
  

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATAI 

 

21/2010. (III.17.) kt. határozat: 

   A 2010. március 17-ei ülés napirendjének elfogadása. 

 

22/2010. (III.17.) kt. határozat: 

   Balatonberényi Óvoda „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda 

   tagintézményévé fogadása, valamint balatonberényi 1-4. osztály- 

   os alapfokú oktatás vállalásáról elvi döntés. 

 

23/2010. (III.17.) kt. határozat: 

   Együttműködési Megállapodás a Balatonszentgyörgyi Polgárőr- 

   séggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. 

március 17-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

   Besenczki Józsefné képviselő 

   Farkas László Nándor képviselő 

   Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

   Tüskés Balázs képviselő 

   Vass Béla Gyula képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Farkas László alpolgármester 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

 

 

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

testület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Béla Gyula és Tüskés Balázs képviselőket kéri fel a 

testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy a rendkívüli ülésen két napirendet tárgyaljon a testület, a balatonberényi 

Óvoda „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé fogadásáról, valamint 

a balatonberényi 1-4. osztályos alapfokú oktatás vállalásáról elvi döntést; a 

Polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodást. 

 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

21/2010. (III.17.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 

17-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 



1) Balatonberényi Óvoda „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé 

fogadásáról, valamint balatonberényi 1-4. osztályos alapfokú oktatás vállalásáról elvi 

döntés. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Együttműködési Megállapodás a Balatonszentgyörgyi Polgárőrséggel. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Balatonberényi Óvoda „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé 

fogadásáról, valamint balatonberényi 1-4. osztályos alapfokú oktatás vállalásáról 

elvi döntés. 
  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést.  

 

 

Hozzászólások, kérdések: 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Balatonberényben alsó tagozatos gyerek 8-9 fő, tudjuk fogadni őket. Az óvodához 

ragaszkodnak, hogy helyben maradjanak a gyerekek. Amennyiben ott marad 

tagintézményként az óvoda, akkor az irányítását a balatonszentgyörgyi Általános Iskola 

és Óvoda fogja végezni. Ha társulnak, akkor a normatívákat le tudjuk igényelni.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az intézménnyel kapcsolatosan költségvetési kérdések  merülnek fel. Költségvetésünket 

szorosan szabtuk meg, ennek az intézménynek semmilyen paraméterét nem látjuk. Az 

iskola költségvetéséből milyen alapon fogják kivenni a részüket? Létszámarányosan 

vagy az intézménynek lesz egy külön részköltségvetése? Erre vonatkozóan milyen 

elképzelések vannak? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az iskolánál a normatíva alapján. Az óvodánál még tárgyalásokat kell folytatni. Az alap 

elképzelés az, hogy az óvoda dologi kiadásait fedezi a balatonberényi önkormányzat, a 

dolgozók bérét (két ember) a normatívából nekünk kell rendezni. Jelenleg 



Balatonberényben 15-20 óvodás korú gyerek van, ha mind idehozzák, akkor sem 

valószínű, hogy a normatíva elég lesz a két dolgozó bérére. 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Milyen alapon kerül elfogadásra a balatonberényi önkormányzatnál a dologi kiadás 

fizetése? Nehogy a későbbiekben előálljanak azzal, hogy nem így gondolták. 

Infrastrukturálisan milyen állapotban van az intézmény? 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ők vállalták a dologi kiadások rendezését azzal, hogy a két dolgozó bérét mi fizessük a 

normatívából ill. saját hozzájárulásból.  Ezeket a dolgokat a szerződésben le kell 

fektetni.  

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Mi lesz akkor, ha a két óvoda infrastrukturálisan versenyre kel, és a szülők ide akarják 

hozni a gyerekeket, itt csúcsra megy a létszám? De előfordulhat az is, hogy kritikusan 

lecsökken a balatonberényi gyereklétszám? 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ha átjönnének, akkor 5-tel lenne több a gyereklétszám. Ez nem jelentene problémát. A 

gyereklétszám csökkenésnél más lenne a helyzet. Minden eshetőségre fel kell készülni. 

Jelen pillanatban a 15-20 gyerekről van szó.  

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

Az óvoda tulajdonjoga nem kerül be a társulási vagyonba? 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az óvoda tulajdonjoga nem kerül be a társulási vagyonba. Kérem, aki egyetért az 

előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

22/2010. (III.17.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás tagja  elvi döntést hoz az alábbiakról:  

a.) Mint a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja vállalja, - amennyiben 

Balatonberény az óvodai feladatok ellátása tekintetében belép a Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulásba -  a balatonberényi óvodai-nevelési feladatok 

ellátását olyan formában,  hogy  2010.év szeptember hó 1.napjától kezdődően a 



balatonberényi óvoda a társulás keretében fenntartott “Dobó István” Általános 

Iskola és Óvoda tagintézményévé váljon, balatonberényi telephellyel.. 

b.) Mint a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja vállalja, - amennyiben 

Balatonberény az 1-4.osztály vonatkozásában belép a Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulásba -  hogy a balatonberényi 1-4 osztályos közoktatási 

feladatokat Balatonberény Önkormányzata részére ellátja 2010.év szeptember hó 

1.napjától kezdődően a a társulás által fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyű 

“Dobó István” Általános Iskola és Óvoda-ban a jelenleg is  működő 1-4.osztályos 

tanulócsoportokban. 

c.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről 

Balatonberény Község Önkormányzatát értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 2) Napirend tárgyalása: 

Együttműködési megállapodás a Balatonszentgyörgyi Polgárőrséggel. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester ismerteti a megállapodás-tervezetet. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

23/2010. (III.17.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy település Önkormányzata és a Balatonszentgyörgyi Bűnmegelőzési 

és Önvédelmi Egyesület Polgárőrség (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.86.) között 

megkötendő együttműködési megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

A napirendhez kapcsolódóan szeretném kérdezni, hogy a településőr rendszerre nem 

lehet pályázni? 

 

 

 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

 

Pályázni lehet, de csak egy évre adják, utána saját forrásból kellene finanszírozni a 

működtetését.  

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester a 

rendkívüli ülést 14,35 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                             Török Csilla                                                   Nagy Lajos 

                               körjegyző                                                   polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                          Vass Béla Gyula                                              Tüskés Balázs 

                                 képviselő                                                    képviselő 

 


