Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
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Ügyiratszám: 93-22 /2010

JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2010. december 15-én tartott rendes ülésérıl

22. számú jegyzıkönyv

Határozatok:
197/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
198/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységrıl szóló jelentést elfogadja.
199/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Az Önkormányzat 2010. III. évi pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadása
200/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben gyermek étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata
201/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletének felülvizsgálata a szociális étkeztetés
intézményi térítési díjának illetve a házi segítségnyújtásnak a vonatkozásában
202/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
A közterület használat rendjérıl és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról illetve a köztemetırıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló rendeletek felülvizsgálata
203/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
204/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
A József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és a Zeneiskola Balatonszárszó mőködésérıl szóló beszámolók elfogadása
205/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Iskolai szabályzatok módosítása, fenntartói MIP elkészítése, Pörneki Anikó megbízása, óvoda három
csoportossá történı átszervezése
206/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadása
207/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
2011. évi önkormányzati célkitőzések meghatározása
208/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Polgármester helyettesítése a területfejlesztési tanács munkájában
209/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Siófoki Rádióklub részére címer használat engedélyezése
210/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
MTTSZ Lövészklub támogatása
211/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
174/2010.(X.28.) számú kistérségi határozat jóváhagyása
212/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségeinek használatba adásáról szóló megállapodás jóváhagyása
213/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Önkormányzat belépése a Balatonszárszói Turisztikai Egyesületbe
214/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére címer használat engedélyezése

215/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Horváth Miklóssal vállalkozói szerzıdés kötése
216/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Szárszóért településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelıbizottságából tagok visszahívása, határozat
hatályon kívül helyezése
217/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Szárszóért Kft ügyvezetıjének és dolgozóinak év végi jutalmazása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 11/2010.(IX.13.)
számú rendelettel módosított 2/2010.(II.15.) számú rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 16/2010.(XII.15.)
számú, valamint a 11/2010.(IX.13.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.15.) számú rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
34/2009.(XII.14.) és 17/2008.(XI.27.) számú önkormányzati rendelettel módosított11/2007.(XI.29.) számú rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 31/2009.(XII.15.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 30/2009.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2010.(III.22.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a Zeneiskola Balatonszárszó térítési díjairól, tandíjairól
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a 21/2009.(XI.14.), 4/2009. (II. 19.), 1/2008 (I.31.), 18/2006 (XII.15.), 20/2005
(XII.01.), 8/2004 (IV.30.) és 2/2004 (I.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított helyi hulladékkezelési
közszolgáltatásról,
a
településtisztaságról
és
a
közszolgáltatási
díjakról
szóló
18/2003.(X.30.)önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 15én megtartott rendes ülésén

Jelen vannak:

Dorogi Sándor
Szekér Gábor
Fekete János
Mihályiné Molnár Zsuzsanna
Mikulcza Gábor
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Bognár Anikó
Varga D. Erzsébet
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Dancsecs Klára
Bóka Jánosné
Egry Ágnes
Dr. Gimesi András

bizottsági külsı tag
bizottsági külsı tag
bizottsági külsı tag
iskolaigazgató
óvodavezetı
Mővelıdési ház vezetı
Szárszóért Nonprofit Kft vezetıje
védını
Üdülıhelyi Egyesület elnöke

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Illés Lászlóné

jegyzı
pénzügyi vezetı
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fı képviselı közül 7
fı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendi pontok tárgyalása elıtt a polgármester – a védını felettes szervének ellenırzési eredménye alapján - elismeréssel szól Egry Ágnes védını munkájáról, ehhez gratulál és megköszöni az eddigi munkáját.
Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységrıl
2) Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról, 2010. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadása
3) Költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
3/1 Folyékony hulladék 2011. évi szállítási díjainak megállapítása
3/2) Vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
3/3 Helyi iparőzési adó rendelet módosítása
3/ 4 Szociális étkeztetés, gyermek étkezési térítési díjak és a házi segítségnyújtás felülvizsgálata, szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
3/5 A közterület használat rendjérıl illetve a köztemetırıl és a temetkezési tevékenységrıl
szóló rendeletek felülvizsgálata
3/6 A Zeneiskola térítési díjainak megállapításáról szó rendelet felülvizsgálata
3/7 Helyi hulladékkezelési közszolgáltatás díjainak megállapítása
4) 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása
5) József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda mőködésérıl szóló beszámoló
6) József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda dokumentumainak felülvizsgálatáról
készült közoktatási szakértıi jelentés megtárgyalása
7) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységérıl
8) 2011.évi önkormányzati célkitőzések meghatározása
9) Egyebek
9/1 Polgármester helyettesítése a területfejlesztési tanács munkájában
9/2 Siófoki Rádióklub címer használat iránti kérelme
9/3 MTTSZ Lövészklub kérelme
9/4 Kistérségi társulási határozatok elfogadása
9/5 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségeinek használatba adásáról szóló megállapodás
jóváhagyása
9/6 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület címerhasználat iránti kérelme
9/7 Horvát Miklós vállalkozóval vállalkozói szerzıdés megkötése
9/8 Szárszóért településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelıbizottságából tagok visszahívása
9/9 Szárszóért Kft dolgozóinak és ügyvezetıjének év végi jutalmazása
9/10 Tájékoztatás a Szárszóért Nonprofit Kft vezetésével kapcsolatos lehetıségekrıl
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
197/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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1) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységrıl
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester elmondja, hogy az írásos elıterjesztés a képviselı- testület részére megküldésre került, ehez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
198/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységrıl szóló jelentést
elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról,
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet, hogy a napirendi pontot a JÜPTT Bizottság megtárgyalta.
Illés Lászlóné pénzügyi vezetı az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a beszámolóban
foglaltakról és az elıirányzat módosításáról.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A Bizottság az anyagot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
A rendeletekrıl és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletrıl szól, majd a beszámoló, a költségvetési rendeletek és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadását javasolja.
(Az írásos elıterjesztés, a polgármesteri megbeszélés jkv-e, a társönkormányzatok hátralékairól szóló
kimutatás és a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 2/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
199/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2010. III. évi pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

5

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 11/2010.(IX.13.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.15.) számú rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 16/2010.(XII.15.) számú, valamint
a 11/2010.(IX.13.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.15.) számú rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/3. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/4. sz. melléklete)

3) Költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı tájékoztatja a Képviselı- testületet arról, hogy a napirendi pontot a JÜPTT bizottság tárgyalta.
3/1 Folyékony hulladék 2011. évi szállítási díjainak megállapítása
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A közszolgáltató által meghatározott díjtételt szükséges elfogadni, errıl rendeletet alkotni. Javasolja a
rendelet elfogadását.
(Az írásos elıterjesztés és a DRV Zrt díjkalkulációja a jkv. 3/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 34/2009.(XII.14.) és
17/2008.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel módosított 11/2007.(XI.29.) számú rendelet
módosításáról
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(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2. sz. melléklete)

3/2) Vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a helyi adókról szóló
törvény 2011. január 1-vel hatályon kívül helyezte a vállalkozók kommunális adóját, ezért az Önkormányzat rendeletét is hatályon kívül kell helyezni. Javasolja a hatályon kívül helyezı rendelet elfogadását.
(A helyi adó rendeletekrıl szóló írásos elıterjesztés a jkv. 3/3 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
20/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a vállalkozók kommunális adójáról szóló 31/2009.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/4. sz. melléklete)

3/3 Helyi iparőzési adó rendelet módosítása
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A helyi adókról szóló törvény 2011. január 1-vel hatályon kívül helyezte az ideiglenes jellegő piaci és
vásározó kiskereskedelmi tevékenységrıl szóló részt, ezért az Önkormányzat rendeletének ezen részét
is hatályon kívül kell helyezni. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
21/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a helyi iparőzési adóról szóló 30/2009.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/5. sz. melléklete)

3/ 4 Szociális étkeztetés, gyermek étkezési térítési díjak és a házi segítségnyújtás felülvizsgálata,
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az iskola az étkezési térítési díjakkal kapcsolatban javasolta, hogy 2011. évben módosításra ne kerüljön sor, a díjak maradjanak változatlanok.
A kimutatás szerint a házi segítségnyújtás óradíja 32 Ft/óra. A hatályos szociális rendelet értelmében
a házi segítségnyújtás ingyenes az ellátottak számára. JÜPTT Bizottság javasolja, hogy 2011. évben is
ingyenes legyen a házi segítségnyújtás.
(A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás díjairól szóló kimutatás és az iskola javaslata a jkv.
3/6 sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
200/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati
fenntartású közoktatási intézményekben gyermek étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 25/2009.(XII.14.) számú önkormányzati rendeletét nem módosítja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
201/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2010.(III.22.) számú önkormányzati rendeletének
10. számú mellékletében a szociális étkeztetés intézményi térítési díját nem módosítja,
továbbá a házi segítségnyújtást az Önkormányzat a továbbiakban is térítésmentesen
biztosítja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2010.(III.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/7. sz. melléklete)

3/5 A közterület használat rendjérıl illetve a köztemetırıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló
rendeletek felülvizsgálata
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A JÜPTT Bizottság javaslata az, hogy a testület a rendeletekben szereplı díjakat ne változtassa.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
202/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közterület használat
rendjérıl és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 32/2009.(XII.14.) illetve a
köztemetırıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 13/2010.(IX.13.) és 15/2009.(IX.10.) számú rendeletekkel módosított 5/2008.(III.12.) számú rendeletét nem módosítja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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3/6 A Zeneiskola térítési díjainak megállapításáról szó rendelet felülvizsgálata
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján részletesen ismerteti a rendelet tervezet tartalmát. Az iskolaigazgató javaslata és az oktatási törvény alapján készült a rendelet tervezet, mely részletfizetési kedvezményt is tartalmaz. A JÜPTT Bizottság javasolja a rendelet ezen pontjának kiegészítését azzal,
hogy ha a családban valamelyik szülı munkanélküli, akkor vizsgálni kell, hogy a kérelem benyújtását
megelızı 90 napot meghaladóan munkanélküli-e. Ebben az esetben legyen adható a kedvezmény.
(Az írásos elıterjesztés és az iskola javaslata a jkv. 3/8 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
23/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a Zeneiskola Balatonszárszó térítési díjairól, tandíjairól
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/9. sz. melléklete)

3/7 Helyi hulladékkezelési közszolgáltatás díjainak megállapítása
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján részletesen ismerteti Zöldfok Zrt díjajánlatát és a rendelet
tervezet tartalmát. A konzorciumi tanács a 10, 69 %-os díjemelést fogadta el. Az ügyben egyeztetések
sora folyt le, azonban a díjemelés ellen az Önkormányzatok összefogása sem tud mit tenni. A JÜPTT
Bizottság a díjak elfogadását javasolja, azzal, hogy a jövı évben mindent megtesz az Önkormányzat a
hatékonyabb fellépés érdekében.
Dr. Gimesi András az Üdülıhelyi Egyesület elnöke:
Javasolja az AVE Zöldfok Zrt-tıl részletes költségvetés kérését, majd ismerteti az elıterjesztését és az
Üdülıegyesület által kialakított véleményt.
(Az írásos elıterjesztés és mellékletei a jkv. 3/10 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
24/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete
a 21/2009.(XI.14.), 4/2009. (II. 19.), 1/2008 (I.31.), 18/2006 (XII.15.), 20/2005 (XII.01.),
8/2004 (IV.30.) és 2/2004 (I.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított helyi hulladékkezelési
közszolgáltatásról, a településtisztaságról és a közszolgáltatási díjakról szóló
18/2003.(X.30.)önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/11. sz. melléklete)

4) A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Dr. Tomka Ákosnak, a JÜPTT Bizottság elnökének.
Dr. Tomka Ákos JÜPTT Bizottság elnöke:
Az iskolai gyermeklétszám alakulása miatt az a veszély fenyegeti az Önkormányzatot, hogy a kistérségtıl kapott 32 millió Ft normatív támogatást és a büntetıkamatait vissza kell fizetni. Ez kb. 40 mil-
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lió Ft összesen. Felmerült nagycsaládosok településre történı hozása. A koncepció a lomtalanítást és a
zöldhulladék elszállítást nem tartalmazza.
Illés Lászlóné pénzügyi vezetı:
Az írásos elıterjesztés szerint a koncepció tartalmáról és a céljáról részletes tájékoztatást ad a Képviselı- testületnek. Az Önkormányzat legnagyobb bevétele a helyi adó. A koncepció elkészítése a 2010.
évi adómértékkel számol. Több, mint 200 milliós adóbevétel került tervezésre. Az állami támogatás
kb. 180 millió Ft. A tartalék hasonló a 2010. évi összeghez, 57 millió Ft, azonban ez sem mind szabad.
(Az Önkormányzat és az oktatás fenntartó társulás 2011. évi költségvetési koncepciója a jkv. 4. sz.
melléklete)

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
203/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott koncepció alapján az
Önkormányzat 2011. évi költségvetését a Képviselı- testület 2011. februári ülésére terjessze elı.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

5) József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda mőködésérıl szóló beszámoló
Elıadó: Varga D. Erzsébet intézményvezetı
Az intézményvezetı az írásos elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
(Az Általános iskola és a Zeneiskola beszámolója a jkv. 5. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
204/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és a Zeneiskola Balatonszárszó mőködésérıl
szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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6) József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda dokumentumainak felülvizsgálatáról készült közoktatási szakértıi jelentés megtárgyalása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a Humán- és Oktatási Bizottság a szakértıi
jelentést megtárgyalta.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselı- testületet a bizottság 45/2010.(XII.10.) számú határozatának tartalmáról, az
óvodai csoportbıvítés lehetıségérıl.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A szóládi óvoda megszüntetésekor történt létszámleépítésbıl kifolyólag az Önkormányzat csak abban
az esetben bıvíthet létszámot, ha feladatbıvülés van. Egyébként 4 millió Ft-ot vissza kell fizetni a
kamataival együtt. Javasolja a létszámbıvítésre vonatkozó lehetıségek megvizsgálását.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezetı:
Örvendetesnek tartja a harmadik csoport létrehozását, azonban csak két éven át lesz ilyen sok gyermek az óvodában.
(A Humán és Oktatási Bizottság jegyzıkönyve és a közoktatási szakértı jelentése a jkv. 6. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
205/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási
szakértıi vélemény alapján felkéri a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıjét a szakvéleményben meghatározott szabályzatok szakértıi véleményben megfogalmazottak szerinti módosítására és a kiegészítések
elvégzésére.
b) A Képviselı- testület felkéri a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıjét, hogy az új szabályzatokat az új Nemzeti Alaptanterv elfogadását követıen készítse el és legkésıbb a 2011. május havi képviselı- testületi
ülésre jóváhagyás végett terjessze elı.
c) A Képviselı- testület az Önkormányzat fenntartói Minıség Irányítási Programjának
elkészítésével megbízza Gadányi Éva közoktatási szakértıt.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
d) A Képviselı- testület, a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Zeneiskola tagintézményén belül az énekoktatás továbbfejlesztési lehetıségeirıl szóló javaslat kidolgozásával megbízza Pörneki Anikót.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
e) A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy a két csoportos Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda tagintézmény három csoportossá történı átszervezése vonatkozásában a pénzügyi és a létszám feltételeket vizsgálja meg, és azt a 2011. januári testületi
ülésre terjessze elı.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Varga D. Erzsébet intézményvezetı
Határidı: 2011. január 31
2011. május 31.
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7) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységérıl
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzınek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján részletesen ismerteti a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységét.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
206/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelıs: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Határidı: értelem szerint, azonnal

8) 2011.évi önkormányzati célkitőzések meghatározása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzınek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján részletesen ismerteti a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó
2011. évi célkitőzéseket.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
207/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) és (5) bekezdése alapján az
írásos elıterjesztésben foglaltak szerint a köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját
képezı 2011. évi önkormányzati célkitőzéseket az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Az Önkormányzat mőködéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó kiemelt célok:
-

Az önkormányzati mőködést meghatározó egyik alapvetı dokumentum a képviselıtestület megbízatásának idıtartamára szóló gazdasági program. A jegyzı és a hivatal
dolgozóira jelentıs feladatként hárul, hogy az új képviselıtestület által a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozataiban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével elfogadásra kerülı 2011. évi koncepció és
költségvetés alapján kidolgozza a 2010.-2014.-es ciklus gazdasági program-tervezetét.

-

Szintén az alakuló ülésen került meghatározásra, hogy a jegyzı kötelessége az önkormányzat alapvetı mőködési szabályait meghatározó új Szervezeti és Mőködési
Szabályzat kidolgozása, melyre az Ötv. szintén 6 hónapos határidıt biztosít. A jegyzı
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feladata tehát, hogy 2011. március 31. napjáig gondoskodjon az új SzMSz.- tervezet
elkészítésérıl és a képviselıtestület elé terjesztésérıl.
-

Alapvetı elvárás, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében meghatározott fejlesztési elképzelések, beruházások megvalósítása, a költségvetésben meghatározott takarékos, költséghatékony intézményi fenntartás és mőködtetés, valamint a
megfogalmazásra kerülı szociális ellátás érdekében a Hivatal a szükséges elıkészítı,
végrehajtó kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen.

-

A képviselıtestület jogszerő és szakszerő döntéseinek elıfeltétele a jól kidolgozott,
szakértelemmel átgondolt, több szervezeti formával (bizottságok, civil szervezetek,
társönkormányzatok, intézmények, stb.) egyeztetett, kellı jogszabályi háttérrel alátámasztott és megvilágított, több alternatívából álló írásbeli elıterjesztések kidolgozása
és benyújtása.

-

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás jogszerőségének, szabályszerőségének betartása mellett követelmény a hivatal felé a költséghatékony, ésszerő szervezeti formák kialakítására vonatkozó javaslatok kidolgozása, az ilyen irányú képviselıtestületi döntések végrehajtásában való aktív, hatékony
közremőködés. 2011. évben kiemelt feladat – a képviselıtestület hatályos döntése értelmében – a zeneiskola minısíttetése az iskola szakmai elıkészítése alapján.

-

Az európai uniós támogatások felhasználására irányuló 2011-2013. idıszakra vonatkozó akciótervek ismeretében elsıdleges feladat a kiírásra kerülı pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése, s az önkormányzat gazdasági programjában, illetıleg éves költségvetésében meghatározott fejlesztések megvalósítása érdekében sikeres pályázatok elıkészítése, benyújtása. A Polgármesteri Hivatal felé elvárás az
uniós és haza pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, az erre vonatkozó rendszeres írásbeli tájékoztatók készítésével az önkormányzat vezetése, illetve a képviselıtestület folyamatos tájékoztatása, a képviselıtestület megfelelı döntéseinek szakszerő,
határidıben történı elıkészítése, az önkormányzat által megcélozható valamennyi pályázati kiírásra pályázatok benyújtása.

-

A 2011-es év új kihívások elé állítja a Hivatalt, amennyiben az integrált iskola pályázat a második fordulóban is sikeres lesz. Annak ellenére, hogy a pályázat a kistérség
keretében valósul meg, minden, a szárszói iskolát érintı eljárást, intézkedést, pénzügyi
elszámolásokat, stb. itt kell megoldani, a kistérség csak a három önkormányzattól beérkezett adatokat, dokumentumokat összesíti, s továbbítja.

-

A hivatal felé követelmény, hogy a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködés során elsısorban Balatonszárszó érdekeit szem elıtt tartva a képviselıtestület döntéseivel, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban szakszerően,
az elvárható alapossággal fejtse ki tevékenységét, melybe szükség esetén az intézmények vezetıit, illetve azok illetékes dolgozóit is vonja be. Cél, hogy az Önkormányzat
feltárja és hasznosítsa a kistérségi összefogás lehetséges elınyeit, részt vegyen az
egyes kistérségi szintő fejlesztési programokban.

-

Az Önkormányzat célja a már meglevı és jól mőködı mikró térségi társulás megırzése, a megváltozott gazdasági helyzet, az állami támogatások változásainak figyelembevételével a kölcsönös elınyök tiszteletben tartásával a lehetséges változások, fejlesztések végrehajtása. Társönkormányzatainkkal a partnerségre, a feladatok és a költségek
közös meghatározására, a teljesítések korrekt és átlátható elszámolására kell törekedni.

-

Az új képviselıtestület kiemelt figyelmet fordít a gazdasági szférával, a helyi vállalkozókkal, valamint a helyi civil szervezetekkel való sikeres és eredményes, együttmőködésre, a partneri kapcsolatok kialakítására. Ezek gyakorlati megvalósításában, elısegítésében jelentıs szerep hárul a Hivatalra, mint a szervezési, tájékoztatási, adminisztrációs, stb. feladatok elvégzése során.
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2.) Célkitőzések a hivatali, hatósági ügyintézés területén
-

Cél, hogy a hivatal legoptimálisabb szervezeti rendszerének kialakításával, a munkakörök ésszerő meghatározásával és elosztásával, a hivatali feladatok végzésére alkalmas, erre felkészült és az önkormányzat felé elkötelezettséggel bíró köztisztviselık
szakszerően, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen, kulturáltan, a köztisztviselıi
ranghoz méltó magatartást tanúsítva végezzék hivatali tevékenységüket.

-

A hivatali ügyek intézése során kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyfelekkel való
udvarias, kulturált bánásmódra és a megfelelı tájékoztatásra az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében. A súlyosbodó pénzügyi helyzetre, a lakosság érzékenységének növekedésére tekintettel külön hangsúlyt kell helyezni az adóvégrehajtás elıkészítése során felmerülı hatósági intézkedések szakszerőségére, korrektségére, az emberséges és tisztességes magatartás tanúsítására. A munkanélküliek számának növekedése miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a településen szervezhetı, indítható közmunka programokra, sikeres pályázatok benyújtásával el kell érni, hogy a lehetı legtöbb aktív korú szárszói munkanélküli a programokban való részvétellel munkához
jusson.

-

Az egyre súlyosbodó életkörülmények, a lakosság elöregedése miatt kiemelten kell kezelni az önkormányzat szociális alapellátási kötelezettségének teljesítését. A legszélesebb összefogással fel kell kutatni a településen minden egyes elesett, hátrányos helyzető idıs egyedülálló személyt és családokat, s a szociális törvényben, illetıleg az önkormányzat szociális rendeletében biztosított ellátási módok alapján a lehetı legkedvezıbb ellátás biztosításával a problémák enyhítésére, az életkörülmények javítására
kell törekedni.

-

Balatonszárszó szebbé, otthonosabbá, komfortosabbá tétele érdekében tett erıfeszítésekben a Hivatalnak is tevékenyen részt kell vennie. Szükséges a rendezetlen építési
ügyek feltárása, a gondozatlan, elhanyagolt épületek esetében a szükséges és lehetséges intézkedések megtétele. 20ll. évben is kiemelt figyelmet kell fektetni a gazos, parlagfüves, mőveletlen területek feltárására, a szükséges intézkedések folyamatos megtételére. Hangsúlyt kell helyezni a Szárszóért Településgazdálkodási Kft. és a közterület felügyelı hatékonyabb, eredményesebb együttmőködésére. A szilárd hulladék szállítása, tárolása, ártalmatlanítása tárgyában meghozott képviselıtestületi döntés elıkészítésében, végrehajtásában a Hivatalnak aktív szerepet kell vállalnia.

-

Az információs technika terjedésével a hivatali ügyintézéssel szemben egyre gyakrabban megjelenı elvárás az elektronikus közigazgatás megvalósítása. Ennek alapján
igényként jelenik meg – többek között – az információk elektronikus úton való közzétételének, a számítógépen keresztüli ügyintézésnek, a belsı egymás közötti kommunikáció kiépítésének, az ún. „papírmentes” hivatalnak a megvalósítása. Az ehhez már
rendelkezésre álló információs és kommunikációs technológiák használatával minden
köztisztviselınek törekednie kell a szolgáltató, elektronikus, ügyfélbarát közigazgatás
megvalósítására.

-

Általános célként fogalmazható meg a köztisztviselık kreativitásnak fejlesztése. Vizsgálni kell, hogy a köztisztviselı mennyire képes a jelentkezı problémák felismerésére,
azonosítására, a feltételek megfogalmazására, valamint a szükséges prioritások felállítására. Szükséges, hogy a köztisztviselık kreatív és alkotó módon álljanak hozzá a
munkához, a feladatot és a hozzá kapcsolódó problémákat átfogóan lássa, képes legyen a végrehajtás során rendszerekben, illetve folyamatokban gondolkodni, tegyen
megoldási javaslatokat, hogy munkáját magas színvonalon tudja ellátni. E célok elérése érdekében folyamatosan vegyen részt továbbképzéseken és törekedjen a rendszeres önképzésre is.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

14

9) Egyebek
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
9/1 Polgármester helyettesítése a területfejlesztési tanács munkájában
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselı- testületet a területfejlesztési
tanácsban történı helyettesítésérıl.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
208/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Tanácsának munkájában a polgármester helyettesítésével állandó jelleggel Takács Józsefet, Balatonszemes Község polgármesterét bízza meg.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást és Balatonszemes Község polgármesterét.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. december 31.
9/2 Siófoki Rádióklub címer használat iránti kérelme
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselı- testületet a Siófoki Rádióklub
kérelmérıl.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/2. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
209/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat címerérıl, zászlajáról és a településnév megkülönböztetı felhasználásáról szóló többször
módosított 4/1991. (VII. 11.) rendeletet 4. §-a alapján a Siófoki Rádióklub (8601 Siófok, Bányász u. 25. Pf. 78.) - képviseletében Turjányi József klubvezetı - részére a Balaton menti rádióamatır bortermelıkrıl kiadott „Diplomán” való felhasználásra engedélyezi, hogy nevezett papíralapú, A/4-es mérető, laminált formátumú színes képen
Balatonszárszó Nagyközség címerét hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával felhasználja. Az engedély érvényességi idıtartama a használati célhoz kötıdıen
határozatlan idejő.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

9/3 MTTSZ Lövészklub kérelme
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselı- testületet a Lövészklub kérelmérıl.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/3. sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
210/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az MTTSZ Lövészklub
(8624 Balatonszárszó, Szigligeti u. 14.; bankszámlaszám: 66100111-10002625) részére
60.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat költségvetésében a civil szervezetek támogatása szakfeladaton betervezett elıirányzat terhére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. december 31.

9/4 Kistérségi társulási határozat elfogadása
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselı- testületet a kistérségi határozatról.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/4. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
211/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás 174/2010.(X.28.) számú határozatában foglaltakat jóváhagyja a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozóan.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a BTKT elnökét.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. december 31.

9/5 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségeinek használatba adásáról szóló megállapodás jóváhagyása
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselı- testületet a megállapodásról.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/5. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
212/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségeinek használatba adásáról szóló megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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9/6 Balatonszárszói Turisztikai Egyesületbe való belépés és az Egyesület címerhasználat
iránti kérelme
A polgármester és a JÜPTT Bizottság elnöke javasolja, hogy az Önkormányzat is legyen a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület tagja.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
213/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesületbe tagként belép.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet a Turisztikai Egyesület címer használat iránti kérelmérıl.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
214/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat címerérıl, zászlajáról és a településnév megkülönböztetı felhasználásáról szóló többször
módosított 4/1991. (VII. 11.) rendeletet 4. §-a alapján a Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület (8624 Balatonszárszó, Hısök tere 1. ) – képviseletében Rácz Sándor - részére engedélyezi, hogy nevezett az Egyesület levélpapírján,különbözı kiadványain, prospektusain Balatonszárszó Nagyközség címerét hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával felhasználja. Az engedély érvényességi idıtartama a használati célhoz kötıdıen határozatlan idejő.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

9/7 Horvát Miklós vállalkozóval vállalkozói szerzıdés megkötése
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet Horváth Miklóssal folytatott egyeztetésérıl. Az
Önkormányzat kisgépeinek javítási és karbantartási munkáinak elvégzésérıl kötött vállalkozói szerzıdése 2010. december 31-én lejár. Javasolja a vállalkozói szerzıdés egy évre történı megkötését, változatlan feltételekkel.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
215/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat intézményeiben kisgépek javítási és karbantartási munkáinak elvégzésére vállalkozói
szerzıdét köt Horváth Miklós Balatonszárszó Gyulai Pál u. 2/a szám alatti lakos vállalkozóval 2011. január 1-tıl 2011. december 31-ig terjedı idıszakra. Az Önkormányzat
által részére számla ellenében fizetendı átalánydíj bruttó 70.000 Ft/hó.

17

A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerzıdés elkészítésérıl és aláírásáról.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. december 31.

9/8 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelıbizottságából tagok viszszahívása
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet arról, hogy a testület 174/2010.(XI.8.) számú határozatában döntött a Szárszóért Kft felügyelıbizottsága tagjainak módosításáról, új tag választásáról
illetve két volt képviselı tag visszahívásáról és a tagok számát 4 fıben határozta meg. Jogszabály
módosítás miatt szükséges a tagok számának 3 fıre csökkentése. Egyeztetés alapján javasolja a felügyelıbizottságból Kemendi István tag visszahívását is.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
216/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
a)
Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselıtestülete
174/2010.(XI.8.) számú képviselı- testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

a

b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság felügyelıbizottsága tagjainak számát 3 fıben határozza meg. A képviselıtestület Fodor Géza és Tefner Béla
volt képviselıket mint a Bizottság tagjait és Kemendi István bizottsági tagot a felügyelıbizottsági tagságából 2010. november l5. napjával visszahívja. A képviselıtestület a
felügyelıbizottság tagjává Fekete János képviselıt választja meg. Fekete János felügyelıbizottsági tagsági megbízása 2011. március l4. napjáig szól.
A képviselıtestület a Kft. alapító okiratának XII. fejezetében – a felügyelı bizottságra
vonatkozó –egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja.
A képviselıtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történı eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

9/9 Szárszóért Kft dolgozóinak és ügyvezetıjének év végi jutalmazása
A polgármester javasolja a képviselı- testületnek, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit
Kft ügyvezetıje és a munkavállalók részére a testület engedélyezze jutalom kifizetését a Kft egész
évben végzett munkájának elismeréseként. A vezetı részére nettó 50.000 Ft jutalmat javasol, a dolgozók részére pedig összesen nettó 340. 000 Ft-ot.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
217/2010.(XII.15.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete –mint tulajdonos- egyetért azzal, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság a rendelkezésére bocsátott 2010. évi támogatási összegbıl bruttó
553.726 Ft és járulékai összeget a Kft dolgozóinak 2010. év végi jutalmazására használjon fel.

18

b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete- mint munkáltató- a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
ügyvezetıjét a Kft rendelkezésére bocsátott 2010. évi támogatási összegbıl a 2010. évben végzett munkája elismeréseként bruttó 81.428 Ft és járulékai összegő jutalomban
részesíti.
A képviselıtestület felkéri Bóka Jánosné ügyvezetıt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné ügyvezetı
Határidı: 2010. december 31.

9/10 Tájékoztatás a Szárszóért Nonprofit Kft vezetésével kapcsolatos lehetıségekrıl
A polgármester tájékoztatja a Bizottságot a Szárszóért Kft vezetésében tervezett változtatásokról.
A Képviselı- testület a tájékoztatást tudomásul vette.

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzı

Dorogi Sándor
polgármester
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