
 

 

 

Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Tikos Vörs Községi 

Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Együttes nyilvános ülés jegyzőkönyve 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

74/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A 2010. szeptember 16-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

75/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésé- 

   nek módosítása 

 

76/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. I. félévi költségvet- 

   ésének megtárgyalása 

 

77/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása 

 

78/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának meg- 

   tárgyalása 

 

 

 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

122/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A 2010. szeptember 16-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

123/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésé- 

   nek módosítása 

 

124/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. I. félévi költségvet- 

   ésének megtárgyalása 

 



 

 

 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

56/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A 2010. szeptember 16-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

57/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésé- 

   nek módosítása 

 

58/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. I. félévi költségvet- 

   ésének megtárgyalása 

 

59/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása 

 

60/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának meg- 

   tárgyalása 

 

 

 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

70/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A 2010. szeptember 16-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

71/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésé- 

   nek módosítása 

 

72/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. I. félévi költségvet- 

   ésének megtárgyalása 

 

73/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása 

 

74/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának meg- 

   tárgyalása 

 

 

 

 



 

 

 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

71/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A 2010. szeptember 16-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

72/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésé- 

   nek módosítása 

 

73/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. I. félévi költségvet- 

   ésének megtárgyalása 

 

74/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása 

 

75/2010. (IX.16.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának meg- 

   tárgyalása 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Együttes jegyzőkönyv 

 

Készült a  Balatonszentgyörgyi, Balatonberényi, Holládi, Tikosi és Vörsi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 16-án 14,00 órakor a 

balatonszentgyörgyi Községháza dísztermében megtartott együttes nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: 

  Balatonszentgyörgy    Balatonberény 

 Nagy Lajos  polgármester  Horváth László polgármester 

 Farkas László  alpolgármester Horváth Péter   alpolgármester 

 Besenczki Józsefné képviselő  Gulyás József    képviselő 

 Dr. Darabont Ferenc képviselő  Ifi Béla  képviselő 

 Farkas László Nándor képviselő  Kiss Ferenc  képviselő 

 Hetényi Tamás Péter képviselő 

 Navrasics Endre képviselő 

       Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 Tüskés Balázs  képviselő 

 Vass Béla Gyula képviselő 

 

 

 

   Hollád     Tikos 

 Mózes Marianna polgármester  Kónya László polgármester 

 Bakonyi Lászlóné képviselő  Nagy Imre      alpolgármester 

 Mózes Nándorné képviselő  Bogdán Géza  képviselő 

 Sifter Aranka  képviselő  Kiss Zoltán Aladárné képviselő 

       Rajkai Istvánné képviselő 

 

 

      Vörs 

     Farkas László polgármester 

     Futó Péter      képviselő 

     Simon György képviselő 

     Szekeres Zoltán képviselő 

 

     Török Csilla körjegyző 

     Schenk István jegyző 

 

 

 

Nagy Lajos Balatonszentgyörgy polgármestere köszönti a képviselő-testületek tagjait. 

Megállapítja, hogy a balatonszentgyörgyi képviselő-testület tagjai valamennyien 

megjelentek, a balatonberényi képviselő-testület tagjai közül 5 fő, a holládi képviselő-

testület tagjai közül 4 fő, a tikosi képviselő-testület tagjai közül 5 fő, a vörsi képviselő-

testület tagjai közül 4 fő megjelent, az öt képviselő-testület határozatképes.  

Nagy Lajos polgármester az együttes ülést megnyitja.  



A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László balatonszentgyörgyi alpolgármestert és 

Horváth Péter balatonberényi alpolgármestert kéri fel a képviselő-testületek egyetértése 

alapján.  

Javasolja, hogy a képviselő-testületek a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

tárgyalják.  

Javaslatára a balatonszentgyörgyi képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2010. 

(IX.16.) kt. határozata: 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2010. (IX.16.) 

kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

 

Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Tikos, Vörs Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2010. szeptember 16-ai együttes nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1) Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

2) Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. I. félévi költségvetésének 

megtárgyalása 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

3) Dobó István Általános Iskola és Óvoda felújításához kapcsolódó DDOP 

támogatás és EU önerő alap támogatás megelőlegezésének ügye 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

4) A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Török Csilla körjegyző 

5) A Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: Török Csilla körjegyző 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármesterek 

 

 

 



1) Napirend tárgyalása: 

Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. Balatonszentgyörgy 

képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

Balatonberény képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, Hollád képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, Tikos képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

Vörs képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2010. 

(IX.16.) kt. határozata: 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2010. (IX.16.) 

kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

 

A képviselő-testületek a „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda 2010.évi 

költségvetésének módosításában foglaltakat megismerték, megtárgyalták. A képviselő-

testület a költségvetés módosítását jóváhagyják. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármesterek 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2010. I. félévi költségvetésének 

megtárgyalása 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Vass Béla Gyula iskolaigazgató, képviselő az írásos előterjesztést az alábbiakkal 

egészíti ki: 



A rendszeres személyi juttatások teljesítése 48,5 %-os, közel arányos. Befolyásolja a 

táppénz a betegszabadságon lévő közalkalmazottak juttatásait. A nem rendszeres 

személyi juttatások előirányzatában nem szerepel a január és március hónap, központi 

támogatásból finanszírozott kereset kiesés, ennek összege valamivel meghaladta a 4 

millió Ft-ot. Befolyásoló tényező a betegség miatti helyettesítés volt. A személyi 

juttatás összességében arányos felhasználást mutat, 53,5 % körül mozog. Az egyéb 

folyó kiadások   felhasználása 21, 5   %,  mutatja az ellátás nehézségeit. A rehabilitációs 

hozzájárulás még nincs kifizetve. Kiadásaink teljesítése 50,8 %, arányos. A működési 

bevételek teljesítése 40,8 %, a felügyeleti szervtől kapott támogatás 53,5 %. A 

szolgáltatási bevételeink a beruházás miatt elmaradtak. Elmaradt az Alapszolgáltatási 

Központ étkeztetése. A támogatás értékű bevételek szintén elmaradást mutatnak, a 

tankönyvek szeptemberi teljesítéséből adódnak. A bevételek teljesítése így 51,2 %. 

 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. Balatonszentgyörgy 

képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

Balatonberény képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, Hollád képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, Tikos képviselő-estülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

Vörs képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2010. 

(IX.16.) kt. határozata: 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2010. (IX.16.) 

kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

 

A képviselő-testületek a „Dobó István” Általános Iskola és Óvoda 2010.I.félévi 

költségvetési beszámolójában foglaltakat megismerték, megtárgyalták, azt elfogadják.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármesterek 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Dobó István Általános Iskola és Óvoda felújításához kapcsolódó DDOP támogatás 

és EU önerő alap támogatás megelőlegezésének ügye 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  



Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti a napirendet. 

Kérdés, hozzászólások: 

 

Farkas László Vörs polgármestere: 

A megyei önkormányzattól nyert 2 millió Ft támogatást a befejezés után lehet 

igényelni? Nem lehet időarányosan? Vagy ebben előre lépni, mivel mi kifizettük a 80 

%-át, adja meg a megye is.  

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető: 

 

Igen, a teljes összeg kifizetése után. Úgy tudom, hogy ezek a támogatások 

utófinanszírozásúak.   

 

Farkas László Vörs polgármestere: 

 

Ez egy elnyert pénz, erre nem az vonatkozik véleményem szerint mint a beruházásnál. 

Holnap megyek a Közgyűlésre, ennek utána járok. Ha megkapnák ezt a támogatást az 

önkormányzatok, akkor lényegében már csak 400 e Ft-tal tartoznának. Ha befizettük ezt 

a pénzt, mennyi idő múlva kapjuk vissza? Van ilyen jogszabály? 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az eddigi gyakorlat szerint elég hamar visszakapjuk, 60 napon belül.  

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető: 

 

A támogatási szerződés szerint fognak eljárni, a záró elszámoláskor helyszíni 

ellenőrzésre fognak kijönni, ez hosszabbítja a kifizetést.  

 

 

Horváth Péter balatonberényi alpolgármester: 

 

Az utolsó hitelfelvételünknél kimerítettük azt  a maximális keretet, amit a költségvetési 

törvény megenged. Jó lett volna egy előzetes konzultáció a pénzügyesünkkel és a 

polgármester úrral, hogy honnan tudjuk ezt kifizetni.  

 



Horváth László Balatonberény polgármestere: 

 

Ki tudjuk fizetni. 

 

Nagy Lajos Balatonszentgyörgy polgármestere: 

 

Nyilván a 2 millió Ft befolyásolja a végleges döntést. Javasolom, hogy most ne 

döntsenek a testületek, rendkívüli ülésen hozzák meg határozatukat. 

Tájékoztatom a testületeket, hogy az iskola és óvoda felújítás építésének befejezési 

határideje 2010. október 31. A pénzügyi elszámolás határideje 2010. december 31. A 

határidőben benne vagyunk, másfél hónap áll rendelkezésre az építőknek.  Az óvoda 

teljesen kész, minden helyiség, a tornaszoba elkészült, használják a gyerekek. Az udvar 

rendezése folyik, parkosítás, térkövezés, az utcai parkoló kialakítása. Szeptember végén 

az óvoda teljes mértékben átadásra kerül, a határidő előtt egy hónappal. Az iskolában 

jelenleg 3 új helyiséget tudunk használni és 4 tantermet, tulajdonképpen a B szárnyat. 

Négy csoport a Művelődési Házban van még, ezen a héten átadásra kerül újabb 4 

tanterem, könyvtár, tornaterem, így minden tanulócsoport visszaköltözik az iskolába. 

Vissza van még az A szárny, a főbejárat és az aula megépítése, a konyha. Itt van a 

konyha új berendezése, mely két héten belül üzemelni fog, teljes mértékben vissza 

tudjuk venni az étkeztetést. Vissza van még a parkoló építése, parkosítás, térkövezés, 

stb. Az építkezés a terveknek megfelelő ütemben készül, jelen pillanatban semmilyen 

lemaradás nincs. A finanszírozás eddig zökkenőmentesen ment, minden számlát 

pontosan fizettünk. A VÁTI kétszer tartott ellenőrzést, semmilyen problémát nem talált. 

A műszaki ellenőr szerint jó minőségben készülnek a dolgok. Bízunk benne, hogy 

október végére teljes mértékben átadásra kerül az egész iskola. A projektmenedzserrel 

kéthetente ülésezünk.  

 

Farkas László Vörs polgármestere: 

 

Mennyi kötbér van naponta, ha nem fejezik be? Reméljük, hogy befejezik, nem fognak 

az időjárásra hivatkozni. Nehogy belemenjünk a módosításba. 

 

Nagy Lajos Balatonszentgyörgy polgármestere: 

 

Naponta 500 e Ft a kötbér.  Az időjárás nem volt kegyes hozzánk. A kiesést pótolták 

hétvégén, hosszú műszakban. Bízunk benne, hogy befejezik határidőre. 

Balatonberény Község Képviselő-testületének köszönjük a részvételt, az együttes ülést 

tovább folytatjuk a Körjegyzőséget érintő napirendekkel. 

Balatonberény Község Képviselő-testülete az ülésről távozott. 

 

 



Az együttes ülés folytatódik. Az ülést folytató képviselő-testületek továbbra is 

határozatképesek. 

 

4) Napirend tárgyalása: 

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása. 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. Balatonszentgyörgy 

képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Hollád 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Tikos 

képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Vörs 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2010. 

(IX.16.) kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

 

A képviselő-testületek a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek 

Körjegyzőséget 2010.évi költségvetésének módosításában foglaltakat megismerték, 

megtárgyalták. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármesterek 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

A Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. Balatonszentgyörgy 

képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Hollád 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Tikos 

képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Vörs 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 



Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2010. 

(IX.16.) kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2010. (IX.16.) kt. 

határozata: 

 

A képviselő-testület a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek 

Körjegyzősége 2010.évi költségvetésének I.féléves beszámolójában foglaltakat 

megismerték, megtárgyalták, azt jóváhagyják. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármesterek 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos Balatonszentgyörgy 

polgármestere az ülést 14,40 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

  Török Csilla  Schenk István     Nagy Lajos      Horváth László 

    körjegyző      jegyző               polgármester                    polgármester 

 

 

              Mózes Marianna                Kónya László                Farkas László  

                polgármester                     polgármester                 polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

                                   Farkas László                                     Horváth Péter 

                                   alpolgármester                                   alpolgármester 


