BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI
11/2008. (II.13.) kt. határozat:
A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása.
12/2008. (II.13.) kt. határozat:
DDOP-2007-3.2.2/F. Iskola és óvoda felújítási pályázat benyújtása.
13/2007. (II.13.) kt. határozat:
Konzorciumi megállapodás megkötése a pályázat benyújtásához.

2. számú

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2008.
február 13-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl.

Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselı
Dr. Darabont Ferenc képviselı
Farkas László Nándor 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:
Hetényi Tamás Péter képviselı

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Vass Béla Gyula képviselıket kéri fel
a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselı-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
11/2008. (II.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. február 13ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1) DDOP-2007-III.l.2.2/F. Iskola és óvoda felújítási pályázat benyújtása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
2) Konzorciumi megállapodás megkötése a pályázat benyújtásához.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
DDOP-2007-III.l.2.2/F. Iskola és Óvoda felújítási pályázat benyújtása.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli elıterjesztés)

Nagy Lajos polgármester:
A testület korábban elhatározta, hogy pályázatot nyújt be az iskola és óvoda felújítására.
Az Esélyegyenlıségi Tervet az elmúlt ülésen elfogadtuk. A tervet a minisztériumi
szakértık elfogadták, aláírták. A társközségek testületei is elfogadták. Az utolsó, végsı
döntést az Intézményirányító Társulás mai ülésén fogja meghozni. (Ismerteti a
határozat-tervezetet.) Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdések, hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselı:
Az Esélyegyenlıségi Terv elfogadásra került?

Nagy Lajos polgármester:
Mind a két szakértı aláírta. Jelenleg minden dokumentum rendelkezésre áll, a formai
követelményeknek megfelel. Bízunk benne, hogy befogadják pályázatunkat.

Farkas László Nándor képviselı:
Az önrész finanszírozással milyen konstrukciók látszanak most?
Nagy Lajos polgármester:

10 % önerırıl van szó. Egyrészrıl van pénzünk, másrészrıl pedig lehet pályázni az
önerıre. Harmadik lehetıség pedig a banki hitel. 88 millió Ft-ot kell elıteremteni,
ennek 60 %-a Balatonszentgyörgyé. Évi 5-6 millió Ft-ot tudunk törleszteni.

Dr. Darabont Ferenc képviselı:
Elképzelhetı, hogy nem kell az egészet banki hitelbıl fedezni, mivel valamennyi
tartalékunk lesz.

Nagy Lajos polgármester:
Az autópálya építésével valószínő, hogy többlet adóbevételünk lesz. Lehetıség is lesz
pályázni az önerıre.

Farkas László Nándor képviselı:
Ha ez a projekt elkészül, elképzelhetı, hogy megtakarítások is lesznek. Az iskola
üzemeltetési számaiban ez látszani fog. Nyilván az önhibás részek módosulni fognak.
Konkrét tervek vannak-e?

Nagy Lajos polgármester:
Konkrét tervek még nincsenek, csak becsült tervek, becsült érték van. Egy ilyen terv
megtervezése több mint 10 millió Ft-ba kerül.

Farkas László alpolgármester:
Az alternatív lehetıségeket maximálisan vegyük bele a pályázatba, amelyek
mindenképp elıre mutatnak.

Nagy Lajos polgármester:
Az elızetes pályázatban is erre célzást teszünk, majdnem kötelezettséget vállalunk.

Farkas László Nándor képviselı:
Ez a tervezés közbeszerzés alá tartozik?

Nagy Lajos polgármester:

Természetesen igen.

Tüskés Balázs képviselı:
Ha nyer a pályázat, mikor kezdıdhet a beruházás?

Nagy Lajos polgármester:
2009. január 1-én kezdıdhet az eszközbeszerzéssel, maga az építkezést május elején el
kellene kezdeni és szeptember végére be lehetne fejezni. Nem kellene elhúzni két évre,
egyszer kellene megoldani a gyerekek elhelyezését.

Török Csilla körjegyzı:
Kezdı idıpontja a szerzıdés megkötésének, aláírásának idıpontja.

Besenczki Józsefné képviselı:
A pályázat utófinanszírozású lesz? Csak a beruházás végén lesz elszámolás?

Nagy Lajos polgármester:
Nekünk az a megoldás lenne jó, ha hármas szerzıdést kötnénk. A pénz nem jönne
hozzánk, a VÁTI egyenesen a kivitelezınek fizetne. Mi csak az önerıt fizetnénk
arányosan. A bankok erre fel vannak készülve.

Farkas László alpolgármester:
Egy ilyen beruházásra olyan kivitelezıt kell választani, aki komoly pénzügyi
referenciával rendelkezik. A banki hitel felvételétıl nem kell tartani, mivel jelenleg a
bankok legszívesebben az önkormányzatoknak adnak hitelt.

Vass Béla Gyula képviselı:
Az iskolának ez egy lehetısége, amit nem szabad kihagyni. Ez az öt település érdeke is.
A másik a tartalmi változás, a megújulás. Bízunk benne, hogy megnyerjük az új
létesítmény elınyeit a gyerekek és a települések javára.

Nagy Lajos polgármester:

A pályázat elkészítése összeállt. A Marcali Kistérségi Társulás apparátusát dicséret
illeti. Többet tettek eddig értünk, mint a Fonyódi Kistérségi Társulás az összes
településéért.
Kérem, aki az elıterjesztett határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
12/2008. (II.13.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, BalatonberényHollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzataival együtt pályázatot nyújt be a
DDOP-2007-3.1.2/2F Operatív Program keretében az „Integrált kis-, és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központok fejlesztése” pályázati kiírásra a VÁTI Kht. Pécsi
Területi Iroda 7621 Pécs, Rákóczi u. 62-64.-hez.
b) A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a) pontban megjelölt projekt részét képezi
a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek által társulásban fenntartott
balatonszentgyörgyi „Margaréta” Óvoda fejlesztési költségei, amely azonban
Balatonberény község önkormányzatát nem terheli.
c) A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés becsült költségvetése
883.164.308,- Ft.
A képviselı-testület vállalja, hogy a közoktatási intézményi társulási megállapodásban
meghatározottak szerint, a projekt megvalósításához szükséges önerıt.
d) A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés kezdı idıpontja 2009. január
1., várható befejezési határideje 2010. december 31.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
Konzorciumi megállapodás megkötése a pályázat benyújtásához.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Szóbeli elıterjesztés)
Nagy Lajos polgármester:
Az öt település képviselı-testületének konzorciumi megállapodást kell kötni erre a
feladatra. (Ismerteti a határozat-tervezetet.) Kéri a testület véleményét.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

13/2008. (II.13.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – BalatonberényHollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzataival konzorciumi megállapodást köt
pályázat benyújtására, a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázat célok
megvalósítására.
A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
14,35 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Navrasics Endre
képviselı

Vass Béla Gyula
képviselı

