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JEGYZİKÖNYV
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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.

Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1)

A Képviselı- testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása

2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
3) Tájékoztatás a közfoglalkoztatás jogszabályi változásáról
4) Tájékoztatás LEADER pályázati lehetıségrıl
5) No. 1. Pálinkafızde címer használat iránti kérelme
6) Bérleti szerzıdés kötése Balázsné Asztalos Katalinnal
7) Szerzıdések jóváhagyása
7/1 Megbízási szerzıdés jóváhagyása mőszaki ellenıri tevékenységre a Dél- balatoni Házkezelı Kft-vel (Hüse Lajos mőszaki ellenır)

7/2 Kazsoki Istvánnal kötött megbízási szerzıdés kiegészítés jóváhagyása
7/3 Albertirsa Város Önkormányzatával kötött megállapodás jóváhagyása
7/4 Szipli Kft-vel kötött vállalkozói szerzıdés módosításának jóváhagyása
8) Lövészklub kérelme
9) Osztálylétszám túllépés engedélyezése
10) Egyebek
10/1 Vörös Design Kft üzlet építésének jogutódlás ügye
10/2 Tájékoztatás méhnyakrák elleni oltásról
10/3 Tájékoztatás a Tabi Interkulturális Mentor Egyesület kérelmérıl
10/4 Kérelem az iskola 50. évfordulójára tartandó ünnepség támogatására
10/5 Képviselıi tiszteletdíj felajánlása
10/6 Tájékoztatások, javaslatok
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
145/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi
pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) A Képviselı- testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a 2011. II. félévi munkaterv tervezetrıl.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
146/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Képviselı-testület
2011. II. félévi munkatervét az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a beszámolót a JÜPTT Bizottság megtárgyalta. Felkéri a
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a Bizottsági ülésen elhangzottakról.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A féléves idıarányos teljesítések megvalósultak. A helyi adók befizetésében elmaradás van, az elızı évrıl is. A végrehajtást átadták a végrehajtónak.
Dorogi Sándor polgármester:
Az idegenforgalmi adó beszedésérıl tájékoztatja a testületet, majd takarékos gazdálkodásra kéri az intézményvezetıket.
Wiesner Péter az Üdülıhelyi Egyesület elnöke:
Javasolja, hogy az adót 3-4 részletben lehessen befizetni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Törvényi elıírás van a határidıkre. Szociális helyzet alapján egyedi elbírálás szerint részletfizetést lehet
kérni.
Dorogi Sándor polgármester:
A több csekk küldését meg lehet oldani.
(Az írásos elıterjesztések 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:
147/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2011. I. félévi pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.
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 Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
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5/2011. (IX.14.) sz. rendelete
a Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
2/2011.(II.14.) számú rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a testülettel a Szárszóért Kft pótelıirányzat kérelmét. A lomtalanítás közel 10.000 e Ft-ba került.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A Bizottság javasolja a pótelıirányzat testület általi elfogadását.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Szárszói lakosok köszönetét tolmácsolja a Kft felé, a szezonban végzett munkájukért.
Bóka Jánosné a Szárszóért Kft vezetıje:
Egy zárt rendszerbe győjti a Kft a közterületen, strandokon összegyőjtött szemetet, amit egy présgép
összeprésel az 1/5-öd részére.
Dorogi Sándor polgármester:
Az üdülıtulajdonosok szemétszállítási problémáiról szól, majd megköszöni a Kft munkáját.
(A Szárszóért Kft pótelıirányzat kérelme és az iskolai plusz támogatásról szóló elıterjesztés a jkv. 2/3
sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
148/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft részére 2011. évi finanszírozásához 12.500.000.- Ft
pótelıirányzatot hagy jóvá az Önkormányzat 2011. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

3) Tájékoztatás a közfoglalkoztatás jogszabályi változásáról
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket a változásokról. Aki elveszíti a munkáját, rögtön forduljon a Munkaügyi Központhoz. Akit a Munkaügyi Központ nyilvántartásba vesz és a
meghatározott feltételeket teljesíti, az álláskeresési járadékra jogosult. A munkavállaló kirendelhetı más
településre is. Az álláskeresési járadék összege és a jogosultsági idıtartam is csökkent. Az álláskeresési
segélyre csak a nyugdíj elıtt 5 évvel állók jogosultak. A RÁT –ot a bérpótló támogatás váltotta fel,
majd ezt a foglalkoztatást helyettesítı támogatás. A rendszeres szociális segélyre jogosultaknak a Munkaügyi Központtal kell együttmőködni. Létrehozták a közfoglalkoztatási jogviszonyt, amely határozott
idejő, a munkabér havi 57.000.- Ft illetve 78.000.- Ft. Ezt a munkabért heti rendszerességgel kapják.
Szeptember 1-tıl megszőnik a gázár – és távhı ártámogatás, beépül a lakásfenntartási támogatásba,
emiatt az önkormányzati rendelet módosítása szükséges a következı testületi ülésen.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
149/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a munkanélküliek
ellátásában és a közfoglalkoztatási rendszerben bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

4) Tájékoztatás LEADER pályázati lehetıségrıl
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a LEADER pályázatról, majd a
játszótér pályázatról szól.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
150/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a
76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján az ÚMVP IV. tengelyes LEADER pályázatra,
amelyben a Koppányvölgyi LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni
közremőködıként. A pályázat a balatonszárszói Csukás Színház részére hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére irányul, 1.000.000.- Ft támogatási igénnyel.
A pályázathoz szükséges ÁFA összegét az Önkormányzat a 2011. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

5) No. 1. Pálinkafızde címer használat iránti kérelme
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a No. 1 Pálinkafızde kérelmérıl.
(Az írásos elıterjesztés és a kérelem a jkv. 5. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
151/2011.(IX.13.) 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 No.1. Pálinkafızde Kft (8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 29/b, ügyvezetı: Podusil György) részére a Szárszói Házi Pálinka és a Szárszói Házi Körtepálinka címkéjén történı felhasználásra engedélyezi,
hogy nevezett papíralapú színes képen (címkén) Balatonszárszó Nagyközség címerét
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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

6) Bérleti szerzıdés kötése Balázsné Asztalos Katalinnal
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet Balázsné Asztalos Katalin kérelmérıl.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja megkeresni a tulajdonost a terület megvételével kapcsolatban.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Olyan kicsi a terület, hogy csak osztatlan tulajdonban lehetne megvenni, ami az ingatlan bármilyen
hasznosítását megnehezítené.
Wiesner Péter az Üdülıhelyi Egyesület elnöke:
Javasolja a kisajátítást.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 6/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
152/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete határozott idejő,
2011. október 1. - 2014. december 31. napjáig tartó idıtartamra szóló bérleti szerzıdést
köt, a Balatonszárszó 96/8 hrsz-ú ingatlanra özvegyi joggal rendelkezı Balázsné Asztalos Katalinnal (lakcím: Balatonszárszó Szemesi u. 2). a Balatonszárszó, Szemesi u. 2.
szám alatti, 96/8 hrsz-ú lakóingatlan D-i kerítésének vonalában lévı 6 m2 alapterülető
földterületre autóbusz-váró céljára. A bérleti díj évi bruttó 25.000.- Ft, azaz 4 évre
100.000.- Ft, amelyet bérlı 2011. szeptember 30-ig egy összegben fizet meg bérbeadó
részére.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. szeptember 30.

(Az elfogadott szerzıdés a jkv. 6/2 sz. melléklete)

7) Szerzıdések jóváhagyása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzınek.
7/1 Megbízási szerzıdés jóváhagyása mőszaki ellenıri tevékenységre a Dél- balatoni Házkezelı
Kft-vel (Hüse Lajos mőszaki ellenır)
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:

8

Tájékoztatja a testületet, hogy a játszótér pályázat kivitelezéséhez, illetve a késıbbi elszámoláshoz volt
szükséges mőszaki ellenır megbízására. A három játszótérre egyenként bruttó 60.000.- Ft megbízási díj
került megállapításra. A mőszaki ellenır díjazása a pályázati támogatásból lehívható.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
153/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél- balatoni
Házkezelı Kft-vel (8624 Balatonszárszó, Esze T. u. 5; ügyvezetı: Hüse Lajosné; adószáma: 23342873-1-14; bankszámlaszám: 10403040-50526584-72901008; mőszaki ellenır: Hüse Lajos) a Balatonszárszó Szóládi u. 39. (hrsz: 1663), Fı u. 48. (hrsz: 77/2)
és a Huba u. 7. (hrsz: 445/7) szám alatti ingatlanokon kialakított játszóterek kivitelezési munkáinak mőszaki ellenırzésére kötött három darab megbízási szerzıdést a jegyzıkönyv mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
(A három darab jóváhagyott szerzıdés a jkv. 7/1 sz. melléklete)

7/2 Kazsoki Istvánnal kötött megbízási szerzıdés kiegészítés jóváhagyása
A jegyzı tájékoztatja a képviselıket, hogy Kazsoki István 2011. március 24-én kelt megbízási szerzıdését a jegyárusítási feladata miatt ki kellett egészíteni.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
154/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete Kazsoki Istvánnal
kötött megbízási szerzıdés kiegészítést a jegyzıkönyv mellékletét képezı tartalommal
jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
(A jóváhagyott szerzıdés a jkv. 7/2 sz. melléklete)
7/3 Albertirsa Város Önkormányzatával kötött megállapodás jóváhagyása
A jegyzı tájékoztatja a testületet arról, hogy az Albertirsa Város Önkormányzatával kötött megállapodás jóváhagyása szükséges.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
155/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete Albertirsa Város
Önkormányzatával kötött megállapodást a jegyzıkönyv mellékletét képezı tartalommal
jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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(A jóváhagyott szerzıdés a jkv. 7/3 sz. melléklete)

7/4 Szipli Kft-vel kötött vállalkozói szerzıdés módosításának jóváhagyása
A jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a játszóterek kivitelezésénél módosítani kellett a vállalkozói
szerzıdést a szerzıdés teljesítésének határidejére vonatkozóan. A munkaterület átadása a játékok késése
miatt késın történt meg, így a játszóterek telepítése is késıbb kezdıdött meg, ezért a befejezés idıpontja is késıbbre tolódott az eredeti szerzıdésben foglaltakhoz képest.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
156/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete Szipli és Társa Kftvel (képviselı: Szipli János ügyvezetı; adószám: 11238553-2-14; 8600 Siófok, Birs u.
27.) megkötött vállalkozói szerzıdés módosítást a jegyzıkönyv mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
(A jóváhagyott vállalkozói szerzıdés módosítás a jkv. 7/4 sz. melléklete)

8) Lövész Klub és Nyugdíjasklub kérelme
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a Lövész Klub kérelmérıl, majd
felkéri Id. Vígh Magdolnát a Nyugdíjasklub vezetıjét, hogy ismertesse a Klub kérelmét.
Id. Vígh Magdolna röviden tájékoztatást ad a kérelemben foglaltakról.
(Az írásos elıterjesztés a Lövész Klub kérelmérıl és a kérelem a jkv. 8/1, a nyugdíjasklub kérelme a
jkv. 8/2 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
157/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az MTTSZ Lövész Klub Balatonszárszó (8624 Balatonszárszó, Szigligeti u. 14.; levelezési címe: 8623 Balatonföldvár, Ady Endre u. 5.; bankszámlaszám: 6610011110002625) részére 60.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében a civil szervezetek támogatása elıirányzat terhére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. szeptember 20.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
158/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a balatonszárszói Nyugdíjasklub részére (8624 Balatonszárszó Szemesi u. 3.) részére
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300.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása elıirányzat terhére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. szeptember 20.

9) Osztálylétszám túllépés engedélyezése
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Varga D. Erzsébet intézményvezetınek.
Varga D. Erzsébet intézményvezetı:
A Kormányhivatal jelzése alapján szükséges a Képviselı- testület engedélye.
(Az írásos elıterjesztés és az intézményvezetı kérelme a jkv. 9. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
159/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményében a felsı tagozat
három osztályában- az 5., 7., és a 8. osztályban- engedélyezi a Közoktatási Törvény által
meghatározott maximális osztálylétszám túllépését.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

10) Egyebek
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
10/1 Vörös Design Kft üzlet építésének jogutódlás ügye
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a Vörös Design Kft üzlet építésének jogutódlás ügyérıl.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 10/1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
160/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonszárszó,
Móricz Zs. utcai (815/6 hrsz.) strand dél-nyugati sarkán lévı 3. számú üzletépület eladásával kapcsolatosan a MÁNIA Fitness Kft (2251 Tápiószecsı, Rákóczi u. 29.; ügyvezetı:
Lesti Zoltán) javára az elıvásárlási jogáról lemond.
A Képviselı- testület hozzájárul ahhoz, hogy a vevı a Balatonföldvár Város Jegyzıje által
kiadott fennmaradási és továbbépítési engedélyt jogutódként felhasználja.
Továbbá a Képviselı- testület hozzájárul ahhoz, hogy az üzlet alatti 44 m2 alapterületre
szóló földhasználati jog a vevı MÁNIA Fitness Kft részére átírásra kerüljön.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
10/2 Tájékoztatás méhnyakrák elleni oltásról
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az Önkormányzat az eddigi években támogatta az
általános iskola 7. osztályában tanuló lányok méhnyakrák elleni oltását. Javasolja a támogatás megadását az idei évben is.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
161/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézmény József Attila tagintézményének 7.
osztályában tanuló leányok részére- a szülıi igények alapján- a méhnyakrák elleni védıoltást térítésmentesen biztosítja.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

10/3 Tájékoztatás a Tabi Interkulturális Mentor Egyesület kérelmérıl
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet Lırincz János, a Tabi Interkulturális Mentor Egyesület elnökének kérelmérıl. Szeretnék a székhelyüket Balatonszárszóra áthelyezni. A tehetséges gyermekek részére foglalkozásokat, szakkört szerveznek. Javasolja, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a
szervezet szárszói centrummal mőködjön, anyagi támogatással nem jár.
(A kérelem a jkv. 10/2 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
162/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi támogatását adja
ahhoz, hogy a Tabi Interkulturális Mentor Egyesület Balatonszárszói székhellyel mőködjön.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

10/4 Kérelem az iskola 50. évfordulójára tartandó ünnepség támogatására
A polgármester átadja a szót Mihályiné Molnár Zsuzsannának, a Humán és Oktatási Bizottság elnökének.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületet arról, hogy 50 éves lesz az iskola, melyre nagyszabású rendezvényt terveznek
október 14-én. A díszvendégek az elsı 1. osztályosok lennének, az akkori pedagógusokkal együtt. Az
iskola szeretne egy emléktáblát elkészíttetni, amelyhez az Önkormányzat támogatását kérik.
Varga D. Erzsébet intézményvezetı:
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Egy emlékfalat kívánnak elkészíteni, amelynek a költsége elıreláthatólag 100 e Ft.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
163/2011.(IX.13.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézmény részére az általános iskola 50. évfordulója alakalmából kialakítandó emlékfal létrehozásához 100.000.- Ft támogatást
nyújt az Önkormányzat 2011. évi költségvetés tartaléka terhére.
A támogatás utalása az iskola gazdasági vezetıjének írásos kérelme alapján történik
meg.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
10/5 Képviselıi tiszteletdíj felajánlása
A polgármester tájékoztatja a testületet Fekete János képviselı nyilatkozatáról, melyben a 2011. évi
tiszteletdíjából 20.000.- Ft-ot a Csukás Színház támogatására kíván fordítani.
A Képviselı- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
(Fekete János nyilatkozata a jkv. 10/3 sz. melléklete)
10/6 Tájékoztatások, javaslatok
A polgármester tájékoztatást ad az internet tanfolyamról és a szüreti mulatságról.
Varga D. Erzsébet intézményvezetı:
A zeneiskolában fizetendı tandíjakról szóló rendelet módosítását kezdeményezi.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A testület által 2010. decemberében 23/2010.(XII.12.) sz. zeneiskolai rendelet 2011. szeptember 1-i
lépett hatályba. Az iskola által benyújtott módosítási javaslat miatt rendelet módosításra van szükség, a
díj emelése viszont csak 2012. szeptember 1-tıl léphet hatályba.
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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