BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11. számú
ALAKULÓ ÜLÉS
JEGYZŐKÖNYV
HATÁROZATAI
86/2010. (X.14.) kt. határozat:
A 2010. október 14-ei alakuló ülés napirendjének elfogadása
87/2010. (X.14.) kt. határozat:
A Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolójának elfogadása a
2010. október 3-ai önkormányzati választások eredményéről
88/2010. (X.14.) kt. határozat:
A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek elfogadása
89/2010. (X.14.) kt. határozat:
Ügyrendi döntés a bizottság tagjainak és elnökének nyílt szavazással történő megválasztásáról
90/2010. (X.14.) kt. határozat:
Személyes érintettség miatt döntéshozatalból való ki nem zárásról
döntés
91/2010. (X.14.) kt. határozat:
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása
92/2010. (X.14.) kt. határozat:
Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
93/2010. (X.14.) kt. határozat:
Alpolgármester megválasztása
94/2010. (X.14.) kt. határozat:
Polgármester illetményének megállapítása
95/2010. (X.14.) kt. határozat:
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

96/2010. (X.14.) kt. határozat:
SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása
97/2010. (X.14.) kt. határozat:
Gazdasági program elkészítésére megbízás adása
98/2010. (X.14.) kt. határozat:
A polgármester Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsában történő helyettesítése
99/2010. (X.14.) kt. határozat:
A polgármester Marcali Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi
területfejlesztési tanácsában történő helyettesítése

RENDELETE
12/2010. (X.14.) sz. rendelet:
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

11. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
október 14-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi
D. u. 91.) megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Farkas László képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Török Csilla körjegyző
Simon Csaba a HVB elnöke
12 fő meghívott vendég
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Takácsné Lengyel Valéria korelnök:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület alakuló ülése
határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Dr. Darabont Ferenc
képviselő igazoltan van távol, az esküt a testület soron következő ülésén teszi le.
Felkéri Simon Csabát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármester és a
megválasztott képviselők részére a megbízólevelet adja át.
Simon Csaba HVB elnök:
Gratulál a polgármesternek
megbízóleveleket átadja.

és

a

képviselő-testület

tagjainak,

részükre

a

Takácsné Lengyel Valéria korelnök:
Javasolja, hogy az ülés a képviselők, majd a polgármester eskütételével folytatódjon. Az
eskü szövegét előolvassa.

A képviselő-testület tagjai és a polgármester az esküt letették. Az esküokmányokat
aláírták, melyek a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Takácsné Lengyel Valéria korelnök:
Az Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az eskü letétele
után a polgármester vezeti az ülést. Az ülés vezetését átadom a polgármesternek.
Nagy Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Jelenlévők! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai alakuló ülésen és üdvözlöm meghívott vendégeinket, a község
lakosságát. Szeretnék köszönetet mondani a Helyi Választási Bizottság, a Helyi
Választási Iroda és Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, hogy munkájukkal
hozzájárultak Balatonszentgyörgyön a választások zökkenőmentes lebonyolításához.
Képviselő-társaim nevében köszönetet mondok a választópolgároknak, hogy a
következő négy évre ránk bízták a falu vezetését.
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának
és annak sorrendjének elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
86/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14ei alakuló ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati
és helyi kisebbségi önkormányzati választások eredményéről
Előadó: Simon Csaba HVB elnök
2) A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Javaslat az SZMSZ módosítására
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Ügyrendi döntés a bizottságok választásához kapcsolódóan az alakuló ülésen
titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Nagy Lajos polgármester

6) Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
7) Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Nagy Lajos polgármester
8) A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Alpolgármester
9) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
10) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: Nagy Lajos polgármester
11) Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására
Előadó: Nagy Lajos polgármester
12) Javaslat a többcélú kistérségi társulásban a polgármester helyettesítésére,
fejlesztési tanácsban történő helyettesítésére megbízás adása másik község
polgármestere részére
Előadó: Nagy Lajos polgármester
13) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Előadó: Török Csilla körjegyző

1) Napirend tárgyalása:
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati és
helyi kisebbségi önkormányzati választások eredményéről
Előadó: Simon Csaba a HVB elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Simon Csaba HVB elnök:
Tájékoztatja a testületet, hogy 2010. október 3. napján Balatonszentgyörgy
választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
lebonyolításra került. A községben 2 szavazókör működött. A polgármesteri tisztség
betöltéséért 2 fő, az egyéni képviselő választáson 6 fő képviselői hely betöltéséért 15
jelölt indult. Balatonszentgyörgy község megválasztott polgármestere Nagy Lajos 434
szavazattal. Balatonszentgyörgy község Önkormányzata képviselő-testületének
megválasztott tagjai: Ángyán Attiláné, Hetényi Tamás Péter, dr. Darabont Ferenc,
Farkas László, Navrasics Endre és Takácsné Lengyel Valéria.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
87/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán elért eredményekkel kapcsolatosan
megismerte, megtárgyalta, azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal.
Felelős: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A szervezeti elképzelésekkel kapcsolatban – mivel 3 fővel csökkent a testület létszáma a
törvény erejénél fogva -, így több bizottságot szeretnénk alakítani. Ügyrendi
Bizottságot, Szociális és Egészségügyi Bizottságot, Kulturális és Sportbizottságot. A
településfejlesztéssel kapcsolatban az elmúlt években szép fejlődésnek indult
településünk. Gyermek intézmények területén volt fejlesztés, az oktatás területén tudunk
jobb lehetőségeket biztosítani. Már most is vannak elnyert pályázataink, melyek a
következő ciklusban lesznek megvalósítva. Ilyen a Battyáni településrészen és a Virág
utcai játszótér felújítása, amit a következő évben szeretnénk megvalósítani. Az IKSZT
keretében elnyert pályázattal a Művelődési Házat tudjuk felújítani. Ebben a ciklusban
meg fog épülni a 76-os elkerülő út a Kisbalaton utca és a Battyán utca között. Ennek
előkészítése folyamatban van. Az Esperes úrral közösen szeretnénk megoldani
templomunk felújítását ebben a ciklusban. Előre haladott tárgyalásokat folytattunk a
Berzsenyi utca belterületi szakaszának aszfaltozására. Az egészségügyi ellátásnál az
orvosi rendelő és váró helyiség bővítésére nagy szükség lenne. Bízunk benne, hogy erre
is lesz pályázat kiírva. Amennyiben lehetőség lesz rá, további járda építésekre lesz
szükség. Halaszthatatlan lenne a battyáni településrészen egy buszmegálló építése. A
megvásárolt épületből szeretnénk egy közösségi házat kialakítani. A kulturális
értékeket, hagyományokat megőrizni, határon túli kapcsolatainkat tovább folytatni. A
deltaszentgyörgyi kapcsolatot fel kellene újítani. Nagyon fontos dolog településünk
közbiztonságának erősítése. Ennek érdekében térfigyelő rendszer kiépítését tervezzük,
melynek költsége több tíz millió Ft-ba kerül. A közterületek, temetők, játszóterek külső
megjelenésére is igyekszünk minél többet költeni. Nem szeretnénk elhanyagolni a
kapcsolatot, a jövőben is támaszkodni szeretnénk a civil szervezetekre, egyesületekre.
Számítunk munkájukra. A szociális területen gondoskodnunk kell az idősekről,
elesettekről, a szegény emberekről. Támogatjuk a honismereti munkát. Azt ígérhetem
képviselő-társaim nevében, hogy politika-mentesen kívánjuk munkánkat végezni, a

falu, a lakosság érdekeit kívánjuk szolgálni. Kérem, aki a ciklusprogram alapjának
elfogadja az általam ismertetett elképzeléseket, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
88/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
2010-2014 évek közötti ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
3) Napirend tárgyalása:
Javaslat az SZMSZ módosítására
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyző, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy azokat a pénzügyi feladatokat, melyeket eddig a
Pénzügyi Bizottság tárgyalt, ezután a testületi ülések előtt közösen megtárgyalja a
képviselő-testület ad-hoc bizottságként.
A társadalmi megbízatású alpolgármestert csak a törvény adta lehetőségként tettük be.
Ezzel nem kívánok élni, nem érzem szükségességét.
Hozzászólás:
Hetényi Tamás Péter képviselő:
Azt mindenképpen javasolni szerettem volna, hogy a költségvetési témákat közösen
tárgyalja meg a testület az ülések előtt.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a kiegészítés figyelembe vételével elfogadja az SZMSZ módosítását,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010. (X.14.) sz. rendelete a
8/2007./III.22./sz. rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról módosításáról
Balatonszentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja meg a szervezeti és működési rendjéről:
1.§.
A 8/2007./III,22./sz. rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§.(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő”
2.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 21.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21.§. (4) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége,
illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a képviselőtestület összehívásának és vezetésének feladatait az alábbi sorrend szerint az
- Ügyrendi Bizottság elnöke látja el.”
3.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 31.§.(1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„31.§. (1) A képviselő-testület tagjainak választáskori létszáma: 7 fő.
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább – a
képviselőknek több mint a fele, azaz – 4 fő jelen van.
4.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 32.§.-t a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

5.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 44.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„44.§.(2) Ezt követően az érvényes pályázók nevét abc sorrendben veszi fel a
szavazólapra. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A polgármester a
pályázókat a döntést követően a pályázati kiírásban foglaltak szerint értesíti.”
6.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 57.§.(2) bekezdéséből az alábbi szövegrészt hatályon kívül
helyezi:
„2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő aláírását”
7.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 75.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„75.§. Az összeférhetetlenség megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél.
A polgármester a kezdeményezést az Ügyrendi Bizottságnak adja át kivizsgálásra. A
bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül
határozattal dönt az összeférhetetlenségről.”
8.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 81.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„81.§. (1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi
állandó bizottságokat hozza létre:
- Ügyrendi Bizottság (3 fő)
- Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 tagú, ebből 2 fő külső tag)
- Kulturális és Sport Bizottság (5 tagú, ebből 2 fő külső tag)”
9.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 87.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„87.§.(5) A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítására, emelésére
– a törvényi keretek között az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.”
10.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 88.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„88.§.(1) A képviselő-testület saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester
helyettesítésére, munkájának a segítésére egy vagy több alpolgármestert választ. A

képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Azon
alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem
helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.
A képviselő-testület a megválasztásakor dönt az alpolgármester tiszteletdíjának
mértékéről. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására
egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni..”
11.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 99.§. (6) bekezdéséből a következő szövegrész hatályon
kívül helyezésre kerül:
„az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetesen kötelezően megtárgyalja
és véleményezi.”
12.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 100.§. (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.
13.§.
A 8/2007./III.212./sz. rendelet 102.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„102.§.(3) A képviselő (beértve a polgármestert is) hozzátartozójának nyilatkozata nem
nyilvános, abba csak az Ügyrendi Bizottság tagjai tekinthetnek bele ellenőrzés céljából.
14.§.
A 8/2007./III.22./sz. rendelet 103.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„103.§. (1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki
kezdeményezheti.
Az eljárás eredményéről az Ügyrendi Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a
képviselőket.
15.§.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

Nagy Lajos polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
A körjegyző a szünetben a rendeletet az SZMSZ meghatározott módon, hirdetőtáblán
történt kifüggesztéssel kihirdette!!!!!!!
A szünet után a képviselő-testület ülése folytatódik.
4) Napirend tárgyalása:
Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen
titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt
szavazással választjuk-e meg a bizottságok tagjait és elnökeit. A nyílt vagy titkos
szavazásra vonatkozó javaslat ügyrendi kérdés. Az ügyrendi javaslat elfogadásához a
jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazata szükséges. Javasolom, hogy a bizottságok
megválasztása nyílt szavazással, az alpolgármester megválasztása titkos szavazással
történjen. Egyúttal járuljunk hozzá ahhoz is, hogy valamennyi személyi kérdésben
mindenki szavazhasson, ne zárjunk ki senkit a szavazásból. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
következő határozatot:
89/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságok
tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
90/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülésen
hozandó döntések tekintetében személyesen érintett képviselőket a döntés folyamán a
szavazásból nem zárja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Napirend tárgyalása:
Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy jelen ülésen az Ügyrendi Bizottságot válasszuk meg. A bizottság az
SZMSZ szerint 3 tagú, melyből 3 fő képviselő. A bizottság elnökének Takácsné
Lengyel Valériát, képviselő tagjainak Hetényi Tamás Pétert és dr. Darabont Ferencet
javasolom. Dr. Darabont Ferenc nyilatkozott, hogy a személyét érintő ügyek nyilvános
ülésen történő tárgyalásához hozzájárul. Írásbeli nyilatkozata a jegyzőkönyvhöz
csatolásra kerül. Kérdezem Takácsné Lengyel Valériát és Hetényi Tamás Pétert, hogy a
jelölést elfogadják-e?
Takácsné Lengyel Valéria és Hetényi Tamás Péter a jelölést elfogadja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
91/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Lengyel
Valéria képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
92/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Tamás
Péter és dr. Darabont Ferenc képviselőket az Ügyrendi Bizottság tagjának
megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

6) Napirend tárgyalása:
Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Az Ötv. 34. §-a alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére alpolgármestert választ. Alpolgármesterként Farkas László képviselőt
javasolom megválasztani. A szavazás lebonyolítására felkérem az Ügyrendi Bizottságot.
Felkérem a körjegyző asszonyt, hogy a szavazólapokat készítse el. Kérdezem Farkas
Lászlót, hogy a megbízást elfogadja-e?
Farkas László képviselő nyilatkozik, hogy a megbízást elfogadja.
Nagy Lajos polgármester a szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
A szünet után a testület ülése továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Nagy Lajos polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás
eredményét.
Takácsné Lengyel Valéria Ügyrendi Biz. elnöke:
A Bizottság a titkos szavazást lebonyolította. Szavazásra jogosult 6 képviselő volt. Az
urnában 6 db. szavazólap volt. Érvénytelen szavazólapot a bizottság nem talált. Farkas
László alpolgármester jelöltre 6 db. igen szavazatot, 0 nem szavazatot adtak le.
Nagy Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Farkas Lászlót 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül alpolgármesternek megválasztotta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
93/2010. (X.14.) kt. határozat:
A szavazás eredménye, hogy Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Farkas
László képviselőt a község társadalmi megbízatású alpolgármesterének titkos
szavazással megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

7) Napirend tárgyalása:
Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Az alpolgármester eskütételéhez kérem a jelenlévőket, szíveskedjenek felállni.
Felkérem Farkas László alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utánam
mondani.
Farkas László alpolgármester az esküt letette, az esküokmányt aláírta, mely jelen
jkv. mellékletét képezi.
8) Napirend tárgyalása:
A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Farkas László alpolgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester az ülés vezetését átadja Farkas László alpolgármesternek.
Farkas László alpolgármester:
Köszönöm a bizalmat, a település érdekében eredményes munkával szolgálom ezt. A
polgármester e tisztségét főállásban tölti be. Illetménye megállapítására az SZMSZ
értelmében az Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot. A javaslat kialakítása a bizottság
ülésén történik, ezért amíg a bizottság megtartja ülését, szünetet rendelek el.
SZÜNET
Szünet után a testület ülése továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Farkas László alpolgármester:
Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság javaslatát.
Takácsné Lengyel Valéria Ügyrendi Biz. elnöke:
A képviselő-testület a polgármester illetményét a hatályos jogszabályok alapján a
település lakosság számára tekintettel a köztisztviselői illetményalap, valamint 8,5 és 11
közötti szorzószám figyelembe vételével számított összegben állapíthatja meg. Nagy
Lajos polgármester az előző ciklusban is főállású polgármester volt. A polgármester
illetményének a választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző
polgármesteri illetménye összegénél nem lehet kevesebb. A polgármester

megválasztását megelőző illetménye 425.150,- Ft volt. Mindezek figyelembe vételével a
bizottság javaslata, hogy Nagy Lajos polgármester illetményét a fenti számítás alapján a
képviselő-testület 11-es szorzószámot alkalmazva 425.150,- Ft/hó összegben állapítsa
meg.
Farkas László alpolgármester:
Szavazásra bocsátom a bizottság javaslatát. Aki egyetért azzal, hogy Nagy Lajos
polgármester illetményét a képviselő-testület 11-es szorzószámot alkalmazva 425.150,Ft/hó összegben állapítsa meg, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
94/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos
főállású polgármester illetményét 2010. év október hó 3. napjától kezdődően bruttó
425.150,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke
Farkas László alpolgármester:
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy Nagy Lajos polgármester költségátalány
megállapítását nem kérte, így a testület az 1994. évi LXIV tv. 18. § (1) bekezdése
szerint köteles a költségeit megtéríteni.
Az ülés vezetését visszaadom Nagy Lajos polgármesternek.
9) Napirend tárgyalása:
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A hatályos jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét a
képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját, a szorzószám a község lakosság számát figyelembe véve 4,56,5 között lehet. Az alpolgármester az előző ciklusban is betöltötte e tisztséget, ezért
részére nem állapítható meg kevesebb tiszteletdíj az előző ciklusban kapott 165.600,- Ft
összegű tiszteletdíjánál. Az alpolgármester írásban arról nyilatkozott, hogy a számára

járó tiszteletdíjat a megállapítható összeg alatt állapítsa meg a testület. Fentieket
figyelembe véve javasolom, hogy Farkas László alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület bruttó 120.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg.
Farkas László alpolgármester:
Írásban benyújtottam egy kérelmet, melyben a 165.500,- Ft juttatással ellentétben az
előttünk álló feladatok és a település gazdálkodásának elősegítése érdekében havi
45.500,- Ft juttatásról lemondok és kérem a testületet hogy 120.000,- Ft/hó összegben
állapítsa meg tiszteletdíjamat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
95/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas László
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. év október hó 3. napjától
kezdődően bruttó 120.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, figyelemmel a 2010. október
14-én tett írásbeli nyilatkozatára.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy Farkas László alpolgármester költségátalány
megállapítását nem kérte, így a testület az 1994. évi LXIV. tv. 18. § (1) bekezdése
szerint köteles a költségeit megtéríteni.
10) Napirend tárgyalása:
Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 2007-ben került megalkotásra és
azóta többször módosítottuk. A rendelet a mindenkori képviselő-testület és szervei
működésének részletes szabályait tartalmazza, ezért indokoltnak tartom, hogy az új
testület a saját maga által kialakítani kívánt gyakorlathoz igazítsa azt.
Javasolom, a képviselő-testület bízza meg a körjegyzőt, hogy végezze el az
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatát, és ha szükségesnek látja, 6 hónapon belül nyújtson be javaslatot a
rendelet módosítására.

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
96/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
körjegyzőt az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (többször
módosított) 8/2007. (III.22.) számú rendelet felülvizsgálatával és szükség szerint a
módosításra vonatkozó rendelet-tervezet 6 hónapon belüli elkészítésével.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Török Csilla körjegyző

11) Napirend tárgyalása:
Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Az Ötv. 91. §-a alapján a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az
önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti,
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési
koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. A hatályos
jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon
belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági program
előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
97/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Nagy
Lajos polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6
hónapon belüli előterjesztésével.
Határidő: 2011. április 13.
Felelős: Nagy Lajos polgármester

12) Napirend tárgyalása:
Javaslat a többcélú kistérségi társulásban a polgármester helyettesítésére,
fejlesztési tanácsban történő helyettesítésre megbízás adása másik község
polgármestere részére
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény 5. § (1) bekezdése kimondja: A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve
a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási
megállapodásban meghatározott feladat-és hatásköröket. A társulási tanácsot a társulás
tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a
képviselő-testület rendelkezik.
Javasolom, hogy a többcélú kistérségi tanács munkájában a helyettesítéssel Farkas
László alpolgármestert bízza meg a testület.
Javasolom, hogy a többcélú kistérségi területfejlesztési tanács munkájában a
helyettesítéssel Farkas László Vörs község polgármesterét bízza meg a testület.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
98/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a
Marcali
Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsában a polgármester
akadályoztatása esetén az Önkormányzatot Farkas László alpolgármester képviselje. Az
adott megbízás a 2010-2014 év közötti önkormányzati ciklus időtartamára szól.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
99/2010. (X.14.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi területfejlesztési tanácsában a
polgármester akadályoztatása esetén Balatonszentgyörgy község önkormányzatát Farkas
László Vörs község polgármestere képviselje. Az adott megbízás a 2010-től 2014-ig
terjedő önkormányzati ciklus időtartamára szól.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

13) Napirend tárgyalása:
Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
Előadó: Török Csilla körjegyző
Török Csilla körjegyző:
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében
vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. A polgármester megválasztásától, a képviselők
a megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül tehetnek eleget a most átadásra
kerülő nyomtatványok kitöltésével. (Nyilatkozatuk nyilvános.) Nyilatkozatot a
családtagok részére is; házastárs, élettárs, gyermekek részére is ki kell tölteni, melyek
nem nyilvánosak. A határidő elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselőtestület munkájában, míg vagyonnyilatkozatukat az Ügyrendi Bizottság részére le nem
adják. Következő nyilatkozattételi kötelezettség 2011. január 31.
Nagy Lajos polgármester:
Azzal köszönöm meg a részvételt, hogy remélem ez a testület négy év múlva
eredményes munkáról tud beszámolni, és igyekszünk ezt közösen megvalósítani.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester 15,00 órakor az
ülést bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

