
 

 

 

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

85/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

   A 2009.augusztus 10-ei rendkívüli ülés napirendjének elfogadása 

 

86/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

   „Margaréta Óvoda” átalakító okiratának, és az átalakítással  

   kapcsolatos egyéb döntések meghozatala 

 

87/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

   „Dobó István Általános Iskola és Óvoda” módosító okiratának és 

   az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása 

 

88/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

   DDOP-3.1.2-2008-0011 „Balatonszentgyörgyi Integrált Oktatási 

   Intézmény fejlesztése” projekt megvalósítására kötött konzorciumi 

   megállapodás módosításának elfogadása 

 

89/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

   Projekt megvalósításához szükséges önrész mértékéről, és annak 

   biztosításáról történő döntés 

 

90/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

   Projekt megvalósításához szükséges önrész biztosításához hitel 

   felvételéről döntés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. 

augusztus 10-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Hetényi Tamás Péter képviselőket kéri 

fel a testület egyetértése alapján.  

 

Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalja a testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

85/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. augusztus 

10-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Margaréta Óvoda átalakító okiratának, és az átalakítással kapcsolatos egyéb döntések 

meghozatala. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 



 

2) Dobó István Általános Iskola és Óvoda módosító okiratának és az alapító okirat 

egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) DDOP-3.1.2-2008-0011 „Balatonszentgyörgyi Integrált Oktatási Intézmény 

fejlesztése” projekt megvalósítására kötött konzorciumi megállapodás módosításának 

elfogadása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Projekt megvalósításához szükséges önrész mértékéről, és annak biztosításáról 

történő döntés. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) Projekt megvalósításához szükséges önrész biztosításához hitel felvételéről döntés. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

1) Napirend tárgyalása_ 

Margaréta Óvoda átalakító okiratának, és az átalakítással kapcsolatos egyéb 

döntések meghozatala. 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Átalakító okirat és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

Besenczki Józsefné képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület létszáma 8 

főre bővült, az ülés tovább folytatódik. 

 

K é r d é s: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az óvoda vezetőjének megbízása hogyan alakul? 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Az óvoda vezetőjének vezetői megbízása 2009. augusztus 31-el lejár. A helyettes 

megbízása az iskola igazgatójának hatáskörébe tartozik. 

 

 



Hozzászólás: 

 

Vass Béla Gyula képviselő, iskola igazgató: 

 

Az Oktatási Közlönyben megjelent a pályázat. Egy fő érvényes pályázatot nyújtott be. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja a Margaréta Óvoda átalakító okiratát, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

86/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy  Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. március 26-

i ülésén úgy döntött,  hogy 2009. szeptember 1-től a közoktatási feladatokat (óvodai 

nevelés) a „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda-ban látja el: 

 

Ennek érdekében az alábbi döntéseket hozza: 

 

1.)  Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. 

március hónapban meghozott határozatát, - mely szerint a „Margaréta” Óvoda 

működtetését 2009. augusztus 31.napjával jogutóddal megszünteti, és beolvad a 

„Dobó István” Általános Iskola és Óvoda-ba, oly módon, hogy annak 

tagintézménye lesz, megerősíti. 

 

2.)  A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a 

törzskönyvi nyilvántartásból töröltesse a „Margaréta” Óvodát-t, mint 

költségvetési szervet. 

 

3.)  Az átszervezett (megszüntetett)  intézményben  foglalkoztatottak 

(közalkalmazott, munkavállalók) jogviszonya változatlanul fennáll a 

munkáltató és a munkavállaló között, kinevezésük, munkaszerződésük 

módosításra került a munkáltató személyében történt változás miatt, a 

munkáltatójuk 2009. szeptember 1-től kezdődően a „Dobó István” Általános 

Iskola és Óvoda. Az intézmény közalkalmazottainak jogviszonya a jogutód 

munkáltatónál folyamatos, a jogelőd munkáltatónál eltöltött idő tekintetében a 

Kjt. 25/A. §-a irányadó.  

 

4.)  A „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda intézmény az intézmény 

vezetőjének magasabb vezetői megbízása annak lejártáig, 2011. július hó 

31.napjáig változatlanul fennáll, közalkalmazotti kinevezése módosításra kerül 

a munkáltató nevében történt változás miatt.  

 



5.)  Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Margaréta” Óvoda átalakító okiratának tervezetét megismerte, megtárgyalta. A 

képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az átalakító okirat aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Nagy Lajos polgármester 

              Török Csilla körjegyző 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

„Dobó István Általános Iskola és Óvoda módosító okiratának és az alapító okirat 

egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Módosító okirat és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dobó István 

Általános Iskola és Óvoda” módosító okiratát, és az Alapító Okiratának egységes 

szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

3) DDOP-3.1.2-2008-0011 „Balatonszentgyörgyi Integrált Oktatási Intézmény 

fejlesztése” projekt megvalósítására kötött konzorciumi megállapodás 

módosításának elfogadása. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Megállapodás és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok 

Képviselő-testületeivel megkötött, a DDOP-2007.3.1.2/2F „Integrált Kis-, és 



mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése”  (projekt azonosító száma: 

DDOP 3.1.2/2F-2008-0011) projekt megvalósítására megkötött konzorciumi 

együttműködési megállapodásban foglalt módosításokat megismerte, megtárgyalta, azt 

elfogadja, a polgármestert felhatalmazza a módosított megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
 

 

4) Projekt megvalósításához szükséges önrész mértékéről, és annak biztosításáról 

történő döntés. 
  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

89/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

 

I. 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DDOP-2007.3.1.2/2F 

„Integrált Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése” pályázati 

felhívásra benyújtott pályázat támogatást nyert (projekt azonosító száma: DDOP 

3.1.2/2F-2008-0011) 

 

A projekt költségvetése (konzorciumi szerződés szerint) : 868.376.967- Ft 

Ebből: 

- igényelt támogatás: 781.539.270.- Ft 

- önkormányzati önrész: 61.997.312.- Ft 

- konzorciumi partnerek önrésze: 24.840.385.- 

 

A Képviselő-testület a konzorciumi megállapodás szerinti önkormányzatot terhelő 

önrészt 61.997.312.- Ft-ot vállalja, annak fedezetét költségvetésében biztosítani fogja. 

A képviselő-testület egyidejűleg az önerős biztosítással kapcsolatos 

105/2008./XII.8./kt.határozat I.pontját hatályon kívül helyezi. 

 

II. 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházás teljes bekerülési 

költsége 871.360.857.- Ft. 

A  konzorciumi megállapodásban vállalt önkormányzati önrész, és a teljes bekerülési 

költség önrésze Balatonszentgyörgy Önkormányzatára eső részének különbözetét, 

2.130.332.-Ft-ot a képviselő-testület a projekt teljes megvalósítása érdekében,  az éves 

költségvetésében biztosítani fogja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 



 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Projekt megvalósításához szükséges önrész biztosításához hitel felvételről döntés. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

90/2009. (VIII.10.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-

3.-1.2.-2008-0011 projektazonosítójú „Balatonszentgyörgyi Integrált Oktatási 

Intézmény fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges sajáterő 

igazolására a számlavezető pénzintézettől 62.986.312.- Ft összegre vonatkozóan 

hitelkeretszerződést köt, amelynek aláírására a polgármestert és a körjegyzőt 

felhatalmazza. 

 

-  hitel futamideje:    10 év 

- hitel lejárati ideje     2019. szeptember 5. 

- rendelkezésre tartási idő:    2010. december 4. 

- hitel fedezete: 

 Balatonszentgyörgy 

1. Belterület: 

232 hrsz. 

603/9 hrsz. 

665/2 hrsz. 

768/4 hrsz. 

822/26 hrsz. 

822/32 hrsz. 

                         ingatlanok 

 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert és a körjegyzőt a jóváhagyott 62.986.312.- Ft hitelkeret összegen belül a 

hitelszerződés 1.3.) pontjának figyelembe vételével külön kölcsönszerződés 

megkötésére, a szerződést aláírására. 

 

c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves 

költségvetésbe történő bevezetésére. 

 



d.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyezzen be az OTP Bank Nyrt. a hitel fedezetéül 

felajánlott ingatlanokra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 

15,00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

                           Török Csilla                                                       Nagy Lajos 

                             körjegyző                                                       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

                          Navrasics Endre                                            Hetényi Tamás Péter 

                               képviselő                                                         képviselő  

 

 

 

 


