10. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005.
július 26-án, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Farkas László képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Györei József képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére

képviselőket kéri fel a testület egyetértése alapján.

Javasolja, hogy a napirendi pontot egészítsék ki a holládi önkormányzat csatlakozási
kérelmének tárgyalásával, valamint Doroszi József alpolgármester és Gazda János
Balatonberény polgármesterének Nagy Lajos polgármester helyettesítésének
megbízásával, melyet nyilvános ülésen tárgyalna a testület, a kitüntetési javaslatot pedig
zárt ülésen.
A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat az alábbiak szerint
tárgyalja:
Nyilvános ülésen:

1) Hollád község önkormányzata csatlakozása Balatonszentgyörgy-Tikos
Községek Óvoda Intézményfenntartói Társulásához.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) Doroszi József alpolgármester és Gazda János Balatonberény polgármesterének
megbízása.
Előadó:
Zárt ülésen:
3) A nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes kitüntetésére javaslat.
Előadó: Nagy Lajos polgármester

A napirend tárgya:
1) Hollád község önkormányzata csatlakozása Balatonszentgyörgy-Tikos Községek
Óvoda Intézményfenntartói Társulásához.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Hollád község önkormányzatának képviselő-testülete
hosszabb folyamat eredményeképpen, különböző egyeztetések után meghozta azon
döntését, hogy a működő napközi otthonos óvodáját be kívánja zárni, mivel a 9 fő
óvodás gyermek közül 1 fő holládi állandó lakos. Kinyilvánította szándékát, hogy
szeptember 1-vel a Balatonszentgyörgy-Tikos Községek Óvoda Intézményfenntartói
Társulásához szeretne csatlakozni, gyermekeiket a balatonszentgyörgyi székhelyű
óvodába szeretnék járatni. Mivel önkormányzati kötelező feladatról van szó,
folyamatosságot biztosítani kell. A holládi polgármester asszony kérése, hogy
Balatonszentgyörgy és Tikos község képviselő-testülete lehetőleg minél előbb döntsön a
témában, ne húzódjon át a döntés szeptember hónapra. Tikos község képviselő-testülete
is e héten tárgyalja rendkívüli ülésén.
Nagy Lajos polgármester:
Tudtuk, hogy ez a folyamat be fog következni. Az év elején Hollád község ezt már
jelezte. Úgy gondolom, ezt a kérést méltányolnunk kell az ő érdekükben, de a mi
érdekünkben is. A szentgyörgyi óvoda életében is jelentős lépés, hiszen ha ők nem

jöttek volna be, akkor a következő évtől jelentősen csökkent volna a gyereklétszám.
Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
79/2005. (VII.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollád Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonszentgyörgy-Tikos Községek Óvoda
Intézményfenntartó Társulásához 2005. év szeptember hó 1. napjától történő
csatlakozási kérelmét megismerte, megtárgyalta.
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményfenntartó
társuláshoz 2005. év szeptember hó 1. napjától történő csatlakozásához hozzájárul.
Felkéri a körjegyzőt, hogy az alapító okirat és a társulási megállapodás módosítását
készítse el és terjessze elő a képviselő-testület következő ülésére.
Határidő:
Felelős: Török Csilla körjegyző
2) Doroszi József alpolgármester és Gazda János Balatonberény polgármesterének
megbízása.
Előadó:
80/2005. (VII. 26.) kt. határozat:
a)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
Doroszi Józsefet Balatonszentgyörgy Község Alpolgármesterét, hogy a Fonyód
Többcélú Kistérség Társulási Tanácsának ülésein távolléte esetén teljes
jogkörrel képviselje Nagy Lajost Balatonszentgyörgy Község Polgármesterét.
A képviselő-testület a megbízást a 2006. évi önkormányzati választások
időpontjáig adja.

b)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
Gazda Jánost Balatonberény Község Polgármesterét, hogy a Fonyód Kistérség
Fejlesztési Tanács ülésein távolléte esetén teljes jogkörrel képviselje Nagy
Lajost Balatonszentgyörgy Község Polgármesterét.
A képviselő-testület a megbízást a 2006. évi önkormányzati választások
időpontjáig adja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester a
nyilvános ülést bezárta. A kitüntetési javaslat tárgyalása a zárt ülésen folytatódik.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Nagy Lajos
polgármester

