BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
93/2008. (XI.27.) kt. határozat:
A 2008. november 27-ei ülés napirendjének elfogadása.
94/2008. (XI.27.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása.
95/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
96/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
97/2008. (XI.27.) kt. határozat:
A Védőnő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
98/2008. (XI.27.) kt. határozat:
A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
99/2008. (XI.27.) kt. határozat:
„Margaréta” Óvoda tagintézménnyé válásának támogatása.
100/2008. (XI.27.) kt. határozat:
„Margaréta” Óvoda tagintézményi formában történő üzemeltetése.
101/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása.
102/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Simon Evelin részvétele az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
103/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Kányási Tamara részvétele az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
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RENDELETEI
13/2008. (XI.27.) sz. rendelet:
A 2009. évi hulladék szállítási díj megállapítása
14/2008. (XI.27.) sz. rendelet:
A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
15/2008. (XI.27.) sz. rendelet:
A sajátos helyzet meghatározásáról
16/2008. (XI.27.) sz. rendelet:
A luxusadóról
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11. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008.
november 27-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott
közmeghallgató üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Szaka Zsolt divízióigazgató
a lakosság részéről 5 fő
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Besenczki Józsefné és Takácsné Lengyel Valéria
képviselőket kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
93/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. november
27-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
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Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) A 2009. évi hulladék szállítási díj megállapítása, rendelet-módosítás.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
4) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
5) Beszámoló a Védőnő tevékenységéről.
Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő
6) A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
7) Iskola, óvoda felújítási konzorciumi szerződés.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
8) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
- November 5-én volt az iskola, óvoda felújításával kapcsolatos megbeszélés, jelenleg a
második forduló anyagait készítik.
- 6-án Budapesten voltam, a 2009. évi költségvetési tájékoztatót hallgattuk meg a
Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati Minisztérium előadásában.
- 7-én megtörtént a személyes kapcsolat felvétel a Deák Ügyvédi Irodával, a tervezői
pályázati kiírást folyamatba tették.
- 13-án a Vöröskereszt Alapszervezet ülésén vettem részt, ahol az Öregek Bálját
beszéltük meg.
- 18-án Kaposváron a Megyei Könyvtár ünnepségén megbízásomból vett részt a
körjegyző asszony Tóth Pálnéval, ahol Tóth Pálné 40 éves törzsgárda kitüntetést kapott.
Ezúton is gratulálunk.
- 20-án Sávolyon a szennyvízcsatorna építés alapcső letételén vettem részt.
- 22-én sportbál volt, melynek tiszta nyeresége 350 e Ft volt.
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- 24-én Balatonberényben a Pénzügyi Bizottság ülésén vettünk részt a körjegyző
asszonnyal. Tájékoztattuk a Bizottságot az iskola felújítási pályázatról, valamint a
konzorciumi szerződés megkötéséről. Tudomásom szerint a testületi ülésen elfogadták.
- Tegnap az Iskolafenntartó Társulás ülésezett, a 7-dik napirendnél erről bővebben
tárgyalunk.
Kérem, aki elfogadja a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
94/2008. (X.27.) 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:
A 2009. évi hulladék szállítási díj megállapítása, rendelet-módosítás.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Ezt a témát az elmúlt ülésen tárgyaltuk már, de nem fogadtuk el. Vártunk a Zöldfok Rttől egy kedvezőbb ajánlatot, mivel az elmúlt évihez képest közel 2 millió Ft-tal több
lesz a díj.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Fontosnak tartom, hogy megegyezés szülessen. Ajánlatunkat a 64/2008. Korm. rendelet
alapján készítjük el. Kedvezményeket nem nagyon tudunk adni. Segítségül ígérni
tudom, hogy a hulladék gyűjtő szigeteket nyárra ki fogják helyezni. Érdekességképpen
el tudom mondani, hogy mindenhol próbálják bennem forgatni a kést. Az
önkormányzatoknak kellene nagyobb ráhatást gyakorolni, a Konzorciumi Tanács elé
vinni a dolgokat. Mindenki próbálja szinten tartani a díjakat.
Nagy Lajos polgármester:
Ha elfogadjuk és lefelé lesz változás a konzorciumi szerződésben, azt visszamenőleg
érvényesíteni tudjuk?
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Szaka Zsolt divízióigazgató:
Természetesen figyelembe lesz véve, a Konzorciumi Tanács által hozott döntések
mindenkire kötelezően érvényesek.
Hozzászólások:
Besenczki Józsefné képviselő:
Úgy érzem, hogy kötelező a gyakorlat, de mégis mondjuk el a véleményünket. Az
országban szinte minden vállalkozás vegetál. Olyan monopol helyzetben vannak,
megtehetik, hogy sarokba szorítsák a községeket, mert kénytelenek elfogadni.
Igazságtalannak tartom ezt.
Szaka Zsolt divízióigazgató:
Egyetértek a képviselő asszonnyal. Az ellentmondás a jogszabályban van. Ha más lenne
a szolgáltató, ezeket a díjakat akkor is meg kellene fizetni. A másik szolgáltatások díját
automatikusan emelik, mégis kifizetik.
Farkas László alpolgármester:
Ne számítson senki arra, hogy a konzorciumi szerződés bárki számára kedvező döntést
hoz. A hatalmas áremelkedés a szelektív hulladék gyűjtés bevezetéséből adódik. Amíg a
lakosság nem lesz rákényszerítve a szelektív gyűjtésre, addig mindent kitesz a kapu elé.
Most is elfogadhatatlannak tartom ezt az áremelkedést, amit kényszerből kell
megcsinálni. Egyetértek azzal, hogy hosszú távon meg kell oldani a hulladék gyűjtést,
de nem így egy körben ráterhelni a településekre.
Nagy Lajos polgármester:
Valóban az a módszer, ahogyan mi gyűjtjük a hulladékot, azt vonja maga után, hogy a
lakosság nem lesz rákényszerítve a szelektálásra. Akkor lehetne ezen változtatni, ha az
önkormányzat kiadná ezt a kezéből. De önkormányzatunk nem akarja áthárítani a
lakosságra a felelősséget. A szelektív gyűjtést tájékoztatással, figyelem felhívással, a
gyerekeken keresztül lehetne tudatosítani a lakosságban. Ha a lakosság kerülne szembe
a Zöldfok Rt-vel, bármilyen árat emelnének, azt ki kellene fizetni. Úgy gondolom, hogy
úgy is ki tudjuk gazdálkodni ezt a 2 millió Ft-ot, hogy nem emeljük meg a kommunális
adót. A költségvetés készítésénél kell ezt figyelembe venni. Javasolom, hogy fogadja el
a testület, vállalja át a díjfizetést.

6

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2008. (XI.27.) sz. rendelete a
14/2007. (XII.13.) sz. rendelettel
6/2006. (III.28.) sz. rendelettel
módosított és egységes szerkezetbe foglalt
17/2005. (XI.29.) sz. rendelet
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1)
bekezdés c) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a
továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési
közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt 17/2005./XI.29./sz. rendelet ( a
továbbiakban: R.) 2.§. (1) bekezdése az alábbi mondattal kiegészül:
„ A hulladék ártalmatlanítására igénybe vehető lerakó: Ordacsehi lerakó”
2.§.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalat 17/2005./XI.29./sz. rendelet (a
továbbiakban: R.) 2.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“2.sz.melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt
17/2005./XI.29./sz. rendeletéhez
I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja
1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésénekszállításának rendje:
a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama
- állandó ingatlanok esetében egész évben
- üdülő ingatlanok esetében: egész évben
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b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok : heti egy alkalommal: január
1-től
december
31-ig
csütörtöki
napokon,
az
éves
járatnapok száma:
- állandó ingatlanok esetében: 53 járatnap/év
- üdülő ingatlanok esetében. 53 járatnap/év
2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett
hulladék elszállítása és ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1
alkalommal lim-lom akció lebonyolítása.
3.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2009.évi díja:
a. ) 26 tonna éves lakossági hulladékmennyiség esetén: 6.694.000.- Ft + ÁFA
b.) A többlethulladék elszállításának díja (amennyiben a beszállított hulladék mennyisége
eltér
a
fenti
mennyiségtől,
úgy
a
különbözeti
mennyiség elszámolási djya:
5.300.- Ft/to + ÁFA
c.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás
2009.évi díjának megfizetése alól a lakosságot mentesíti, A képviselő-testület a díj
mértékét a lakosságtól ,- hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) .-ában foglaltakra 100 %-os mértékben átvállalja, ezáltal a lakosság részére a közszolgáltatás
ingyenességét biztosítja és negyedéves bontásban a közszolgáltató részére megfizeti.
4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó szervezetekkel
hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt.
II. Zöldhulladék szállítás
a.) Gyűjtés, szállítás díja:
ÁFA

27.900.- Ft/forduló +

b.) Kezelés díja:
ÁFA

9.200.- Ft/tonna

+

3.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő 35.napon lép hatályba. A hatályba lépéssel
egyidejűleg a 14/2007./XII.13./sz .rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
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2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
javasolja elfogadásra a testületnek.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
95/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló jelentést
a) 389.844 e Ft eredeti, 400.536 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 324.294 e Ft
teljesítéssel,
b) 389.844 e Ft eredeti, 400.536 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 307.043 e Ft
teljesítéssel,
c) a 2008. június 30-i állapotnak megfelelően 22.592 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással javasolja a testületnek elfogadni.
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A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül megalkotta alábbi rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának
14/2008. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.28.) sz. rendeletének
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok,
részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat
intézményeire terjed ki.
2. §
(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3)
bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő
intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 5.
számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi
költségvetését
383.216.000.-Ft
403.233.000.-Ft
20.017.000.-Ft

bevétellel
kiadással
hitellel

állapítja meg.
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Ezen belül:
a működési célú bevételt
a működési célú kiadásokat
ebből:

391.572 e Ft-ban
391.572 e Ft-ban

- a személyi juttatások kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi kiadásokat
- szociális segélyek
- a speciális célú támogatásokat
a felhalmozási célú bevételt
a felhalmozási célú kiadást
ebből:

188.635 e Ft-ban
56.203 e Ft-ban
107.383 e Ft-ban
16.182 e Ft-ban
23.169 e Ft-ban
11.661 e Ft-ban
11.661 e Ft-ban

-

a beruházások összegét
a felújítások összegét
az intézményi felhalmozási kiadások összegét
- beruházás
- felújítás

8.802 e Ft-ban
200 e Ft-ban
2.459 e Ft-ban
200 e Ft-ban

állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet
2/a és 2/b. számú mellékletek tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb
bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű
feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
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(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú
melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül
az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint
állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint
önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 8.
számú melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a 4. §-ban
megállapított bevételek közül a helyi
adóbevételekből
- 4.500 e Ft-ot magánszemélyek kommunális adóját felhalmozásra,
- 500 e Ft-ot magánszemélyek építményadójának 20%-át felhalmozásra,
- 71.387 e Ft-ot működésre fordítja.
(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 38.650 Ftban állapítja meg.
A felsőfokú végzettségű köztisztviselők 2008. évben az illetmény 10%-ának
megfelelő illetmény-kiegészítésben részesülnek.
A középfokú végzettségű köztisztviselők 2008. évben az illetmény 10%-ának
megfelelő illetmény-kiegészítésben részesülnek.
A köztisztviselők megállapítható üdülési hozzájárulás mértéke 2008. évben az
illetményalap 75%-a.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §.
(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése
érdekében 35.490 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a
legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 20.017 e Ft.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a
folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2008.
évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja
a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése
6. §
A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 9.
számú melléklete szerint állapítja meg.
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Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. §.
A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét
havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
Gördülő tervezés
8. §.
A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat
a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
II.
A 2008.évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. §.
(1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatban
átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a
átcsoportosítás jogát az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át
az alábbiak szerint:
a) A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft értékhatárig a
polgármesterre rázza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek
negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek
beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg
javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen
alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi
kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Körjegyzőség végzi.
10. §
(1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek
növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
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(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított
önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy
abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait
maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben
a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű
támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak
be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat
ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
11. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi
döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési
rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az
önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett
rendelet módosításáról a képviselő testület a 10. §. (3) bekezdésben foglalt módon
dönt.
Az intézményi előirányzat módosítás szabályai
12. §.
(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási
előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez
kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:
Az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot
meghaladó többletbevételből.
(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési
évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak
szerint módosíthatja:
a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási
főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között
előirányzatot módosíthat.
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c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat
módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások
megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet
jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt
hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem
okozhat.
d.) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az
előirányzatokat megváltoztathatja.
e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati
támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az
élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.
f.) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez
kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
g.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi
hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások
figyelembevételével módosítható.
(4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét
negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. §.
(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az
intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges
foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a
megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az
elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem
lépheti túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási
pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja
törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a
többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha
valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány
alkalmazásával nem kerülhet sor.
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14. §.
A képviselő testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e
rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 200 ezer Ft
értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok
megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása
azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem
működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
15. §.
Az 200 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás
címzettjével megállapodást kell kötni.
16. §.
Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.
17. §.
Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az
intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott
támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő
részletekben kerüljenek kiutalásra.
18. §.
A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény
által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve
kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
19. §.
Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat
keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla
ellenében külső személy vagy szervezet az e §.-ban meghatározott feltételekkel
vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel
rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
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b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven
belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy
átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható
feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza
meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre
tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy
szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Záró és egyéb rendelkezések
20. §.
(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti
időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe
beépítésre kerültek. A 14/2008./XI.27./sz. rendelet 3.§-a, és az 5.§.(1) bekezdése a
kihirdetés napján lépnek hatályba, de rendelkezéseik a 2008.III.negyedéves
költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
4) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse a
2009. évi költségvetési koncepciót.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti a koncepciót.
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Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja
elfogadásra a testületnek.
Hozzászólás:
Vass Béla Gyula képviselő:
A 2009. évi költségvetésnek nem lehet alapja, mivel még nincs elfogadva a Parlament
által, szinte szóbeszéd alapján került összeállításra. Az információink nemcsak hogy
nem megbízhatóak, hanem bizonytalanok. De kötelező gyakorlatnak tartom.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
a következő határozatot:
96/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2009. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2009. évi
költségvetési tervezés alapjának tekinti.
1) A 2009. évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 387.044.000 Ft
bevétellel (1. sz. melléklet),
2) A 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 387.044.000 Ft kiadással
(2. sz. melléklet) tervezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Védőnő tevékenységéről.
Előadó: Takácsné Lengyel Valéria védőnő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Takácsné Lengyel Valéria védőnő, képviselő:
A beszámoló elég szűkszavúra sikerült, a tanácsadó felszerelésében minimum
feltételeknek megfelel. Az uniós feltételhez még hiányzik a hitelesített csecsemő- ill.
felnőtt mérleg, amit a jövőben be kell szerezni, ha a gazdasági helyzet ezt megengedi.

18

Holládon és Tikoson nem lehetne tanácsadást folytatni, mivel nincsenek meg a
feltételek. Én igyekeztem a legminimálisabbat fordítani a tanácsadóra. Ügyes kezű
kismamák nagyon sokat segítettek a tanácsadó szépítésében. A jövő évi falubejáráson
szívesen látom a testületet a helyiség megtekintésére. Örvendetes, hogy emelkedett a
születések száma. Ebben az évben szűrővizsgálat nem történt, jövőre lesz esedékes.
Nagy Lajos polgármester:
A tanácsadó felszerelésére az egyéb igényeket most kell jelezni a költségvetés
készítésénél. A szűrővizsgálatot támogatjuk, az önkormányzati autó rendelkezésre áll.
Köszönjük tevékenységét, a jövőre is hasonlót kívánunk. Kérem, aki elfogadja a védőnő
tevékenységéről szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:
97/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő
2008.évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
6) Napirend tárgyalása:
A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
2008. január 1-től a Marcali Kistérségi Társuláshoz tartozunk, így a belső ellenőrzést is
ezen belül végzik. A körjegyzőséghez tartozó települések közül három községben már
évekkel ezelőtt is Marcali végezte a belső ellenőrzést. A Marcali Kistérségi Társulási
Tanács október 27-én tartott ülésén megtárgyalta a belső ellenőrzési ütemtervet a 38
településre vonatkozóan. A szabályok szerint minden településnek el kell fogadni saját
ütemtervét, ezért kérem a T. testületet, hogy a 2009. évi belső ellenőrzési ütemtervet
fogadja el.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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98/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2009.évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. Az ellenőrzés elvégzésére a Marcali
Kistérségi Többcélú társulást bízza meg Társulási megállapodás alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
7) Napirend tárgyalása:
Iskola, óvoda felújítási konzorciumi szerződés.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Ebben az ügyben már különböző tárgyalások voltak. A pályázat elindításakor abban
állapodtunk meg, hogy az önrészt a gyereklétszám arányában vállaljuk. Ennek
szellemében készült el ez az előterjesztés. A balatonberényi Pénzügyi Bizottság ülésén
részt vettünk, ebben a formában el is fogadták. Hollád önkormányzata szintén
megtárgyalta, elfogadta ami rájuk vonatkozik. Tegnap volt az Iskolafenntartó Társulás
ülése, ahol a négy polgármester tárgyalta ezt a napirendet. Korábbi megállapodással
ellentétben Vörs önkormányzata bejelentette, hogy nem tudja elfogadni a korábban
megállapodott gyereklétszám arányában a finanszírozást. Tegnap Vörsön testületi ülés
volt, olyan információt kaptam, hogy két variációt tudna elfogadni. Az egyik az, hogy
nem járul hozzá egyáltalán, a gesztor önkormányzat vállalja át. A másik az, hogy az
iskola tulajdonrészét osszuk fel újra. Balatonszentgyörgy tulajdonában 80 % van, 20 %a pedig Hollád, Tikos és Vörs községeké. Balatonberénynek nincs tulajdonjoga. A
tulajdoni hányad arányában legyen a finanszírozás. Ha a tulajdoni hányadot újra
osztanánk a jelenlegi lakosságszám arányában, akkor úgy alakulna, hogy
Balatonszentgyörgynek lenne 44 %, Balatonberénynek 32, Holládnak 7, Tikosnak 3,
Vörsnek a korábbi 10 helyett 12,6 % lenne, ami viszont megváltoztatná a hozzájárulás
mértékét. Balatonberény az utolsó pillanatban lépett be a társulásba, mivel csak a felső
tagozatos diákokkal van érintve az iskolában. Úgy gondolom, hogy neki meg kellene
hagyni a 6,7 %-os hozzájárulást, Balatonszentgyörgy, Hollád és Tikos hozzájárulása
növekedne valamennyivel. Így Balatonszentgyörgynek lenne 60 millió Ft,
Balatonberénynek maradna 6,7 %, Holládnak 6,5 %, Tikosnak 3,2 millió, Vörsnek 11
millió. A vörsi polgármester úrral folytattam telefonbeszélgetést, ő nem kéri a 12,6 %os tulajdoni hányadot, csak a 10 %-ot, ennek megfelelően a 11 millió Ft helyett 9 millió
Ft-ot tudnának elfogadni. Most 2 millió Ft miatt megy a vita. Abban kellene véleményt
mondani, hogy Balatonszentgyörgy vállalja-e a plusz 6 millió Ft-ot, és a vörsi 2 millió
Ft különbözetet hogyan osszuk el, hogyan oldjuk meg.
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Kérdés:
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Miért most vetődött fel ez?
Nagy Lajos polgármester:
Mert gyereklétszám alapján Vörsnek többet kell fizetni egyedül, mint Balatonberény,
Hollád, Tikosnak együtt. Annyival több a gyerek Vörsön. Én el tudom fogadni a
jelenlegi állás szerint a lakosság arányos elosztást, de nem biztos, hogy 20 év múlva is
ilyen lesz.
Farkas László Nándor képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület
létszáma 9 főre bővült, az ülés továbbra is határozatképes, tovább folytatódik.
Tüskés Balázs képviselő:
Valóban soknak hangzik Vörs számára a 18 millió Ft. Érthető, hogy nem akar ennyit
fizetni. A lakosság arányos elosztásra mi a véleménye, vagy van-e valami ötlete a
megoldásra?
Török Csilla körjegyző:
A tegnapi Intézményirányító Társulási ülésen felmerült a lakosság arányos hozzájárulás.
Balatonszentgyörgy után Balatonberénynek van a legtöbb lakosa 1200 fővel. Ha a
hozzájárulás ez alapján történne, akkor Balatonszentgyörgy után Balatonberénynek
kellene a tetemes részt fizetni. Ezzel szemben Balatonberénynek van egy alsó tagozatos
iskolája, egy óvodája, amit önállóan tart fenn. Itt az 5-8. osztály tekintetében vesz részt
21 gyerekkel. A vörsi testületi ülésen a különböző módozatokat nézegették és a
beterjesztett 18,5 millió Ft-os javaslatot egyhangúlag elutasította. Két alternatívát
javasolt tárgyalási alapnak, az egyik az, hogy a teljes hozzájárulást vállalja a gesztor
önkormányzat, a másik pedig az, hogy az iskola tulajdoni hányada kerüljön újra
felosztásra és a tulajdoni rész arányában vállalják a települések a hozzájárulást. Az
iskola újra felosztása is több módon lehetséges. Ha lakosságarányosan kerülne
felosztásra, Balatonszentgyörgynek visszaesne 44 %-ra, Balatonberénynek 32 % lenne.
De mivel Balatonberény képviselő-testülete már megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadta a 6,7 %-os hozzájárulást, így ez maradna. A vörsi hozzájárulás
lakosságarányosan számolva 11,1 % lenne, a különbözet 7 millió Ft-ot kellene elosztani
a három település között. De mivel a vörsi polgármester úr a jelenlegi 10 %-nak
megfelelő 9 millió Ft kifizetését vállalná, ezért a 2 millió Ft-ot kellene valakinek
átvállalni.
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Farkas László Nándor képviselő:
A két alternatívának lehetne-e egy vegyes változatát alkalmazni? A gyereklétszámon
történő költség-meghatározás relevánsnak tűnik. Lehetne egy olyan számot generálni 10
évre visszamenőleg, ami egy átlaglétszámból keletkeztethető. Továbbá a jelenlegi
lakosságlétszámból az elkövetkezendő 5-6 évre milyen gyereklétszám várható. Ezekből
ki lehetne hozni egy átlaglétszámot. Nem lehet egy elöregedő – Hollád, Tikos településtől elvárni, hogy akkora tulajdoni hányad után álljon helyt, ami után
gyakorlatilag soha nem fogja tudni hasznát venni. Vörsön sok fiatal házas van, sok
gyerek születés várható. Az iskola felújítás gyümölcseit majd a jövendő korosztályok is
fogják élvezni. A jelenlegi standard állapotból kiindulni hiba lenne, az iskola tulajdoni
hányada nem szentírás, azon lehet változtatni.
Török Csilla körjegyző:
Az átlaglétszámot visszamenőleg 10 évre, a jövőre vonatkozóan pedig 6 évre lehet
megállapítani.
Farkas László alpolgármester:
Balatonszentgyörgy képviselő-testületének kötelessége mindent elkövetni, hogy ez a
beruházás megvalósuljon. Az iskola tulajdon viszonya inkorrekt. Az, hogy
Balatonszentgyörgynek 80 %-a van, az nem reális. Úgy gondolom, hogy a tulajdon
viszonyokat újra kell gondolni. Az intézmény tulajdon viszonyaiban meg kell állapodni
a települések lakosság arányában. Ezt minden évben újra kell határozni a lakosságszám
arányában. Másik szempont, ne menjünk el amellett, hogy az intézmény az öt
településen hány családnak ad megélhetést. Azáltal, hogy a falak megújulnak,
megváltoznak, nem biztos, hogy minden feladatunkat elvégeztük. Meggyőződésem,
hogy a humán falakkal is kell egy kicsit komolyan foglalkozni. El kell érni azt, hogy az
iskola csáberőt és vonzerőt biztosítson a Társulási Tanács településein.
Navrasics Endre képviselő:
Sok mindenben egyetértek, de az idő sürget bennünket. Egy új koncepció kidolgozása
őrületes munka. Nem is biztos, hogy lesz rá fogadó készség Vörs részéről.
Mindenképpen abból induljunk ki, amit Vörs javasolt.
Nagy Lajos polgármester:
Ha jól értettem a javaslat alapja a lakosságarányos átlaglétszám. A tulajdoni hányad újra
osztásával Vörsnek 10-ről 12,6 %-ra emelkedne a tulajdoni hányada, de ezt nem kéri,
megelégszik a 10 %-kal. Amennyiben Vörs képviselő-testületénél ezt át lehet vinni, már
nagyon közel járunk a megegyezéshez. Csupán 2 millió Ft-on megy a vita. Vörs
egyébként tett egy olyan kijelentést, hogy nem biztos, hogy hozzá akar járulni.
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Farkas László alpolgármester:
Balatonberény és Vörs esetében a kényes kérdést folyamatosan figyelemmel kell tartani.
Egyik települést sem szabad elveszíteni. Mindenképpen törekednünk kell arra, hogy az
elosztás igazságosan történjen. Az öt településnek valamilyen arányszám alapján ki kell
venni a részét az intézményből. A súly mindenképpen a mi vállunkon van, ez az
intézmény Balatonszentgyörgyön fog megépülni.
Nagy Lajos polgármester:
Valóban itt épül meg az intézmény. De Balatonberény önállóan működtet egy alsó
tagozatos iskolát és egy óvodát. Más a besorolása. Amikor Holládon és Vörsön
megszüntették az iskolát, ők kérték, hogy had hozhassák ide, nem mi kértük.
Farkas László Nándor képviselő:
Mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy ne lakosság arányában, ne tulajdini hányad
arányában, ne gyerekek arányában osszuk meg ezt a költséget, hanem vállalja fel
Balatonszentgyörgy mint gesztor település az összes önrészt, és az üzemeltetés során a
hitelköltségeket terheljük hozzá az üzemköltségekhez. Minden éves aktuális törlesztési
részletet és ezt osszuk fel minden évben gyerekarányosan. Minden évben lesz egy fix
költsége ennek a hitelnek. Ezt hozzátesszük az iskola költségeihez és ezt osztjuk fel
létszámarányosan. A szerződéseket tudjuk módosítani. Ha valamelyik település ebből ki
akar szállni, akkor a rá eső részt visszamenőleg vagy előrevetve le lehet rendezni. Így
nem zsarolásról szól a dolog, hanem egy folyamatos kötelezettség-vállalásról.
Navrasics Endre képviselő:
Nem rossz ötletnek tartom, de ha Vörs fejével gondolkodok, lehet, hogy azt mondja,
eljáratom máshova a gyerekeket, ahol negyed annyiért ellátják a gyerekeket.
Nagy Lajos polgármester:
Őszintén szólva számunkra ez lenne a jó megoldás, ha ez megvalósítható lenne.
Farkas László alpolgármester:
Hatalmazzuk fel az öt polgármestert, hogy tárgyaljanak.
Navrasics Endre képviselő:
Most 2 millió Ft-on megy a vita. Mi lenne, ha felajánlanánk Vörsnek, hogy a 10 éves
törlesztő idő alatt minden héten megkapnák egyszer ingyen a tornatermet?
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Farkas László Nándor képviselő:
A települések külön-külön fognak szerződést kötni a hitelintézettel, megnézzük ezeknek
az összegeknek a törlesztő részleteit, nem hiszem, hogy olyan mértékben fogja
megterhelni a költségvetését ezeknek az önkormányzatoknak, hogy ezt ne tudnák
kigazdálkodni. Igazából nem a saját pénzét adja egyik önkormányzat sem, hanem meg
fogja finanszírozni az állam a működését és látja, hogy milyen hitellel terhelt feladatai
vannak az önkormányzatoknak. Azt biztos, hogy valamilyen állami forrásból elő fogják
teremteni. Az önkormányzatok nem fognak ebben tönkremenni. Most akkor miről
beszélünk? Most azon huzakodunk, hogy a másiknak több legyen, mint nekünk. Nem
látom értelmét. Ezt a feladatot le kell gyűrni. Ezt egy jó megoldásnak tartom.
Nagy Lajos polgármester:
A tornaterem felajánlására annyit, hogy meg lesz az elosztási arány, mindenki ahhoz
tartja magát. Ne adjunk senkinek se kedvezményt. A javaslatot jónak tartom. Ezt
december közepéig le kell gyűrni, mivel a konzorciumi szerződést 20-áig be kell adni.
Tartunk egy együttes testületi ülést is, ahol a testületeknek már jóvá kell hagyni. Előtte
meg kellene egyezni. Végzünk számításokat, ha ebbe belemennek, ez is egy jó
megoldás lenne. Javasolom, hogy most ne szavazzunk, tárgyaljunk a polgármesterekkel.
Felvetem az itt elhangzott javaslatokat.
8) Egyéb ügyek.
8/a. Iskola, óvoda integrációja.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Az iskola, óvoda felújítási pályázatnak feltétele volt, hogy az intézményeket integrálni
kell. Más nem lépett be ebbe a konzorciumba, bár a mai napon keresett meg telefonon a
balatonmáriafürdői polgármester úr, hogy az óvodájuk integrálódhatna-e ide? Ez csak
egy információ.
Farkas László alpolgármester:
Én többször beszélgettem a balatonmáriafürdői polgármester úrral. Kényszerpályán
vannak Balatonkeresztúrral, mivel az óvoda Balatonmáriafürdőn van, az iskola pedig
Balatonkeresztúron. Ha Balatonmáriafürdőnek megszűnne a kényszerhelyzete, rögtön
másként gondolkodna.
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.

24

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
99/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy a
jelenleg Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatai által
társulásban fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyű” Margaréta” Óvoda, a
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által fenntartott önállóan gazdálkodó,
előirányzatai felett önállóan rendelkező „Dobó István” Általános Iskola
tagintézményévé váljon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
100/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Óvoda Intézményfenntartói
Társulás útján a „Margaréta” Óvoda (8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.)
fenntartója elvi döntést hoz arról, hogy a fenti óvodát tagintézményi formában kívánja
üzemeltetni, az átszervezésnek megfelelően az önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett
önállóan gazdálkodó „Dobó István” Általános iskolához tagintézményként
csatlakozzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
8/b. Sajátos helyzet meghatározásáról rendelet-alkotás.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
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A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2008. (XI.27.) sz. rendelete
a „sajátos helyzet” meghatározásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya az önkormányzati fenntartású általános iskolákra terjed ki.
2. §
Sajátos helyzetű a gyermek ha:
1.) halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű, vagy
2.) testvére, szülője fogyatékos vagy tartósan beteg, vagy
3.) a szülő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel, vagy
4.) ha a testvére az adott intézmény tanulója, vagy
5.) lakóhelyétől a választott iskola egy km-en belül található.
3. §
(1) A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek mértékéig az
általános iskola a sajátos helyzetű gyermeket sorsolás nélkül felveszi.
(2) Ha a sajátos helyzetű gyermekek létszáma a szabad férőhelyek számát meghaladja a
felvételről az általános iskola vezetője dönt.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a 2. §-ban foglalt sorrendnek megfelelően kell a
gyermeket felvenni.
4. §
(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
8/c. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása.
Vass Béla Gyula képviselő:
Jogszabályi kötelezettség, hogy ezt a tervet mindenkinek el kell készíteni. A
balatonberényi alsó tagozatos hátrányos helyzetű gyermekek létszáma meghaladta a 40
%-os limitet, így ezt a tervet a minisztérium által kivezérelt 2 szakértő felügyeletével
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készítettük el. Nem kevés feladatot ír elő. Lényege: elkerülni a szegregációt,
diszkriminációt.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
101/2008. (XI.27.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
8/d. Luxusadóról rendelet-alkotás
Török Csilla körjegyző ismerteti a rendelet-tervezetet.
Kérdés:
Farkas László Nándor képviselő:
A felvezetésből egyértelműen kitűnt, hogy a tervezetben szereplő számoknak
Balatonszentgyörgy esetében nem sok értelme van. Van értelme?
Török Csilla körjegyző:
A mi tekintetünkben nincs értelme. Az ingatlanok átlagértéke a jelenlegi forgalmi érték
alapján egy meghatározott számítási módszer alapján került meghatározásra. Itt
Balatonszentgyörgyön senki ingatlan nem esik bele.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a luxusadóról szóló rendeletet, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008. (XI.27.) sz. rendelete
a luxusadóról
A luxusadóról szóló módosított 2005.évi CXXI.tv. ( a továbbiakban: Tv.) 11.§.-ában
kapott felhatalmazás alapján a vagyonarányos közteherviselés és a társadalmi
igazságosság érvényre juttatása érdekében a Képviselő-testület a következő rendeletet
alkotja:
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1.§.
Az adó tárgya
Adóköteles a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat illetékességi területén lévő
lakásnak, vagy üdülőnek minősülő épület, ha az épület épületrészekre osztható, akkor
az épületrész ( a továbbiakban együttesen: lakóingatlan) feltéve, ha annak e törvény
szerint számított értéke a 100.000.000.- forintot eléri.
2.§.
Az adó alapja
(1) Az adó alapja a lakóingatlan számított értéke. A számított érték a lakóingatlan
alapértéke és a lakóingatlan-fajtára vonatkozó, a Tv. 2.sz. mellékletében meghatározott
korrekciós együtthatók szorzata.
(2) A lakóingatlan alapértéke az adó tárgyát képező lakóingatlan adóköteles hasznos
alapterülete és a lakóingatlan fajtája szerint irányadó települési, településrészi
átlagértékek szorzata.
3.§.
Típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékek
(1) A Képviselő-testület a 2009.-2010. adóévekre az egylakásos lakóépületben levő
lakás települési átlagértéket 180 e Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2009.-2010. adóévekre a többlakásos épületben, illetve egyéb
épületben levő lakás települési átlagértékét 150 e Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a 2009.-2010..adóévekre az üdülő ingatlanok települési
átlagértékét 170 e Ft-ban határozza meg.
4.§.
Az adó mértéke
Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének 100.000.000.- Ft feletti része
után 0,5 százalék.

28

5.§.
A kétszeres adóztatás kizárása
A 4.§. alapján fizetett adóból levonható a lakóingatlan után az adóévre, az adóalany
terhére megállapított és az adóévben az adóalany által megfizetett építményadó,
üdülőépület utáni idegenforgalmi adó, illetve magánszemély kommunális adója.
6.§.
Adómentesség
(1) Mentes az adó alól a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, a kisebbségi
önkormányzat, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete.
(2) Mentes az adó alól a társadalmi szervezet, az alapítvány, a köztestület, az egyház, a
költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző évben a vállalkozási
tevékenységből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve a
költségvetési szerv eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége
nem keletkezett. A feltétel meglétéről évente írásban kell nyilatkozni.
7.§.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő 35.napon lép hatályba, a hatályba lépésével
egyidejűleg a 15/2007./XII.13./sz. rendelet hatályát veszti.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a luxusadóról szóló módosított
2005.évi CXXI.tv. és az adózás rendjéről szóló módosított 2003.évi XCII.tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben foglaltak szerint
a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.
8/e. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
Navrasics Endre képviselő:
Két tanulónk Simon Evelin és Kányási Tamara szeretné folytatni tanulmányait ennek a
programnak a keretében. Anyagilag nem tudjuk támogatni őket, de javasolom, hogy
erkölcsileg támogassuk tanulmányaik folytatásában.
Vass Béla Gyula képviselő:
A megyében a Táncsics Gimnázium van kijelölve erre, elismert, rangos intézmény.
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Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki egyetért a két tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
102/2008. (XI.27.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy
Simon Evelin nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bogdán Gyöngyi)
Balatonszentgyörgy település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
c) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak elviekben
támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani neki.
d) Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre, a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János
Programirodának küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
a következő határozatot:
103/2008. (XI.27.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy
Kányási Tamara nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Benedek Beáta)
Balatonszentgyörgy település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
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c) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak elviekben
támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani neki.
d) Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre, a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János
Programirodának küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Besenczki Józsefné
képviselő

Takácsné Lengyel Valéria
képviselő
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