BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
24/2010. (III.25.) kt. határozat:
A 2010. március 25-ei ülés napirendjének elfogadása
25/2010. (III.25.) kt. határozat:
Napirend előtti beszámoló elfogadása
26/2010. (III.25.) kt. határozat:
Belső ellenőr végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
27/2010. (III.25.) kt. határozat:
Ügyiratkezelési Szabályzat elfogadása
28/2010. (III.25.) kt. határozat:
Marcali Kistérségi Többcélú Társulási megállapodás módosítása
29/2010. (III.25.) kt. határozat:
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosítása
30/2010. (III.25.) kt. határozat:
Farkas László alpolgármester költségtérítése 2010. április 1-től
31/2010. (III.25.) kt. határozat:
Nagy Lajos polgármester költségtérítése 2010. április 1-től
32/2010. (III.25.) kt. határozat:
Orvosi rendelő tetőfelújítás költség elszámolása

RENDELETEI
5/2010. (III.25.)sz. rendelet::
A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
6/2010. (III.25.)sz. rendelet::
Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.˙( zárszámadás)
7/2010. (III.25.)sz. rendelet::
A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

4. számú

Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010.
március 25-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László Nándor 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
Igazoltan távol maradt:
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Béla Gyula és Besenczki Józsefné képviselőket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
24/2010. (III.25.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március
25-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Belső ellenőr végzett munkájáról beszámoló.
Előadó: belső ellenőr
4) Ügyiratkezelési Szabályzat elfogadása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
5) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
- A Marcali Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol a közmunka programmal
kapcsolatban adtak tájékoztatást. Amennyiben maximálisan ki tudjuk használni ezt a
lehetőséget, úgy több embernek tudunk munkát biztosítani a nyári hónapokban.
- Március 15-én tartottuk legnagyobb nemzeti ünnepünk megünneplését magas
színvonalon, nagyon sok résztvevő mellett. Köszönetemet fejezem ki a község
lakosságának és a képviselő-testületnek, hogy nemzeti ünnepünket méltóképpen tudtuk
ünnepelni.
- 17-én a ZÁÉV-vel, a menedzsmenttel és az iskola vezetéssel egyeztetést tartottunk az
iskola felújításról. A munka az ütemnek megfelelően halad. Május 8-án befejeződik a
tanítás, az egész munkaterületet át tudjuk adni a kivitelezőnek.
Az alpolgármester úrnak is volt egy megbízatása, kérem számoljon be róla.
Farkas László alpolgármester:
A Szent György Nyugdíjas Egyesület beszámoló közgyűlésén vettem részt, amely
nagyon jó hangulatban zajlott. Az elhangzott kérdésekre ismertettem az önkormányzat
pénzügyi, gazdálkodási problémáit, lehetőségeit amit mindannyian tudunk. Igazából egy
baráti beszélgetés volt.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2010. (III.25.) 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 költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tolnai Anna gazdálkodásvzető:
Minden évben a zárszámadás elfogadása előtt a ténylegesen megítélt és kiutalt állami
támogatásokkal módosítani kell a költségvetést. A jelenlegi módosítás is ezeken a
tételeken felül tartalmazza a DDOP-s és TÁMOP-os támogatások 2009. évre megítélt
bevételeit és kiadásait is.
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tegnap ülésezett, 4 igennel javasolja elfogadni a rendelet
módosítását a testületnek.
K é r d é s:
Farkas László Nándor képviselő:
A CKÖ költségvetési támogatása közel 400 e Ft-tal több mint a tervezett. Miből adódik
ez? Mire lett ez felhasználva?
Csatorna be lett tervezve 1.100 e Ft-tal, 0 lett a vége. Mi áll e mögött?
Tolnai Anna gazdálkodásvezető:
A CKÖ állami támogatása áll alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból. Az eredeti
költségvetésbe csak az alaptámogatás került betervezésbe 571 e Ft összegben. A
kiegészítő támogatásokról évközben értesültek, ezek felhasználásáról a CKÖ dönt. Az

1.100 e Ft mind bevételként, mind kiadásként be lett tervezve, pénzügyi realizálására
2010. évben kerül sor.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010. (III.25.) sz. rendelete
a 2/2009. (II.26.) sz. rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII.törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§.-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2009.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 1.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§.A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester,
bizottságok, körjegyzőség) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.”
2.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 2.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervként
működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e
rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
3.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 2.§.(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet
1.sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
4.§.
A 2/2009./II.26./sz. rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009.évi költségvetését
659.703.000.- Ft

bevétellel

41.041.000.- Ft
703.744.000.- Ft

működési célú hitellel
mindösszesen

kiadással

703.744.000.- Ft
Ezen belül:
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
Ebből:
- személyi juttatások kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi kiadásokat
- a szociális segélyeket
- a speciális célú támogatásokat

445.148 e Ft-ban
445.148 e Ft-ban
182.744 e Ft.ban
53.671 e Ft-ban
176.092 e Ft-ban
18.929 e Ft-ban
13.712 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt
258.596 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást
258.596 e Ft-ban
Ebből:
- a beruházások összegét
13.258 e Ft-ban
- felújítások összegét
237.241 e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék (iskola felújítás)
7.897 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét
200 e Ft-ban
állapítja meg.
6.§.
A 2/2009./II.26./ sz. rendelet 5.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(9) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése
érdekében 41.041 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a
legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 41.041 e Ft.
7.§.
(1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

2) Napirend tárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.
Nagy Lajos polgármester:
A gazdálkodást, zárszámadást folyamatosan figyelemmel kísértük, újat nem tartalmaz.
Kérem, aki elfogadja a gazdálkodásról szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Balatonszentgyörgy Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2010. (III.25.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított 1992.évi XXXVIII.törvény 82.§.-ában biztosított jogkörében a
2009.évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
(1) Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülte a 2009.évi költségvetési
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1..,2., 3.sz. mellékletben foglaltaknak
megfelelően
669.657 ezer Ft bevétellel,
614.274 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek
bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 4/a. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3)A Polgámresteri Hivatal kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként
részletezve a 4/b.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§.
(1)A felújítási kiadások teljesítését 187.738 ezer Ft főösszegben, valamint annak
célonkénti részletezését az 5.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2)A felhalmozási (v.fejlesztési) kiadások teljesítését 6.210 ezer Ft főösszegben,
valamint annak feladatonkénti részletezését a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
3.§.
Az önkormányzat a 2009.év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7.sz. melléklet –
a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján 913.224 ezer Ft-ban
állapítja meg.
4.§.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8.sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
5.§.
Az Önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9/a. ls 9/b.számú mellékleteknek
megfelelően jóváhagyja.
6.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
3) Napirend tárgyalása:
Belső ellenőr végzett munkájáról beszámoló.
Előadó: belső ellenőr
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
26/2010. (III.25.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzésről készült
jelentésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos polgármester
4) Napirend tárgyalása:
Ügyiratkezelési Szabályzat elfogadása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Ügyiratkezelési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
A Szabályzatot 2004-ben módosította utoljára a testület, akkor volt egy nagyobb
törvénymódosítás. Most elérkeztünk oda, hogy 2011. január 1-től a hivatalok egymás
között papír alapon nem tarthatják a kapcsolatot, csak elektronikus úton, hivatali kapun
keresztül. Ennek megfelelően módosítani kellett az Ügyiratkezelési Szabályzatot is. Ki
kell alakítani az elektronikus irattárat, a feltételeket biztosítani kell. A Szabályzatot
jóváhagyás végett megküldtük a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak,
valamint a Somogy Megyei Levéltárnak. Ezek után a képviselő-testületnek el kell
fogadni.
K é r d é s:
Farkas László Nándor képviselő:
A jelenlegi technikai háttér milyen fejlesztést igényel? A személyi feltételek adottak-e?
Milyen továbbképzést igényel? Milyen a személyzet felkészültsége?
Török Csilla körjegyző:
A technikai háttérre még nem kaptuk meg azokat a paramétereket a Regionális
Államigazgatási Hivataltól, amelyeket 2011. január 1-től alkalmazni kell. Csatlakoztunk
egy pályázati rendszerhez, melyben a Marcali Kistérségben egy tárolási rendszert
alakítanak ki. A pályázatot Pécs városa adta be, még elbírálás alatt van. Jelenleg az
iktatást Garai Ferencné látja el elektronikusan, a feltételeknek megfelelően. A hivatali
kapuhoz három személynek van hozzáférési joga. Ha szükségessé válik, akkor több
személy is hozzáférést kap. Továbbképzések várhatók.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
27/2010. (III.25.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége 2010.év január hó
1.napjától érvényes Ügyiratkezelési Szabályzatában foglaltakkal egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5) Egyéb ügyek.
5/a. Iso Color 2000 Kft. kérelme rendezési terv módosítására.
Nagy Lajos polgármester:
A Mise út 2. szám alatt működő Iso Color 2000 Kft. szeretné megszüntetni
tevékenységét, értékesíteni kívánja telephelyét. Kérelme szerint több komoly érdeklődő
felkereste, többek között üzemanyag értékesítéssel foglalkozó cégek. Mivel a jelenlegi
rendezési terv üzemanyagtöltő állomás építését ezen a területen nem engedélyezi,
szeretné, ha a rendezési tervet módosítaná a képviselő-testület. Először is mi a
véleménye a testületnek az üzemanyagtöltő állomásról? Csak ezután beszélhetünk a
rendezési terv módosításáról, ami nem egy egyszerű dolog. Minden szakhatósággal
véleményeztetni kell, több hónap is eltelik a módosításig.
Hozzászólások:
Farkas László alpolgármester:
Nem tudom támogatni ezt a kérést. A rendezési tervet akkor lehet módosítani, ha
módosul a 76-os út nyomvonala. Közlekedés-technikailag a legveszélyesebb csomópont
alakult ki ott a berényi elágazásnál. Az elmúlt években nem egy halálos baleset is volt.
Közel vannak az intézmények. Ez az a pont amit először meglát a beutazó, nem hiszem,
hogy szép látvány lenne.
Farkas László Nándor képviselő:
Nyilván abban a környezetben van több lakó, akinek a véleményét ki kellene kérni. Jól
meg kell fontolnunk a bevételek lehetőségét. Semmiképp nem kellene elzárkóznunk egy
ilyen megoldástól. Ez is egy szempont, amit nekünk mérlegelnünk kell a falu fejlődése
szempontjából. Lehet, hogy csak profilváltásról van szó.
Tüskés Balázs képviselő:
Nagyon kecsegtető az 5 millió Ft, de nem szabad, hogy a tekintetünk átfusson azon a
mondaton, hogy többek között üzemanyag értékesítéssel foglalkozó cégek keresték
meg. Kik azok a cégek és akkor is áll-e ez az 5 millió Ft-os összeg?
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A Rendezési Terv módosítása egy huzamosabb idő. Nagyon közelinek tartom a
lakóházakat egy benzinkúthoz. Nem beszélve arról, hogy milyen alakok jelenhetnek
meg a benzinkúton.

Nagy Lajos polgármester:
Amikor ezt a levelet megkaptam, vártam, hogy személyesen is megjelenik a Gulyás úr,
de nem így történt. Úgy gondolom, hogy most érdemben nem tudunk ezzel a kéréssel
foglalkozni. Személyesen meginvitálom és a következő testületi ülésen tájékoztatom a
testületet a megbeszélésről.
5/b. Marcali Kistérségi Többcélú Társulási megállapodás módosítása.
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eddig Fonyódhoz tartozott, az Alapszolgáltatási
Központot fenntartó mikrotérségi társulás úgy döntött, hogy pályázat útján a Marcali
SZESZK-en keresztül kívánja megoldani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezen
módosítást át kell vezeti a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásán is, ezért javasolja a megállapodás módosítását megtárgyalását és
elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
28/2010. (III.25.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali
Kistérségi Többcélú Társulási megállapodás módosítását megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja, miszerint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe kibővül
Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Vörs, Tikos
és Hollád településekkel.
b) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot közölje a Marcali
Kistérségi Többcélú Társulás elnökével.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
5/c. Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása.
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

29/2010. (III.25.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri
székhelyű, társulásban fenntartott Alapszolgáltatási Központ, mint költségvetési szerv
2010. január 1.napjától hatályos alaptevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az alapító
okirat 6.) pontja tekintetében az alábbiak szerint állapítja meg: (megjegyzés: áthúzás
törtést jelenti.)
881011 Idősek nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatot a szociális mikrotérség
társulása székhelyére küldje meg.
Határidő: 5 munkanap
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Török Csilla körjegyző
5/d. A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása.
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Az alakuló ülésen megállapításra került a polgármester, alpolgármester juttatása
valamint költségtérítése. A képviselők díjazásáról szóló rendelet 2009. februári ülésen
lett módosítva. 2010. január 1-től különböző változások álltak be a jogi szabályozás
terén. Ez választás elé állítja azokat a személyeket, akik ilyen juttatásban részesülnek.
Három féle lehetőség van; az első az, hogy bérként adózik. Második lehetőség, hogy
elszámol a költségekkel, útnyilvántartást vezet és megfizeti a cégautó adót, a harmadik
lehetőség pedig az, hogy az 1994. évi LXIV. tv. 18. § (1) bekezdése szerint kéri
költségeinek a megtérítését. A polgármester úr és az alpolgármester úr kérelemmel
fordult a testülethez, hogy a harmadik lehetőség szerint kéri költségeinek megtérítését.
Nagy Lajos polgármester:
Főleg útiköltség merül fel, amit útiköltség igénnyel kell benyújtani.

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke:
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is tárgyalta tegnapi ülésén, 4 igen szavazattal
javasolja elfogadni.
Farkas László Nándor képviselő:
Március 31-ig milyen verzió működik?
Tolnai Anna gazdálkodásvezető:
Útnyilvántartást kell vezetni, amihez cégautó adót kell fizetni. Ezt nem célszerű
választani, mert magasabb összegű mint a levonás.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását,
szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következő rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (III.25.) sz. rendelete,
1/2007. (III.1.) sz. rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 20.§-ában kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.tv. törvény 17.§.(1) bekezdésére
figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Az 1/2007./III.1./sz. rendelet 2.§.(1) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„b.) Az 1994.évi LXIV.tv. 18.§.(1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve
képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából valamint a
bizottsági elnöknek a végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi.

2.§.
Az 1/2007./III.1./sz. rendelet 2.§.(2) bekezdéséből „A képviselőket és” szövegrész
törlésre kerül.
3.§.
(1)E rendelet 2010.év április hó 1.napján lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Nagy Lajos polgármester:
Farkas László alpolgármester kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, az iránt, a
részére a 104/2006./X.19./kt.határozattal megállapított, 1994.évi LXIV.törvény 18.§.(2)
bekezdése szerinti költségátalányáról 2010.év március hó 31.napjával le kíván mondani,
és helyette kéri, 2010. év április hó 1.napjától kezdődően az említett törvény 18.§.(1)
bekezdése szerint az alpolgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő összes költségei
megtérítését.
Farkas László alpolgármester:
Bejelenti, hogy személyesen érintett, ezért a szavazás során tartózkodni fog.
Tüskés Balázs :
A pénzügyi bizottság is tárgyalta a kérelmet, a kérelemben foglaltakkal egyetért,
javasolja a testületnek elfogadásra.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja Farkas László alpolgármester úr költségeinek megtérítésére
vonatkozó kérelmét, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2010. (III.25.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas
László alpolgármester kérelmét – melyben a részére a 104/2006./X.19./kt.
határozatában az 1994.évi LXIV.tv. 18.§.(2) bekezdése szerint megállapított
költségátalányáról 2010.év március hó 31.napjával lemond - tudomásul veszi,
elfogadja.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas
László alpolgármester kérését választása szerint tudomásul veszi és hozzájárul,
hogy költségei az 1994.évi LXIV.tv. 18.§.(1) bekezdése szerint kerüljenek
megtérítésre 2010. év április hó 1.napjától kezdődően.

c.) A képviselő-testület felkéri a Körjegyzőség pénzügyi előadóját, hogy a
továbbiakban a kifizetéseket e határozatban meghatározottak szerint teljesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester:
Nagy Lajos polgármester is kérelmet nyújtott be, hogy a részére a
103/2006./X.19./kt.határozattal megállapított 1994.évi LXIV.törvény 18.§.(2)
bekezdésében foglaltakat alapján – költségátalányról 2010.év március hó 31.napjával
lemond, és kéri ,hogy részére a testület 2010.év április hó 1.napjával az 1994.év
LXIV.törvény 18.§.(1) bekezdése szerint a polgármester tisztsége ellátásával
összefüggő szükséges költségeit térítse meg.
Tüskés Balázs :
A pénzügyi bizottság is tárgyalta a kérelmet, a kérelemben foglaltakkal egyetért,
javasolja a testületnek elfogadásra.
A polgármester költségei megtérítésének kérelmére a szavazásban Nagy Lajos
polgármester érintettsége miatt nem vesz részt, az ülés vezetését a szavazás idejére
Farkas László alpolgármester részére átadja.
Farkas László alpolgármester:
Kérem, aki elfogadja Nagy Lajos polgármester úr költségeinek megtérítésére vonatkozó
kérelmét, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
31/2010. (III.25.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos
polgármester kérelmét – melyben a részére a 103/2006./X.19./kt. határozatában
az 1994.évi LXIV.tv. 18.§.(2) bekezdése szerint megállapított költségátalányáról
2010.év március hó 31.napjával lemond - tudomásul veszi, elfogadja.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos
polgármester kérését választása szerint tudomásul veszi és hozzájárul, hogy
költségei az 1994.évi LXIV.tv. 18.§.(1) bekezdése szerint kerüljenek
megtérítésre 2010. év április hó 1.napjától kezdődően.
c.) A képviselő-testület felkéri a Körjegyzőség pénzügyi előadóját, hogy a
továbbiakban a kifizetéseket e határozatban meghatározottak szerint teljesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas László alpolgármester

Mivel Nagy Lajos polgármester személyes érintettsége megszűnt, Farkas László
alpolgármester az ülés vezetését visszaadta Nagy Lajos polgármester részére, az
ülés folytatódik, továbbra is határozatképes.
5/e. Orvosi rendelő tetőfelújítás pénzügyi elszámolása.
Nagy Lajos polgármester:
Az orvosi rendelő tetőfelújítása befejeződött, melyet TEKI támogatásból valósítottunk
meg. A költségek között szerepel egy tétel 13.353,- Ft összegben, amit a támogatás
keretében nem lehet elszámolni. Ezt testületi határozattal kell elfogadni. Kérem, aki
elfogadja ezen összeg felhasználását, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
32/2010. (III.25.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
balatonszentgyörgyi Orvosi rendelő és szolgálati lakás tetőfelújítási munkáival
kapcsolatos CÉDE támogatásból maradványként keletkezett 13.353.- Ft összeg
felhasználásáról lemond.
A lemondással kapcsolatos nyilatkozatot egyidejűleg a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft- nek megküldi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 15,05
órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Vass Béla Gyula
képviselő

Besenczki Józsefné
képviselő

