BALATONSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
10. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI

91/2007. (VIII.30.) kt. határozat:
A 2007. augusztus 30-ai ülés napirendjének elfogadása.
92/2007. (VIII.30.) kt. határozat:
A „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Társulási Megállapodásának módosítása.
93/2007. (VIII.30.) kt. határozat:
A „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítása.
94/2007.(VIII.30.)kt.határozat:
Dél-Duntántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételének megtárgyalása

RENDELETE

12/2007. (VIII.30.) sz. rendelet:
A képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról.

10. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
augusztus 30-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl.

Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Hetényi Tamás Péter képviselı
Navrasics Endre képviselı
Takácsné Lengyel Valéria képviselı
Tüskés Balázs képviselı
Vass Béla Gyula képviselı

Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyzı

Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselı
Dr. Darabont Ferenc képviselı
Farkas László Nándor képviselı

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Hetényi Tamás Péter és Vass Béla Gyula képviselıket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
91/2007. (VIII.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. augusztus
30-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) A „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
2) A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének
megtárgyalása, rendelet-módosítás.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
A „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosítása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
A vörsi önkormányzat megkeresett bennünket, hogy a vörsi óvodát fogadjuk be
tagintézményként. Ezt a 7-ei ülésünkön nem támogattuk, javasoltuk, hogy lépjenek be
az intézmény-fenntartói társulásba. Augusztus 15-ei ülésükön elfogadták. Eljutottunk
oda, hogy minden feltétel megvan.

Török Csilla körjegyzı:
A vörsi önkormányzat úgy döntött, hogy megszünteti óvodáját augusztus 31-el. Az idı
rövidsége miatt soron kívüli szakértıi véleményt kellett kérni. Fel kellett terjeszteni a
Somogy Megyei Közgyőlés Oktatási, Közmővelıdési és Tudományos Bizottságához.
Egyeztetést kellett folytatni a szülık közösségével, valamint az alkalmazottak
közösségével. A szakértıi vélemény, valamint a bizottság véleménye megérkezett, a
különbözı egyeztetésekrıl jegyzıkönyvek felvétele megtörtént. A dolgozók, valamint
az alkalmazottak közössége tudomásul vette az óvoda megszüntetését. Ezek birtokában
tud a vörsi önkormányzat végleges döntést hozni, az óvoda mőködését jogutód nélkül
megszüntetni.

Nagy Lajos polgármester:
Az Alapító Okiratot módosítani kell, a hatályos jogszabályi elıírásnak megfelelıen
megváltozik a neve, a „Margaréta Napközi otthonos óvoda helyett, „Margaréta”
Óvodára. Továbbá módosítani kell a fenntartói társulási megállapodást is. Az óvoda

további mőködtetésérıl, vagyoni helyzetérıl beszélnünk kell. Ezek a lényeges kérdések.
Az óvoda vagy közös tulajdonba kerül, vagy Balatonszentgyörgy vállalja a felújítási
költségeket és a fenntartó önkormányzatok arányosan hozzájárulnak.
Török Csilla körjegyzı:
Amennyiben Balatonszentgyörgyé marad a tulajdonjog 1/1 arányban, úgy a
megállapodás 9.1.b. pontja alapján a vagyonszaporulat kerülne a négy település
tulajdonába 2007. szeptember 1-tıl.

Navrasics Endre képviselı:
Véleményem szerint az iskolában jól mőködik a fenntartás, miért ne mőködne az
óvodában is?

Török Csilla körjegyzı:
Ha valamelyik önkormányzat nem fogadná el a társulási megállapodás tervezetben
foglaltakat, akkor rövid idın belül meg kell kezdeni a tárgyalásokat a konszenzus
kialakítására az önkormányzatok között.

Farkas László alpolgármester:
Úgy gondolom, talán nem lesz gond, mivel a megállapodás a társult önkormányzatok
érdekét is nézi.

Vass Béla Gyula képviselı:
Az a) pontra szükség van, ez már kimondja a fejlesztési hozzájárulást. Ez a vagyon
forgalomképtelen. Fı célja az lehet, hogy a gyerekek arányában hozzájárulnak a
fejlesztéshez.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja az óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására létrejött
intézményi társulási megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalást a
kettes alternatíva figyelembe vételével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:

92/2007. (VIII.30.) kt. határozat:

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Vörs Község
Önkormányzata Képviselı-testülete Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos községek
Óvoda
Intézményfenntartó Társulásához való – Vörs Község Önkormányzata Képviselı-testületének
61/2007./VIII.15./kt.határozata 6.) pontjában kinyilvánított – csatlakozási szándékát
megismerte, megtárgyalta. Vörs község Önkormányzata Képviselı-testületének az
óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására létrejött, ezideig BalatonszentgyörgyHollád és Tikos község által mőködtetett intézményfenntartó társuláshoz való
csatlakozáshoz 2007.év szeptember hó 1.napjával hozzájárul.
b.) Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek által társulási megállapodás
alapján fenntartott “Margaréta” Óvoda (8710.Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.)
Alapító Okirata módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte,
megtárgyalta, és annak 2007.év szeptember hó 1.napjával történı hatályba lépését
elfogadja. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidı: 2007. szeptember 1.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

93/2007. (VIII.30.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek által társulási megállapodás
alapján fenntartott “Margaréta” Óvoda (8710.Balatonszentgyörgy, Csillagváru.4.)
Alapító Okirata módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte,
megtárgyalta, és annak tartalmát 2007.év szeptember hó 1.napjától kezdıdıen
megállapítja.
Határidı: 2007. szeptember 1.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének
megtárgyalása, rendelet-módosítás.

Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester felkéri Török Csilla körjegyzıt, hogy ismertesse az
elıterjesztést.

Török Csilla körjegyzı:
A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett az
önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatával kapcsolatban. Az észrevételt
figyelembe véve a Szabályzatot átdolgoztam, kérem a testület véleményét, döntését.

Farkas László alpolgármester:
A 13-dik pontra vonatkozóan kiegészítésre lenne javaslatom. A képviselı-testület
nyilvános üléseinek jegyzıkönyvét az Internetre tegyük fel.

Nagy Lajos polgármester:
Kérem, a testületet, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételében foglaltakat fogadja el, valamint
aki az SZMSZ
módosítását a javaslat figyelembe vételével elfogadja, szavazzon.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
94/2007.(VIII.30.)kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal által a 8/2007./III.22./sz. rendeletében foglaltak miatt
tett törvényességi észrevételében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja, a
rendelet egyidejő módosításával a törvénysértést megszünteti.
Határidı. azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következı rendeletét:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2007. (VIII.30.) sz. rendelete
a 8/2007. (III.22.) sz. rendelete
a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Balatonszentgyörgy község Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban:
Képviselı-testület) a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı
rendeletet alkotja meg a szervezeti és mőködési rendjérıl.
1. §
Az 8/2007. (III.22.) sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. § (3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(3) A vitát az elnök vezeti. A levezetı elnök jogosult a hozzászóló figyelmét felhívni
arra, hogy csak a tárgyra vonatkozóan adja elı mondandóját.”

2. §
A R. 42. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Ha nincs meg a képviselık több, mint a felének az igen szavazata, akkor a
képviselı-testület a javaslatot elutasította, elutasító döntés születik.”

3. §
A R. 57. § (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(13) A képviselı-testület jegyzıkönyveinek naptári évenkénti
körjegyzı gondoskodik. A jegyzıkönyv 1 példányát – a zárt ülés
kivételével – a községi könyvtárban is el kell helyezni, valamint a
ülésének jegyzıkönyvét – a zárt ülés jegyzıkönyvének kivételével
internetes honlapján is meg kell jelentetni.”

beköttetésérıl a
jegyzıkönyvének
képviselı-testület
az önkormányzat

4. §
A képviselı-testület a R. 58. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.

5. §
A képviselı-testület a R. 66. § (3) bekezdés d.) pontját hatályon kívül helyezi.

6. §
A R. 78. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) A bizottság ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a bizottság
elnöke, valamint a körjegyzı (megbízottja) írja alá. A jegyzıkönyvet az ülést követı 15
napon belül a körjegyzı köteles megküldeni a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatalnak.”

7. §
A R. 89. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A körjegyzıi állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a képviselı-testületek
döntésének figyelembe vételével a székhely község – Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzatának – Polgármestere irányítja. A pályázati felhívást az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában kell megjelentetni.”

8. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésrıl a körjegyzı
gondoskodik – a helyben szokásos módon.

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
14,40 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Hetényi Tamás Péter
képviselı

Vass Béla Gyula
képviselı

