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről beszámoló
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- Augusztus 20-án volt nemzeti ünnepünk megünneplése, szokásos színvonallal és
részvétellel. A műsort egy Litván táncegyüttes adta.
- Szeptember 1-én volt az iskolai évnyitó, többen részt vettünk rajta. 23 elsős gyermek
kezdte meg a tanulmányait. Hoffman Rózsa államtitkár asszony volt a díszvendég.
Részt vettem az Iskolaszék vezetésének kuratóriumi ülésén, három témában kértek
támogatást. Pi-víz automaták felszerelése volt az egyik téma, színház látogatásra kértek
támogatást, valamint egyen nyakkendő, egyen sál bevezetése volt még a másik téma.
Hetényi Tamás Péter alpolgármester:
- Augusztus 6-án voltunk a jegyző asszonnyal a kistérségi ülésen. Az ülésen hat
napirendi pontot tárgyaltunk. Sütő úr nagyon frappánsan levezényelte az ülést. Az ülés
végén szóba került az uszoda használata, az úszómester kérése az, hogy az óvodások ne
menjenek együtt az iskolásokkal.

- Nagy örömmel mentem el Hévízre a tűzoltóversenyre. Részemről nagy élmény volt,
35 csapatból a lányok 9-dikek, a fiúk 12-dikek lettek.
- Számomra nagy esemény volt, hogy augusztus 12-én kettő család letette az
állampolgársági esküt a díszteremben. Szeretném megköszönni Lakos Istvánnénak a
szervezést, frappánsan, családias légkörben zajlott az esemény.
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester:
- Én is részt vettem az állampolgársági eskün, együtt celebráltuk a teendőket.
- A kistérségi ülésen elhangzott, hogy az úszásoktatáson egykorú gyerekek vegyenek
részt. Tavaly megkerestem Bereczk Balázst ebben az ügyben. A kísérő pedagógusok
részéről több panasz merült fel, az úszómester 10 percekre eltűnt, a gyerekek egyedül
maradtak a vízben. A víz veszélyes üzem, oda kell figyelni, nehogy ebből probléma
legyen.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2) Napirend tárgyalása:
2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.
(IX.8.)önkormányzati rendelete az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §
Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi
költségvetését
404.709 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
415.505 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10.796 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
 a működési célú bevételt
Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
Ft-ban


a működési célú kiadásokat
Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait
Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat
Ft-ban
- a dologi kiadásokat
Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat
Ft-ban
- az általános tartalékot
Ft-ban
- a céltartalékot
Ft-ban

311.438 e

10.796 e

322.234 e

150.754 e
38.482 e
98.730 e
22.455 e
11.813 e
0e
0e



a felhalmozási célú bevételt
Ft-ban

93.271 e



a felhalmozási célú kiadást
Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét
Ft-ban

93.271 e

38.020 e

-

a felújítások összegét
Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások
Ft-ban
felhalmozási célú hiteltörlesztés
Ft-ban
felhalmozási célú hitelkamat
Ft-ban

4.000 e
12.665 e
36.224 e
2.362 e

állapítja meg.”
2.§.
Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 4.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait összesen e
rendelet 4.számú melléklete tartalmazza intézménykent megbontva.”
3.§.
A képviselő-testület az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 18.§.(4)-(5) bekezdését
hatályon kívül helyezi.
4.§.
Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 19.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A testület által megállapított támogatások átadása előtt a támogatások címzettjével
megállapodást kell kötni. A képviselő-testület a támogatott részére céljelleggel juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámoltatja a támogatottat. A felhasználás
és elszámolás feltételeit, részletszabályait a támogatási megállapodásban kell rögzíteni.„
5.§.
A Az 1/2011./II.24./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14.,
15., 16., 17.,mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. 13., 14.,
15., 16., 17.mellékletei lépnek.
Záró és egyéb rendelkezések
6. §.
(1)E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
2011.évi I.félévi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.
(2)A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ban meghatározottak szerint.

3) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
82/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 413.790 e Ft eredeti, 415.505 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 193.552 e Ft
teljesítéssel,
b) 413.790 e Ft eredeti, 415.505 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 193.907 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2011. június 30-i állapotnak megfelelően 1.083 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

4) Napirend tárgyalása:
Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző:
A jelzőrendszeres házi segítség nyújtással és a szociális szolgáltatással függ össze a
módosulás. A módosított megállapodás akkor lép életbe, ha a 38 önkormányzat
elfogadja.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
83/2011. (IX.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását megismerte, megtárgyalta,
azt jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása
Elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 5/a. Temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla röviden ismerteti az előterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
Véleményem, hogy változtatás nélkül fogadjuk el az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
84/2011. (IX.8.) 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 díjakat mértékét:
a.) a sírhely megváltás és újraváltás díját,
b.) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen mnkát
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/b. József Attila utcai lakók kérelme
Nagy Lajos polgármester:
Már kétszer tárgyaltunk a József Attila utcai lakók kérelméről. A kérelmet benyújtó
Ceglédi úrral beszéltünk, az az elképzelése, hogy az ő cége az egész kivitelezést
vállalná. Árajánlatokat kértünk, készítettünk egy költségvetést, ennek megvalósítása kb.
311.379,- Ft lenne. Útügyi szakemberektől szakvéleményt is kértünk, szerintük több
macera lenne vele, mint eredmény. Szerintük az ott lakók nem örülnének a fekvő
rendőrnek. Az engedélyt az önkormányzat adja ki. Egyenlőre a 30 km/óra táblát
kihelyezzük. Nyilván a lakókat össze kell hívni, de addig várjunk vele, amíg egyszerkétszer megszámláljuk a forgalmat. Mértük a forgalmat több alkalommal, azt tudom
mondani, hogy elenyésző. Javasolom, hogy a szüretek időszakában figyeljük a
forgalmat. A későbbiekre vonatkozóan azt kell végig gondolnunk, hogy mi lenne a
Bodon és a Sport utca sorsa?
Hozzászólások:
Farkas Zoltánné Szentgyörgy Nyugd. Egyes. elnöke:
Véleményem szerint a József Attila utcában nincs akkora forgalom, hogy oda fekvő
rendőr kellene. Szerintem egy személyen kívül senki nem megy gyorsan az utcában.
Farkas László képviselő:
Ismét elmondom, hogy meg kell oldanunk a szilárd burkolatú járda kivitelezését és
máris megoldódik ez az anomália. Többre mennénk, ha egy „Vigyázat gyerekek” táblát
tennénk ki.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy még figyeljük ebben a hónapban a forgalmat és utána hívjuk össze a
lakosságot.

5/c. Egyebek:
Török Csilla körjegyző:
Az elmúlt ülésen Ángyán Attiláné képviselő asszony felvetette, hogy pénteki napokon
egy gázos autó hangosan zavarja az utca nyugalmát. A gázos autót egy Tolna megyei
cég működteti. Az engedélyt egy Tolna megyei település önkormányzata adta ki.
Felhívtuk levélben az üzemeltetőt, hogy szíveskedjen betartani a működési engedélyben
foglaltakat.

Ángyán Attiláné képviselő:
- Itt az ősz, az égetés időszaka. Mit tudunk tenni? Nem lehet szabályozni?
- A Kisbalaton utca vége még mindig nem készült el.
Török Csilla körjegyző:
Faluhelyen élünk, nehéz kérdés ez. A képviselő-testület rendeletében szabályozhatja.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 17,10
órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

