BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
9. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI

88/2007. (VIII.7.) kt. határozat:
A 2007. augusztus 7-ei ülés napirendjének elfogadása.
89/2007. (VIII.7.) kt. határozat:
Vörsi óvoda csatlakozási ügye.
Zárt ülésen:
90/2007. (VIII.7.) kt. határozat:
Simon Ottó költı díszpolgár temetése

9. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
augusztus 7-én 13,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl.

Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Besenczki Józsefné képviselı
Farkas László Nándor képviselı
Hetényi Tamás Péter képviselı
Takácsné Lengyel Valéria képviselı
Tüskés Balázs képviselı
Vass Béla Gyula képviselı

Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyzı

Igazoltan távol maradt:
Farkas László alpolgármester
Dr. Darabont Ferenc képviselı
Navrasics Endre képviselı

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Farkas László Nándor és Takácsné Lengyel Valéria
képviselıket kéri fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a nyilvános ülésen tárgyalja a testület Vörs község Önkormányzatának
kérelmét, zárt ülésen pedig Simon Ottó díszpolgár temetési ügyét.
A képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

88/2007. (VIII.7.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. augusztus
7-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Vörs Község Önkormányzatának kérelme óvoda csatlakozási ügyben.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Zárt ülésen:
2) Simon Ottó díszpolgár temetési ügye.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester

Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Vörs Község Önkormányzatának kérelme óvoda csatlakozási ügyben.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester:
A vörsi önkormányzat azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a gyereklétszám
csökkenése miatt Balatonszentgyörgyhöz szeretne csatlakozni tagintézményként. A
pénzügyes kollégákkal és az intézményvezetıkkel ezt megtárgyaltuk, arra a
megállapításra jutottunk, hogy ez bennünket hátrányosan érintene. Javasoltuk, hogy ne
tagintézményként csatlakozzanak hozzánk, hanem szüntessék meg a vörsi óvodát és a
gyermekeket hozzák ide. Így a balatonszentgyörgyi önkormányzat sem, és a társulás
többi tag önkormányzata sem szenved hátrányt. Errıl a vörsi önkormányzatot szóban
tájékoztattuk, aki ezt elfogadta. A balatonszentgyörgyi óvoda létszáma jövıre és azután
is eléri a 65 fıt . Kérem a testület tagjainak véleményét.
Hozzászólások:
Török Csilla körjegyzı:
A vörsi önkormányzat már a tavasszal az önhibás pályázat benyújtásakor döntött arról,
hogy válllaj, hogy a 2007/2008-as nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – feladatellátásában, és a többcélú kistérségi

társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalja, hogy külön intézkedéssel a
2007/2008-as nevelési-, illetve tanévre elıírt feltételeket teljesíti. Ennek a döntésnek,
most eljött az ideje. Ennek lerendezésére augusztus 31-ig van idı, mivel óvodát
megszünteti csak szorgalmi idıszakon kívül lehet. Ezért kellett összehívni a rendkívüli
testületi ülést is. A balatonszentgyörgyi óvodát fenntartó önkormányzatok képviselıtestületeinek ebben a témában soron kívül dönteni kell.
Farkas László Nándor képviselı:
Vörsön 13 gyermekrıl van szó. Azon a buszon, amelyikkel érkeznek, így is tumultus
van. Ez még jobban fokozódik majd. Valamilyen megoldást kell keresni az
utaztatásukra.
Nagy Lajos polgármester:
A vörsi önkormányzat biztos, hogy lépni fog ebben.

Besenczki Józsefné képviselı:
A kisegítı személyzettel mi lesz?

Nagy Lajos polgármester:
Nyilván az érintett személyt, vagy személyeket fel kell menteni. Ha az óvoda
csatlakozását nem tudnák megoldani, akkor a vörsi önkormányzatnak vissza kellene
fizetne 4,2 millió Ft-ot az önhibás támogatásból.

Farkas László Nándor képviselı:
A balatonszentgyörgyi létszámot mennyiben érinti a bıvülés, nem igényel
létszámbıvítést az óvodai dolgozók körében?

Beısze Tamásné óvodavezetı:
Nem igényel sem csoport bıvítést, sem pedig az óvódai dolgozók körében
létszámbıvítést. A gyereklétszámba belefér a vörsi 13 fı. Mindent meg lehet oldani.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolja, hogy mivel az írásos kérelem a tagóvodai csatlakozást utasítsa el a testület, ne
támogassa. A ki elviekben egyetért azzal, hogy a vörsi óvodás gyermekeket fogadja a
balatonszentgyörgyi
székhelyő, társulásban fenntartott óvoda, kézfelemeléssel
szavazzon.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
89/2007. (VIII.7.) kt. határozat:
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Vörs Község
Önkormányzata Képviselı-testületének azon kérelmét, - mely a jelenleg önállóan, a
vörsi Önkormányzat által mőködtetett vörsi székhelyő Napközi Otthonos Óvoda,
intézményi társulás által fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyő „Margaréta”
Napközi Otthonos Óvoda tagintézményévé váljon - elutasítja, nem támogatja.
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi döntést
hoz arra vonatkozóan, hogy Vörs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Képviselı-testületei által Óvoda
közös üzemeltetésére és fenntartására létrehozott intézmény-fenntartói társuláshoz
csatlakozzon, az önkormányzat társulásba történı belépését támogatja.
c.) A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a társulási megállapodás
elıkészítésére a szükséges elıkészületeket tegye meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
Egyéb hozzászólások:
Tüskés Balázs képviselı:
Az elmúlt ülések egyikén Györei József a Polgárır Egyesület elnöke szóvá tette, hogy a
polgárırség telefonszáma nem szerepel a képújságban. Utána néztem a dolognak. A
telefonszám benne volt a képújságban, de az egyesület telefonszáma megváltozott, az új
telefonszám nem szerepelt benne. Azóta ez javítva lett.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
Július 8-án 8 gyerek ment Marcaliba az életmód táborba. Szeretném megköszönni a
gyerekek és a kerékpárok szállítását is.

Farkas László Nándor képviselı:
Nagyon tartalmas a képújság, de sok információ van egy oldalon és nagyon apró
betőkkel. Új információként javasolom, hogy az elhunytakról és újszülöttekrıl is
jelentessünk meg tájékoztatót.

Tüskés Balázs képviselı:
Technikailag megoldható.

Nagy Lajos polgármester a nyilvános ülést bezárta, a 2-dik napirend tárgyalása a zárt
ülésen folytatódik.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Farkas László Nándor
képviselı

Takácsné Lengyel Valéria
képviselı
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