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1

JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 9-én
megtartott rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
jegyzı

Bauer Georgina
Harmatos Ibolya
Bognár Anikó
Wiesner Péter
Korcz Miklós

pénzügyi ügyintézı
szakértı
Humán és Oktatási Bizottság külsı tagja

Üdülıhelyi Egyesület elnöke
Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi
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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 házi segítségnyújtás szolgáltatás bıvítése
2) Közmunkaprogramról szóló tájékoztató
3) Az AVE Zöldfok Zrt 2012. évi szemétszállítási díj javaslatának megtárgyalása
4) 2012.évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
5) A MÁK 2011. évben a költségvetésbıl származó hozzájárulások, támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatban 2010. évre lefolytatott ellenırzése eredményének ismertetése
6) Egyebek
6/1 Tájékoztatás MÁV-val történt egyeztetésrıl
6/2 Tájékoztatás autóbusz várók felújításának költségeirıl
6/3 Tájékoztatás strand bejárásáról
6/4 Tájékoztatás az iskola gazdálkodásának átvilágítása ügyében
6/5 Egry Ágnes levelérıl tájékoztatás
6/6 Balatonszárszói Turisztikai Egyesületrıl szóló tájékoztató
6/7 Tájékoztatás körjegyzıség kialakításának lehetıségérıl
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
1/2012.(I.9.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) A házi segítségnyújtás szolgáltatás bıvítése
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az Önkormányzat célul tőzte ki az idıs emberek támogatását, segítését. Felkéri Harmatos Ibolya szakértıt a házi segítségnyújtás szolgáltatás bıvítésének ismertetésére.
Harmatos Ibolya szakértı:
Bemutatkozik a testületnek, elmondja, hogy egészségügyi és szociális végzettségekkel rendelkezik, majd
az írásos elıterjesztés alapján ismerteti az idısek helyzetét, egészségügyi problémáit, a kérdıívek eredményét.
Dorogi Sándor polgármester:
A szolgáltatás mőködését az állam támogatja. Az elsı lépés az intézmény létrehozása, a második egy
klubhelyiség kialakítása.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az Önkormányzat szociális alapellátási kötelezettsége a szociális étkezés és a szociális házi segítségnyújtás, az idısek napközbeni ellátása már magasabb szintő ellátási forma, a városok esetében kötelezı. Az
alapvetı kötelezı feladatokat kell elıször ellátni, a plusz bevételbıl lehet az alapellátásokon felüli ellátásokat finanszírozni. Jelenleg szervezet, szervezeti vezetı nélkül a gondozónık a képviselıtestület és a
polgármester alá közvetlenül tartozva szakmai vezetés nélkül látják el ezt a feladatot. Balatonszárszón
elıször a szociális étkeztetés, majd késıbb a házi segítségnyújtás szolgáltatás épült ki, így a feladatok a
gondozónık munkaidejét kitöltik. A létszámot a gondozottak létszámához kell igazítani. Ennek ellátásához szakmai szervezet, intézmény, alapító okirat kell, az intézményvezetı pályázat útján történı kinevezése szükséges. A házi segítségnyújtásnak különösebb feltételeket nem ír elı a jogszabály, az idısek napközbeni ellátásához viszont igen. Javasolja a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést intézményi
formában történı mőködtetését. Eddig mindenkinek ingyenesen biztosította az Önkormányzat a szolgáltatásokat. Javasolja, hogy az intézményi szervezet kialakítására egy szakember tegyen javaslatot.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Szakember bevonása szükséges.
(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:
2/2012.(I.9.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és
megtárgyalta az alapszolgáltatási feladatok közül a házi segítségnyújtás és étkeztetés
feladatainak bıvítésérıl szóló és az ezt megalapozó települési felmérés eredményét,
valamint a kérelmeknek megfelelıen elvégzett elıgondozási és gondozási szükséglet
felmérésérıl szóló elıterjesztést.
Az írásos elıterjesztés alapján dönt az alapszolgáltatási feladatok végrehajtására intézmény létrehozásáról, mely a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetés feladatait
látja el. Ennek személyi és tárgyi feltételeirıl a késıbbiekben dönt.
Az intézményi szervezet kialakítására vonatkozó javaslat megtételére a Képviselı- testület felkéri Harmatos Ibolya szakértıt, a jegyzıt pedig az alapító okirat elıkészítésére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2012.június 30.
Harmatos Ibolya távozik az ülésrıl.

2) Közmunkaprogramról szóló tájékoztató
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Korcz Miklósnak.
Korcz Miklós a Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének képviselıje:
Bemutatkozik, majd elmondja, hogy egy évben 60 fı helyi lakosnak kínálna munkát. A Közép- dunántúli
Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségénél dolgozik. Balatonparti közterület létrehozását
javasolja a település parti arculatának javítása érdekében. A foglalkoztatás 15-e környékén indulna. A
dolgozók munkaruhával, munkaeszközzel való ellátását is biztosítják. Polgármester úr ígérete szerint az
Önkormányzat dologi költséggel beszáll. Elsısorban szárszóiakat foglalkoztatnának, de lehetıség lenne a
környezı településekrıl is dolgozók foglalkoztatása. A részletek kidolgozása még folyamatban van a
Minisztériumban.

4

A polgármester részére átadja és felolvassa a Képviselı- testületnek a Balaton Vízügyi Kirendeltség vezetıjének levelét.
Ismerteti a biológiai tudományok kandidátusának levelét, amelyben az általa már említett sugárzással
kapcsolatban ír.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnökének kérdésére válaszolva elmondja,
hogy a dolgozókat a Vízügy foglalkoztatná közmunkásként egy évre, fizikai munkára.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Korcz Miklós munkáját és segítségét.
A Képviselı- testület a tájékoztatást tudomásul vette.

3) Az AVE Zöldfok Zrt 2012. évi szemétszállítási díj javaslatának megtárgyalása
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı részletes tájékoztatást ad az AVE Zöldfok Zrt képviselıjével történt egyeztetésrıl. Elmondja, hogy az Önkormányzat hatályos rendelete egy komponenső szemétszállítási díjat tartalmaz, a szüneteltetést nem teszi lehetıvé, majd ismerteti a hatályos díjakat, a Zöldfok Zrt díjjavaslatait és az emelések mértékét.
A tárgyalások során az Önkormányzat kérte a szüneteltetés lehetıségét, a szemetes edények kiváltását
zsákokra és a zsákban kitett szemét elszállítását. Szüneteltetés esetén a zsákos variáció nem lehetséges. Egész évben nem lehet szüneteltetni. Szüneteltetésnél két komponensővé válik a szállítási díj. Ezt
a variációt a JÜPTT Bizottság nem javasolja, mert nagyon kedvezıtlen.
A szemetes edények zsákokra történı kiváltását akkor lehetséges, ha egységesen minden üdülıtulajdonos ezt választja. Amennyiben a zsákokat választják az üdülıtulajdonosok, akkor 50 Ft + ÁFA
összeggel megemelkedik a szállítási díj zsákonként. A megfelelıjelzéssel ellátott zsákok elszállítását
vállalja az AVE.
Majd ismerteti az Zöldfok Zrt ajánlatait. A JÜPTT Bizottság egyik javaslat elfogadását sem támogatja, javasolják újabb tárgyalások lefolytatását az ügyben, hogy az üdülıingatlanok esetében legyen
lehetıség választani, hogy kukás vagy zsákos elszállítás közül.
A Képviselı- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Wiesner Péter az Üdülıhelyi Egyesület elnöke ismerteti a Zöldfok Zrt-vel kapcsolatos álláspontját.
(Az AVE Zöldfok Zrt díjajánlata a jkv. 2. sz. melléklete)

4) 2012.évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a 2012.évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
szóló rendelet tervezetet a JÜPTT Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2012.(I.9.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
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(Az elfogadott rendelet a jkv. 3. sz. melléklete)

5) A MÁK 2011. évben a költségvetésbıl származó hozzájárulások, támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatban 2010. évre lefolytatott ellenırzése eredményének ismertetése
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a napirendi pontot a JÜPTT Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
(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:
3/2012.(I.9.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Államkincstár által lefolytatott vizsgálat eredményérıl szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

6) Egyebek
6/1) Tájékoztatás MÁV-val történt egyeztetésrıl
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a leégett volt vasútállomás helyén lévı területet az Önkormányzatnak nagyon kedvezı bérleti díjjal tudja bérbe venni.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
6/2 Tájékoztatás autóbusz várók felújításának költségeirıl
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az autóbusz várók felújításának, festésének költsége 800
e Ft +ÁFA összegbe kerülne.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Probléma, hogy a várók komplett felújításra szorulnak, a festés nem elég. Javasolja, hogy a Szárszóért
Kft a buszvárók körüli hulladék összeszedésével kapcsolatos feladatokat lássa el.
Szekér Gábor alpolgármester:
Új buszváró vásárlása 600 e Ft. Emlékezteti a képviselıket, hogy 2011. év elején felajánlotta a 2011.
évi tiszteletdíját, amelynek felhasználási célját a testület a 211/2011.(XI.28.) sz. határozatában a buszmegállók felújításában jelölte meg.
(A buszmegállók felújításról szóló árajánlat a jkv. 5. sz. melléklete)
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6/3 Tájékoztatás strand bejárásáról
A polgármester elmondja, hogy a JÜPTT Bizottság bejárás alkalmával felmérte a strandon elvégezni
szükséges feladatokat.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke felsorolja a Bizottság strandra vonatkozó javaslatait, amelyek költségigénye nem nagy, nagyságrendileg 1.000 e Ft, jelentıs része munkaerıt igényel.
Javasolja a munkálatok elvégzésére, költségkalkuláció és végrehajtási ütemterv elkészítésére – a
munkálatok 2012. április végéig történı befejezésével- a Szárszóért Nonprofit Kft felkérését. Javasolja, hogy a Kft a kész ütemtervet a testülettel ismertesse, illetve folyamatosan tájékoztassa a testületet a
munkálatok állásáról. Javasolja, hogy a strandi óriáscsúszda tulajdonosát szólítsa fel a testület a
csúszda felújítására. Mennyiben erre nem hajlandó, akkor adja át a csúszdát az Önkormányzatnak
vagy bontsa el.
(A JÜPTT Bizottság jkv-e és a javaslataik a jkv. 6. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
4/2012.(I.9.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a JÜPTT Bizottság által javasolt tennivalók listáját a jegyzıkönyv mellékletét képezı tartalommal elfogadja. Egyben felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft-t a munkálatok elvégzésérıl szóló ütemterv elkészítésére és a soron következı testületi ülésen
történı beterjesztésére illetve a munkálatok elırehaladásáról a képviselı- testületi
üléseken történı folyamatos beszámolásra.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné Szárszóért Kft vezetıje
Határidı: 2012. április 30. a munkálatok elvégzésére

6/4 Tájékoztatás az iskola gazdálkodásának átvilágítása ügyében
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a testület 238/2011.(XII.7.) sz. határozata alapján az
iskola gazdálkodásának teljes átvilágítására a Szita és Társai Könyvvizsgáló Kft felkérése megtörtént.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
6/5 Egry Ágnes levelérıl tájékoztatás
A polgármester tájékoztatást ad Egry Ágnes védını kérelmérıl, mely szerint kéri, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében kerüljön tervezésre a védınıi számítógépes program cseréje és
részére a céges mobiltelefon megvásárlása.
Javasolja a kérdés megvizsgálását.
(A levél a jkv. 7. sz. melléklete)
6/6 Balatonszárszói Turisztikai Egyesületrıl szóló tájékoztató
A polgármester elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület felkérése részérıl megtörtént egy TDM- re
vonatkozó írásos terv, program elkészítésére, majd tájékoztatást ad a tagoknak az Egyesület által küldött kérdıívrıl és levélrıl.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke kiosztja a képviselık részére a TDM-re vonatkozó tájékoztató anyagot, majd röviden ismerteti azt.
(A tájékoztató anyag a jkv. 8. sz. melléklete)

6/7 Tájékoztatás körjegyzıség kialakításának lehetıségérıl
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnökének.
Dr. Tomka Ákos javasolja, hogy a körjegyzıség kialakítása érdekében az Önkormányzat vegye fel a
kapcsolatot Kötcse és Nagycsepely Községekkel, polgármestereikkel.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2012.(I.9.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete tudomásul veszi
Kötcse Község Önkormányzata Képviselıtestületének, valamint Nagycsepely Község
Önkormányzata Képviselıtestületének kezdeményezést a Balatonszárszó székhellyel
2013. január l. napjával létrehozandó körjegyzıség/ közös hivatal létrehozására, s
egyben kinyilvánítja fogadó készségét a társulni akaró önkormányzatok felé.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a körjegyzıség/ közös hivatal létrehozása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2012. december 3l.

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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