BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
104/2008. (XII.8.) kt. határozat:
A 2008. december 8-ai rendkívüli ülés napirendjének elfogadása.
105/2008. (XII.8.) kt. határozat:
Konzorciumi együttműködési megállapodás, pályázati önrész
finanszírozás elfogadása.

12. számú

Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008.
december 8-án 15,15 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Farkas László Nándor képviselő
Hetényi Tamás Péter képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Vass Béla Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Vass Béla Gyula képviselőket kéri fel
a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
104/2008. (XII.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. december
8-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1) Konzorciumi együttműködési megállapodás, pályázati önrész finanszírozás
megtárgyalása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Konzorciumi együttműködési megállapodás, pályázati önrész finanszírozás
megtárgyalása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Minden testület elfogadta az előterjesztett javaslatot. Időben egy kicsit menjünk vissza.
Sajnos az osztozkodáskor Balatonberény ki lett zárva az iskola tulajdoni arányából. A
rendszerváltás előtt a Magyar Állam volt a tulajdonos és a Községi Közös Tanács a
kezelő. A rendszerváltás után megtörtént az osztozkodás, Balatonberény ki lett zárva,
Balatonszentgyörgy 80 %-ot, Hollád 7, Tikos 3, Vörs 10 %-ot kapott. Később
kísérleteket tettünk arra, hogy Balatonberénynek adjunk át tulajdoni arányt.
Balatonberény nem kérte, nem fogadta el. Ennek eddig nem volt nagy jelentősége, de
most a beruházás finanszírozásánál igen. Vörs kijelentette, hogy csak tulajdoni hányad
arányában hajlandó fizetni. Tárgyalást folytattunk a vörsi polgármester úrral, sikerült
megállapodni abban, hogy a 10 %-os hozzájárulást a testület elé terjeszti. A javaslatot a
vörsi testület el is fogadta, de ez azt vonta maga után, hogy változnak az arányok.
Balatonszentgyörgynek 63 millió Ft lenne, Balatonberénynek 6,7 millió Ft maradna,
Holládnak 1,1 millió Ft-tal, Tikosnak 400 e Ft-tal lenne több. Holládnak és Tikosnak
megköszönhetjük, hogy így állt hozzá. Magam részéről Vörs döntésével nem értek
egyet. Én a jelenlegi lakosságarányos hozzájárulást tartottam volna megfelelő
támpontnak. Balatonszentgyörgyöt majdnem 9 millió Ft-tal több terheli. Ennek a
beruházásnak meg kell valósulni. A testületnek el kell fogadni, jóvá kell hagyni, mivel
20-áig be kell nyújtani a konzorciumi együttműködési megállapodást. Vörs a tulajdoni
arányhoz ragaszkodik, semmivel sem fizet többet. Az önrészre pályázati lehetőség kettő
is lesz, de csak akkor, ha az UNIÓ-s pályázat alá lesz írva. Balatonberényt tovább nem
lehetett szorítani, ő volt a legkorrektebb.
Hozzászólások:
Török Csilla körjegyző:
Az önrészre benyújtható pályázatnál több község esetén valószínűleg 60 % lesz a
támogatás.

Farkas László Nándor képviselő:
Nyilván a tárgyaláson több verzió is előjött. Az én javaslatomra mi volt a válasz?
Nagy Lajos polgármester:
Ugyan az, mintha az első formátumot fogadtuk volna el.
Farkas László Nándor képviselő:
Egy kicsit zavaró, hogy olyan probléma elől zárkózik el a vörsi önkormányzat, ami
szívügye kellene hogy legyen, a gyerekei a jövőben milyen körülmények között
készülnek fel a középiskolai évekre. Az elkövetkezendő generációknak évtizedekre
meghatározza a lehetőségeit és ezáltal azt a lehetőséget, hogy hogyan indulnak ki az
életbe. Nagyon sok vörsi kapott olyan dolgot, amit nem szabadna hideg fejjel
lefordítani. Nem érzem, hogy ez Vörsnek akkora plusz teher lett volna, amit nem
tudott volna kigazdálkodni. Nyilván nem látunk a jövőbe, de nem ez lesz a probléma.
Nagy Lajos polgármester:
Kettő millió Ft volt a kérdés, olyan számításokat vett elő a vörsi polgármester úr, ami
nem elfogadható.
Farkas László alpolgármester:
Nem arról van szó, hogy ki van hegyezve a vörsi finanszírozás. Tudomásom szerint
Vörs 8,8 millió Ft-ot felajánlott, a tulajdoni arányának megfelelő összeget.
Balatonberény a 6,7 millió Ft-tal nem a megfelelő összeget fizeti. Balatonberény az
osztozkodáskor csúnyán átvert bennünket. Később eszméltünk rá mint jogutódok, hogy
nagyon csúnyán bevittek bennünket a Futrinkába. Erről szól az egész történet.
Vass Béla Gyula képviselő:
A beruházás 2 millió Ft-on már nem múlik. Az osztozkodáskor Balatonszentgyörgy
ragaszkodott ahhoz, hogy Balatonberény ne kapjon tulajdoni hányadot. Balatonberény
akkor ezt sérelmezte, de később rájött, hogy a felújítás milyen költséggel jár, így a
felajánlott tulajdoni hányadot nem kérte, nem fogadta el. Mi mint jogutódok erről már
nem tehetünk. A működtetésre külön normatívát ad le az állam, ezért nem lett volna jó
ehhez hozzátenni. A 2 millió Ft-ot vállaljuk át.

Török Csilla körjegyző:
Mindenhol nehéz volt elfogadtatni az önerő mértékét, mert sehol sem állnak jól az
önkormányzatok anyagilag, de végül mindenhol azt mondták, hogy a beruházásnak el
kell készülni.
Navrasics Endre képviselő:
Mindenhol nehéz volt, de könnyű volt megszerezni a tulajdoni arányt. Most
szembesülünk a nehézségekkel. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen pályázati
lehetőség az önerőre. Biztosan lesz.
Nagy Lajos polgármester:
A rendszerváltás után olyan testületek alakultak, amelyek teljesen másképp fogták fel a
dolgokat. A nehézségekkel most szembesülünk. Ez így történt, változtatni már nem
tudunk rajta. A körzetnek az az érdeke, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Kérem, aki
elfogadja a 63 millió Ft-os finanszírozást, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
105/2008. (XII.8.) kt. határozat:
I.
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DDOP-2007.3.1.2/2F
„Integrált Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése” pályázati
felhívásra benyújtott pályázat támogatást nyert (projekt azonosító száma: DDOP
3.1.2/2F-2008-0011)
A projekt költségvetése: 883.164.308.- Ft
Ebből:
- igényelt támogatás: 794.847.877.- Ft
- önkormányzati önrész: 63.050.253.- Ft
- konzorciumi partnerek önrésze: 25.266.178.A Képviselő-testület az önkormányzatot terhelő önrészt 63.050.253.- Ft-ot vállalja,
annak fedezetét költségvetésében biztosítani fogja.
II.
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Nagy Lajos polgármestert a DDOP-2007.3.1.2/2F „Integrált Kis-, és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központok fejlesztése” pályázati felhívásra benyújtott pályázat
(projekt azonosító száma: DDOP 3.1.2/2F-2008-0011) megvalósítása érdekében
szükséges nyilatkozatok megtételére, a Balatonberény,Hollád,Tikos és Vörs Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületeivel kötendő konzorciumi együttműködési
megállapodás, valamint az egyéb szükséges megállapodások, szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Nagy Lajos polgármester:
Tájékoztatom a testületet, hogy településünk 200 db. – kocsányos tölgy, nyírfa, platán
és vörös tölgy – facsemetét kapott. Kérem gondolják át, mondják el javaslataikat, hogy
a facsemetéket hova ültessük.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
16 órakor bezárta.

K.m.f.
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