1. számú együttes
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi, Holládi, Tikosi és Vörsi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek a 2005. december 20-án 13,30 órakor a balatonszentgyörgyi Községház
tanácskozó termében megtartott együttes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Balatonszentgyörgy
Nagy Lajos
Doroszi József
Farkas László

polgármester
alpolgármester
képviselő

Györei József
képviselő
Navrasics Endre
képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs
képviselő
Vass Béla
képviselő

Tikos
Kónya László polgármester
Nagy Imre alpolgármester
Bálint András képviselő
Bogdán Géza képviselő
Kiss Zoltán Aladárné képv.

Hollád
Mózes Marianna
Koltai Sándor
Mészáros Gyula
Mózes Nándorné
Orsós Márton

Vörs
polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Farkas László polgármester
Farkas Dezső alpolgármester
Futó Péter képviselő
Futó Zoltán képviselő
Peszmeg István képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Farkas László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülés vezetésére felkéri Nagy
Lajos polgármestert.
Nagy Lajos polgármester köszönti a jelen lévőket, megállapítja, hogy a
balatonszentgyörgyi képviselő-testület tagjai közül 8-an, a holládi képviselő-testület
tagjai közül 5-en, a tikosi képviselő-testület tagjai közül 5-en, a vörsi képviselő-testület
tagjai közül 5-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Doroszi József, Koltai Sándor, Nagy Imre és Farkas Dezső
alpolgármestert kéri fel a testületek egyetértése alapján.
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Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl tárgyalják meg a
testületek azt a megállapodást, melyet a balatonberényi önkormányzattal kötnének az
általános iskolai feladatellátásról.
A képviselő-testületek a javaslatot elfogadták, a napirendi pontokat az alábbiakban
tárgyalják:
1) Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról.
Előadó: Török Csilla körjegyző
2) A 2006. évi teljesítmény-követelmények meghatározása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
3) A Körjegyzőség 2006. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Török Csilla körjegyző
4) Megállapodás általános iskolai oktatás feladatellátására Balatonberénnyel.
Előadó: Nagy Lajos polgármester

A napirend tárgya:
1) Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Vass Béla képviselő:
Nagyon alapos, minden részletre kiterjedő beszámolót olvashattunk. Ebben a társadalmi
miliőben nem divat a közszférát dicsérni, de ennek ellenére én szeretném ezt megtenni.
Tudjuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak, gondolok itt a jogszabályok
állandó változására. Hozzá jött még a két település. Én úgy látom, hogy feladatukat
megnyugtatóan, jól végzik.
Farkas László polgármester:
Egy éve vagyunk a Körjegyzőségben. Szeretném megköszönni a körjegyző asszonynak
és a dolgozóknak a lelkiismeretes, jó munkát. Én személy szerint nem hallottam
semmilyen panaszt, hogy bárki bármilyen problémával jelentkezett volna a lakosság
részéről. Nagyon nagy odaadással, lelkiismeretesen végezték feladatukat, és ezt nem
azért mondom, hogy itt dicsérjem a dolgozókat. Nagyon udvariasan végzik munkájukat,
gratulálok nekik, köszönöm munkájukat.
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Bálint András képviselő:
Én is szeretném megköszönni a körjegyzőségnek, hogy ilyen becsületes, jó munkát
végeznek.
Mózes Marianna polgármester:
Csatlakozom az előttem szólókhoz. Alapjában véve Hollád ügyeit egyrészt rendbe is
kellett tenni, több testületi ülést kellett tartani. Köszönöm az apparátus
együttműködését, munkáját.
Török Csilla körjegyző:
Szeretném megköszönni a tisztelt testületi tagoknak, polgármester asszonynak,
polgármester uraknak azt a lehetőséget, hogy ebben az évben nyugodt, békés munkát
tudtunk végezni.
Nagy Lajos polgármester:
Azt állapíthatjuk meg, hogy az önkormányzatoknak különösebb gondot nem okozott a
körjegyzőséghez tartozás, okozott a körjegyzőség dolgozóinak. A feladatot 9 fővel és 2
közhasznú dolgozóval látják el. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek plussz terhet jelent, de
plusz juttatásban senki nem részesült. A körjegyzőség létrehozása valamennyiünk
érdeke volt. Én 11 éve együtt dolgozom az apparátussal, ez alatt a 11 év alatt nem volt
panasz munkájukkal kapcsolatban. Én is köszönetemet fejezem ki a körjegyzőség
valamennyi dolgozójának.
Kérem, aki elfogadja a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót kézfelemeléssel
szavazzon.
Balatonszentgyörgy község képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Hollád község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Tikos község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Vörs község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2005.
(XII.20.) kt. határozata:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
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Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok képviselőtestületei a Körjegyzőség 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: községek polgármesterei

2) A 2006. évi teljesítmény-követelmények meghatározása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző az írásos előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki:
A körjegyzőség dolgozói elsődleges feladatuknak tekintik a testületek maximális
kiszolgálását, a testületi ülések előkészítését, a jövő évi országgyűlési és helyi
választások zökkenőmentes lebonyolítását. A határidős munkákat igyekszünk
határidőben teljesíteni. Olyan célokat tűztünk ki magunk elé, hogy a kapcsolattartás a
testületekkel, polgármesterekkel, felsőbb szervekkel meg legyen, munkájukat segítsük,
természetesen az államigazgatási eljárás keretein belül.
Farkas László Nándor képviselő az ülésre megérkezett.
A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel.
Balatonszentgyörgy község képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül, Hollád község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Tikos község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Vörs község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2005.
(XII.20.) kt. határozata:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2005. (XII.20.) kt.
határozata:

1.) Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Képviselő-testületei a Ktv.
34. § (3) bekezdésében leírtakra figyelemmel a Körjegyzőség köztisztviselői
teljesítmény-követelményeinek alapját képező célokat közös megegyezés
alapján a következőkben határozzák meg:
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a) Az önkormányzati munka segítésével összefüggésben:
 az
önkormányzati
programokban
meghatározott
feladatok
végrehajtásában való érdemi szakmai közreműködés. A testületek
költségvetéseiben szereplő fejlesztési és felújítási munkák forrásainak
megteremtésében, a pályázatok elkészítésében, valamint a végrehajtás
megszervezésében való aktív részvétel, az elszámolások fegyelmezett
végrehajtása,
 a társhatóságokkal és más szervekkel fennálló kapcsolatok fejlesztése, a
nyilvánosság növelése, továbbá a döntés-előkészítés szakmai és
társadalmi bázisának szélesítése, különös figyelemmel a kistérségi
együttműködés kérdéseire,
 a
kisebbségi
önkormányzat
tevékenységének
segítése,
a
megállapodásban rögzített közreműködői feladatok hatékony ellátása
révén,
 a lakosság, a helyi, illetve helyi érdekeltségű vállalkozások kellő
tájékoztatása az önkormányzat olyan döntéseiről, mely a lakosság
életkörülményeit, valamint a vállalkozások gazdálkodási körülményeit
jelentős mértékben befolyásolja.
b) Az ügyintézés területén:
 a hivatali munka korszerűsítését szolgáló eszközök alkalmazásának
kiterjesztése, az elektronikus ügyintézés zökkenőmentes bevezetése
 az ügyféli jogok érvényesülésének elősegítése, az ügyfélszolgálati
tevékenység fejlesztése,
 az ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása, a munkafolyamatok
racionalizálása,
 a négy település közötti számítógépes kapcsolatok kiépítése.
 a köztisztviselők szakmai munkájuk során az adott feladattal
kapcsolatban elvégzett elemzés alapján a lehető legjobb döntést hozzák,
ítélőképességük egyre jobb legyen.
 határidők megtartása, a köztisztviselő a munkáját úgy végezze, hogy a
rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott szakterületen
jártas ügyintéző is eltudjon igazodni – így az esetleges helyettesítés,
belső munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen végrehajthatók
 ne forduljon elő, hogy pontatlan, hiányos munkavégzés miatt jelzéssel
éljenek a következő szervek: belső ellenőrzés, más ellenőrzős szervezet
(Közigazgatási Hivatal, ÁSZ, APEH stb.), más hivatal (MÁK, KSH stb.)
 a köztisztviselők a feladatukat felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel
lássák el, esküjükhöz méltóan viselkedjenek, az abban foglaltak szerint
végezzék munkájukat.
c) A munkaszervezéssel összefüggésben:
 a z ügyintézési és ügyfélfogadási idő szétválasztása.
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d) Egyéb területeken:
 A 2006.évi országgyűlés
zökkenőmentes lebonyolítása

választások

és

helyi

választások

2) A képviselő-testületek felhívják a körjegyző esetében az egyéb munkáltatói
jogokat gyakorló polgármestert, a beosztott köztisztviselők tekintetében a
körjegyzőt, hogy az egyéni teljesítmény-követelmények megállapításánál az 1)
pontban meghatározott célkitűzésekre legyenek figyelemmel.
Határidő: 2005.december 31.
Felelős: községek polgármesterei
Török Csilla körjegyző

3) A Körjegyzőség 2006. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Ezt a költségvetési koncepciót a polgármester urakkal egyszer már átbeszéltük,
áttekintettük. Annyi változás történt, hogy a számítógép beszerzés és a bútor vásárlás
lehúzásra került. Tegnap fogadta el a Parlament a 2006. évi költségvetést. Konkrét
számokat csak később tudunk mondani, támogatási összeget csak akkor tudjuk meg. A
köztisztviselői béremelkedést 3 %-ra terveztük, de a Médiából bizonyára értesültek róla,
hogy 4,8 %-ban fog megállni. Sajnos a körjegyzőségi normatíva csökkeni fog. Nyilván
ez az önkormányzatoknak lakosságarányosan nagyobb összegű finanszírozást jelent
majd. A költségvetés végleges elkészítésére és elfogadására január végén, február elején
kerül sor.
Farkas László polgármester:
Azt szeretném kérni, hogyha meg lesznek a végleges számok, akkor ennek a
költségvetésnek a javított változata kerüljön előterjesztésre.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a Körjegyzőség 2006. évi költségvetési koncepcióját elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
Balatonszentgyörgy község képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Hollád község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Tikos község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
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és tartózkodás nélkül, Vörs község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2005.
(XII.20.) kt. határozata:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2005. (XII.20.) kt.
határozata:

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Képviselő-testületei a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége 2006.évi
költségvetési koncepcióját megismerték, megtárgyalták, azt elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: községek polgármesterei
4) Megállapodás általános iskolai oktatás feladatellátására Balatonberénnyel.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
A körjegyző asszony elkészítette a megállapodás-tervezetet, felkérem, hogy röviden
ismertesse.
Török Csilla körjegyző:
Az Általános Iskolát négy önkormányzat tartja fenn. Balatonberényből is idejárnak a
felsős gyerekek. Semmilyen írásos megállapodás nem volt Balatonberénnyel erre
vonatkozóan. Társulási megállapodás pedig egyáltalán nem. Nem akartak társulási
tagok lenni, amikor igen, akkor olyan kikötés született, hogy mind az alsós, mind a
felsős gyerekeket hozzák ide. Az alsó tagozatos iskola megmaradt Balatonberényben,
amit egy alapítvány működtet. Ahhoz, hogy kistérségi szinten lefedett legyen az oktatás,
ahhoz minden önkormányzatnak feladat-ellátási megállapodást kell kötni valamely
másik önkormányzattal. Mivel Balatonberény ezt nem produkálta, lehet, hogy e miatt a
fonyódi kistérség elesik a közoktatási normatívától. A társulási törvény lehetőséget ad
arra, hogy társuláson kívül együttműködési megállapodást köthetnek a képviselőtestületek. Mindenképpen szükség lenne a megállapodás megkötésére ahhoz, hogy a
kistérség települései valamennyien megkapják a közoktatási normatívát.
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K é r d é s e k:
Farkas László polgármester:
Igazgató úrtól szeretném megkérdezni, hogyha nekünk van valamilyen fejlesztésünk,
beszerzésünk, Balatonberény hozzájárul-e gyereklétszám arányában? Ha beruházást
végzünk, annak létszámarányos részét fizeti-e Balatonberény?
Navrasics Endre képviselő:
Ezt a megállapodást ki kezdeményezte?
Vass Béla képviselő, igazgató a feltett kérdésre az alábbiakban válaszol:
Igen, tudomásom szerint gyereklétszám arányosan hozzájárul Balatonberény.
Török Csilla körjegyző:
A megállapodás készítésekor ezt egyeztettem Tolnai Annával, Balatonberény hozzájárul
a fejlesztésekhez, beruházásokhoz.
A megállapodást Balatonberény kezdeményezte, mert nélkülük a kistérség is elesik az
állami normatívától.
Nagy Lajos polgármester:
Ezt én is igazolom, mindenhez hozzájárul. Egyedül a tornaterem építéséhez nem járult
hozzá.
A Fonyódi Kistérségi Társulás irodavezetője Jáger János úr felülvizsgálta az állami
normatívákat, ő észlelte a hiányosságot. Jelezte a balatonberényieknek. Ezek után
jelentkezett Balatonberény a kérelmével. Ők továbbra is fenntartják azon igényüket,
hogy a Társulási Tanács tagjai szeretnének lenni. A mi álláspontunk továbbra is az,
hogy akkor lehetnek a Tanács tagjai, ha hozzák az alsó tagozatos gyerekeiket is.
Hozzászólások:
Farkas László polgármester:
A megállapodás 10-dik pontjából hiányzik a határozott idő tartama. Mennyi az az idő,
amire kötik a megállapodást? A felmondást 3 hónappal előbb tehetik meg, akkor ki
fizeti az elbocsátott pedagógusok bérét? Ezt most kellene tisztázni. Mert ha
Balatonberény kicsúszik a fizetési kötelezettség alól, nehogy mi járjunk balul. A másik
pedig amit bele kellene venni ebbe a megállapodásba az az, hogyha Balatonberény ezt a
megállapodást nem hagyja jóvá, nem köti meg, az ebből eredő összes költség, hátrány
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ami éri a településeket ,- állami normatíva kiesés - Balatonberényt terheli, amit bírósági
úton érvényesíteni lehet. Ez 60 e Ft/fő, Vörs esetében 2.400 e Ft.
Farkas László képviselő:
Az együttműködési megállapodás helyett szerencsésebb lenne társulási megállapodást
kötni. Abban a pillanatban, amikor Balatonberény is tulajdonosként lépne fel, sokkal
fontosabb kötelezettségekkel rendelkezne, ugyanúgy mint a társközségek. Akkor nem
jelentenének problémát ezek a részletek. Balatonszentgyörgy polgármesteréhez intézem
a kérdést, kezdeményezte-e Balatonberény felé, hogy lépjen be a társulásba? Történt-e
ebben valami? Van-e eredménye?
Török Csilla körjegyző:
A 10-dik pontban részemről történt az elírás. A megállapodás határozatlan időre szólna.
A tanév szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, nem pedig június 15-ig, így a 3 hónappal
előbbi felmondásnak május 31-ig meg kellene történnie, amennyiben felakarják
mondani a megállapodást.
Farkas László polgármester:
Azt kellene elérni, hogy aki kilép a megállapodásból, az vállalja az ezzel járó összes
költséget. Ha Balatonberény kilép, akkor ő viselje az összes költséget. Miért fizetnénk
mi, ha nem mi lépünk ki, nem mi mondunk fel? A megállapodás 10-dik pontjába írjuk
bele, hogy ha bárki kilép, az viselje a költséget.
Nagy Lajos polgármester:
Az ajánlatot mindig megtettük Balatonberénynek, de mindig elutasították. Az a két
kikötésünk volt, hogy hozzák át az összes gyereket és vállalják a tulajdonjogot. A
Társulásnak tagja akart lenni, de a tulajdonjogot nem vállalta. Csak az előnyét szerették
volna. Azt valóban el kell ismerni, hogy a fenntartásban mindig fizették a rájuk eső
költséget.
Farkas László képviselő:
Ma azért vagyunk itt, hogy minden jogi dolgot lefedjünk.
Navrasics Endre képviselő:
Azon tények, hogy szeptember 1-től nem hozták ide az alsós gyerekeket, mindent
alátámaszt. Mindent el tudok képzelni.

9

Farkas László képviselő:
Az éves hozzájárulás megállapításánál az iskola saját bevételét csak a tulajdonnal
rendelkező önkormányzatokra kellene érvényesíteni. Mivel Balatonberénnyel csak
együttműködési megállapodást kötünk, rá ne vonatkozzon.
Vass Béla képviselő:
Az iskola saját bevétele a térítési díjak, a nyári táboroztatás, tankönyv költség, a konyha
részéről az idegen étkeztetés. Éves bevétele bruttó 800.000-1.000.000 Ft. A saját
bevételt az oktatásra kell visszafordítani.
Farkas László polgármester:
Vörs község részéről javasolom, amikor az iskola költségvetése készül, ez az összeg
legyen levéve a bevételi oldalról, úgy legyen kiszámítva a balatonberényi hozzájárulás.
Mózes Marianna polgármester:
Más irányba is mehetne Balatonberény? Gondolok itt Balatonkeresztúrra. Ha sokat
kötözködünk, gondolnak egyet és Balatonkeresztúrra mennek.
Farkas László polgármester:
Amennyiben fogadni tudná őket Balatonkeresztúr. Ha nem kell emiatt iskolát bővíteni.
Farkas László képviselő:
Az iskolában több balatonberényi pedagógus dolgozik, akiknek szépen fizetünk a
bejárásért is.
Farkas László polgármester:
Mi azért kerüljünk hátrányba, mert nekünk vagyonunk van? Nem kell félni, hogy
elmennek. Eddig igénybe vettek egy szolgáltatást, ami nekik olcsóbba került mint
nekünk.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki a megállapodás 10-dik pontjának módosításával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
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Balatonszentgyörgy község képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Hollád község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Tikos község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül, Vörs község képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2005.
(XII.20.) kt. határozata:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2005. (XII.20.) kt.
határozata:

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Képviselő-testületei a
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületével kötendő együttműködési
megállapodás általános iskolai feladatellátásra tervezetetét megismerték, megtárgyalták,
a hozzászólásokban elhangzottaknak megfelelően a 10.) pontot az alábbiak szerint
határozzák meg:
„10.) Felek megállapítják, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre
kötik meg.
A megállapodás felmondása csak tanév végére, írásban, és legkésőbb azt megelőző 3
hónap hónappal ejthetik meg abban az esetben, ha bármelyik súlyosan megszegi a
megállapodásból fakadó kötelezettségét. A megállapodást felmondó bármelyik fél
kilépése esetén az intézménynél létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos felmerülő
összes költséget a kilépő fél viseli.”
Határidő: azonnal
Felelős: községek polgármester
Török Csilla körjegyző

A megállapodás 4-dik pontjának módosítására:
Balatonszentgyörgy község képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül, Hollád község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Tikos község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2005.
(XII.20.) kt. határozata:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Képviselő-testületei a
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületével kötendő együttműködési
megállapodás általános iskolai feladatellátásra tervezetetét megismerték, megtárgyalták,
a hozzászólásokban elhangzottaknak megfelelően a 4.) pontot az alábbiak szerint
határozzák meg:
„4.) A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás aláírásának időpontjától
kezdődően az évi hozzájárulás mértéke állami normatíva számításának alapját képező
statisztika létszám szerint, a társulási tanács által jóváhagyott költségvetés kiadási
főösszege, csökkentve a normatív állami támogatás és a bérbeadási bevételekkel
csökkentett saját bevételek összegével.”
Határidő: azonnal
Felelős: községek polgármesterei

A módosításokkal együtt összességében a megállapodás elfogadására:
Balatonszentgyörgy község képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül, Hollád község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Tikos község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül, Vörs község képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2005.
(XII.20.) kt. határozata:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
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Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Képviselő-testületei a
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületével kötendő együttműködési
megállapodás általános iskolai feladatellátásra tervezetetét megismerték, megtárgyalták,
(Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 122/2005./XII.20./kt.,
és 123/2005./XII.20./kt. határozatával, Hollád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 131/2005./XII.20./kt. és 132/2005./XII:20./kt. határozatával, Tikos Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 80/2005./XII.20./kt. és 81/2005./XII.20./kt.
határozatával, Vörs Község Önkorámnyzata Képviselő-testülete a 88/2005./XII.20./kt.
és a 89/2005./XII.20./kt. határozataival elfogadott módosításokkal ) a megállapodást
elfogadják.
A megállapodás aláírására a képviselő-testületek a polgármestereket felhatalmazzák.
Határidő: azonnal
Felelős: községek polgármesterei

A külön határozatra vonatkozóan:
Balatonszentgyörgy község képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Hollád község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Tikos község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Vörs község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2005.
(XII.20.) kt. határozata:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2005. (XII.20.) kt.
határozata:
Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2005. (XII.20.) kt.
határozata:

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzata Képviselőtestületei elhatározzák, hogy amennyiben az együttműködési megállapodás általános
iskolai feladatellátására aláírására Balatonberény község hibájából nem kerül sor, és
ezáltal az iskolát társulásban fenntartó 4 község a Fonyódi Kistérség Többcélú
Társulása révén igényelhető kistérségi oktatási normatívából (mivel a kistérség
közoktatás területén nem lesz 100 %-osan lefedett) nem részesül, úgy a kieső összeget
polgári peres úton Balatonberény Község Önkormányzatától követelni fogja.
Határidő: azonnal
Felelős: községek polgármesterei
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Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester
megköszönte a képviselő-testületek részvételét, az együttes nyilvános ülést 14,25 órakor
bezárta.

K.m.f.
Nagy Lajos
polgármester

Mózes Marianna
polgármester

Kónya László
polgármester

Farkas László
polgármester

Török Csilla
körjegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Doroszi József
alpolgármester

Koltai Sándor
alpolgármester

Nagy Imre
alpolgármester

Farkas Dezső
alpolgármester
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Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületeinek
Határozatai
1. számú
Együttes jegyzőkönyv
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:
118/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
119/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A 2006. évi teljesítmény-követelmények meghatározása.
120/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség 2006. évi költségvetési koncepciója.
121/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Általános iskolai együttműködési megállapodás 10-dik pontjának
módosítása.
122/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Általános iskolai együttműködési megállapodás 4-dik pontjának
módosítása.
123/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A módosított általános iskolai feladat-ellátási együttműködési
megállapodás elfogadása.
124/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Balatonberénnyel kötendő együttműködési megállapodás.

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:
127/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
128/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A 2006. évi teljesítmény-követelmények meghatározása.
129/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség 2006. évi költségvetési koncepciója.
130/2005. (XII.20.) kt. határozat:
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Általános iskolai együttműködési megállapodás 10-dik pontjának
módosítása.
131/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Általános iskolai együttműködési megállapodás 4-dik pontjának
módosítása.
132/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A módosított általános iskolai feladat-ellátási együttműködési
megállapodás elfogadása.
133/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Balatonberénnyel kötendő együttműködési megállapodás.

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:
76/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
77/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A 2006. évi teljesítmény-követelmények meghatározása.
78/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség 2006. évi költségvetési koncepciója.
79/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Általános iskolai együttműködési megállapodás 10-dik pontjának
módosítása.
80/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Általános iskolai együttműködési megállapodás 4-dik pontjának
módosítása.
81/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A módosított általános iskolai feladat-ellátási együttműködési
megállapodás elfogadása.
82/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Balatonberénnyel kötendő együttműködési megállapodás.

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:
84/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
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85/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A 2006. évi teljesítmény-követelmények meghatározása.
86/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A Körjegyzőség 2006. évi költségvetési koncepciója.
87/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Általános iskolai együttműködési megállapodás 10-dik pontjának
módosítása.
88/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Általános iskolai együttműködési megállapodás 4-dik pontjának
módosítása.
89/2005. (XII.20.) kt. határozat:
A módosított általános iskolai feladat-ellátási együttműködési
megállapodás elfogadása.
90/2005. (XII.20.) kt. határozat:
Balatonberénnyel kötendő együttműködési megállapodás.
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