
 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

HATÁROZATAI 

 

68/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

   A 2010. augusztus 5-ei ülés napirendjének elfogadása 

 

69/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

   Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 

   Megkötése 

 

70/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

   „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát 

   módosító okirat, és az Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

   elfogadása 

 

71/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

   Kötelező felvételt biztosító körzethatárok meghatározása iskolai 

   Oktatás és óvodai nevelés tekintetében 

 

72/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

   Marcali Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásá- 

   nak módosítása 

 

73/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

   Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. 

augusztus 5-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

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 

 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

 

 

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

testület tagjai közül 8-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Vass Béla Gyula 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, a következő határozatot hozta: 

 

68/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 

5-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás megkötése 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 



 

2) „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratát módosító okirat, és az 

Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Kötelező felvételt biztosító körzethatárok meghatározása iskolai oktatás és óvodai 

nevelés tekintetében 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) Marcali Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Zárt ülésen: 

5) Egyéb ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás megkötése 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az elmúlt héten 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a megállapodást.  

 

Török Csilla körjegyző ismerteti a megállapodást.  

 

Farkas László Nándor képviselő az ülésre megérkezett, a testület létszáma 9 főre 

emelkedett, az ülés tovább folytatódik. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   társulási 

megállapodást köt Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs községek 

Önkormányzataival a balatonszentgyörgyi székhelyű „Dobó István” Általános 

Iskola és Óvoda többcélú intézményben történő   közoktatási feladatainak 

(általános iskolai oktatási  1-8.osztály, óvodai nevelés) ellátásra.  

 

b.) A képviselő-testület e határozattal 2010. szeptember 1. napján hatályba lépő,  a 

Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási 



Intézményfentnartó Társulása által tárgyalt, és elfogadott társulási megállapodást 

és mellékleteit az előterjesztés szerinti tartalommal, változtatás nélkül elfogadja 

és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

c.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott társulási  

megállapodás hatályba lépésével  egyidejűleg az általános iskolai és óvodai  

feladatellátásra  Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs 

Községek önkormányzatai által kötött, jelenleg hatályban lévő  Társulási 

Megállapodás hatályát veszti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

„Dobó István” Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát módosító okirat, és az 

Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Leglényegesebb változás az, hogy ezután együttes képviselő-testületi ülésen tárgyalják a 

testületeket az intézmény költségvetését, zárszámadását, stb.  

 

 

Vass Béla Gyula képviselő: 

 

Én természetesnek tartom, hogy a balatonberényiek készítik el a leltárt, amit átadnak.  

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

70/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy   Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   a „Dobó István” 

Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okiratát, valamint az egységes 

szerkezetű Alapító okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal, változtatás nélkül 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 



3) Napirend tárgyalása: 

Kötelező felvételt biztosító körzethatárok meghatározása iskolai oktatás és óvodai 

nevelés tekintetében 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Annyiban módosul az eddig elfogadott, hogy Balatonberény közigazgatási területe is 

bekerül a körzethatárok közé. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

71/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

133/2006./XI.20./kt., a 134/2006./XI.20./kt, valamint ez utóbbit módosító 

120/2007./X.31./kt. határozatát 2010.év augusztus hó 31.napjával hatályon 

kívül helyezi. 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

– Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Közoktatatási 

Intézményfenntartó Társulásának gesztor önkormányzata a Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás  (1997.évi CXXXV.tv. 9.§.)  által fenntartott  

„Dobó István” Általános Iskola és Óvoda (székhely intézmény: 

Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9, tagintézményei: „Margaréta” Óvoda 

Balatonszentgyörgy,  Csillagvár u.4.,  „Csicsergő” Óvoda Balatonberény 

Kossuth Lajos u.4.) kötelező felvételt biztosító körzethatárait az alábbiak 

szerint állapítja meg 2010. szeptember hó 1.napjától kezdődően: 

 

Kötelező felvételt biztosító körzethatárok: 

Ir.szám: 8710 Balatonszentgyörgy község közigazgatási területe 

Ir.szám: 8649 Balatonberény község közigazgatási területe 

Ir.szám: 8731 Hollád község közigazgatási területe 

Ir.szám. 8731 Tikos község közigazgatási területe 

Ir.szám: 8711 Vörs község közigazgatási területe 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Marcali Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 



 

Török Csilla körjegyző: 

 

Ez egy sajnálatos változás. A szabálysértéseket és birtokháborítási eljárásokat elvitték 

Marcaliba, ott egy külön ember intézte ezeket. A gesztor önkormányzat azzal az 

indokkal, hogy nem tud külön helyiséget biztosítani az ügyintézőnek, tavaly szeptember 

1-től felmondta a társulást, ezt át kell vezetni a társulási megállapodáson. A másik 

változás a telepengedélyezési eljárás pontosításának átvezetése.  

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

72/2010. (VIII.5.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Hatósági 

Igazgatási Társulás Társulási Megállapodása módosításában foglaltakat megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre a jellegük miatt 

zárt ülést rendel el, az ülés zárt ülésen folytatódik. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

                     Török Csilla                                                               Nagy Lajos  

                       körjegyző                                                               polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

                  Navrasics Endre                                                        Vass Béla Gyula 

                       képviselő                                                                   képviselő 

 

 

 

 

 

 



 


