Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
8624 Balatonszárszó, Hısök tere l.
Ügyiratszám: 327-2/2012

JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2012. január 17-én tartott rendkívüli ülésérıl

2. számú jegyzıkönyv
Határozatok:
6/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
7/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Kérelem a balatonszárszói mikrotérség településeinek siófoki járáshoz való csatolására
8/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Kérelem a jelenlegi Balatonföldvári kistérség településeinek önálló járás kialakítására
9/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás nyújtása
10/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Szekér Gábor alpolgármester felajánlott tiszteletdíja
11/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Fekete János képviselı felajánlott tiszteletdíja
12/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Kóborné Oláh Erzsébettel megbízási szerzıdés megkötése
13/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Horváth Miklóssal vállalkozói szerzıdés megkötése
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 17-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
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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) Járások kialakítására vonatkozó koncepció megtárgyalása
2) Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme
3) Képviselıi tiszteletdíjak felajánlása
4) Megbízási szerzıdések felülvizsgálata
5) Tájékoztatás szemétszállítási díjról

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) Járások kialakítására vonatkozó koncepció megtárgyalása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester ismerteti a járások kialakítására vonatkozó koncepciót. Javasolja, hogy a testület képviselı- testületi határozatban terjessze elı kérelmét a koncepció Balatonföldvári Kistérséget érintı részeinek felülvizsgálatára, mely szerint kéri, hogy a balatonszárszói mikrotérség településeit a siófoki járáshoz csatolják. Javasolja továbbá határozni arról, hogy a járások kialakításánál a jelenlegi Balatonföldvári kistérség települései alkothassanak önálló járást. Amennyiben nincs lehetıség önálló Balatonföldvári
járás létrehozására, úgy a Balatonföldvári kistérség települései egységesen a leendı Siófoki járáshoz
tartozzanak.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelıs Államtitkársága által elkészített járások kialakításáról szóló koncepcióban foglaltakkal nem ért
egyet, a társadalmi konzultáció során 2012. január 20. napjáig biztosított véleményezési
jogával élve az alábbi kérelmet terjeszti elı:
A tervezet értelmében a jelenleg Balatonföldvári Kistérséghez tartozó 13 település 3 járásba kerülne szétosztásra. Két település a tabi járáshoz, 6 település a fonyódi járáshoz,
s csak 5 település kerülne a siófoki járáshoz.
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Balatonszárszó Kötcse, Nagycsepely, Teleki és Szólád településekkel számos elválaszthatatlan történelmi, tradicionális, földrajzi, infrastrukturális és szakmai szállal kötıdik
össze. A földrajzi adottságok, a közlekedési viszonyok, a települések fekvése következtében nem véletlenül alakultak ki a közös szakmai kapcsolatok. Balatonszárszón az általános és zene iskolába 5 község gyermekei járnak, a Kötcsén mőködı négyosztályos alsó tagozatos általános iskola, a kötcsei óvoda és 2010. évig a szóládi óvoda is 5 község
részérıl intézményfenntartó társulás keretében mőködik. A felsorolt települések önkormányzatai társulási megállapodás alapján biztosítják a fogászati ellátást,
fizikoterepáis ellátást, közös fıépítész alkalmazására kerül sor. A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat kistérségi társulási formában biztosított a kistérség 13 települése
számára balatonszárszói székhellyel. E települések szoros kapcsolatát, együttmőködését
számtalan közösen megrendezett kulturális és turisztikai esemény is bizonyítja.
Az önkormányzati rendszer kialakításakor Balatonszárszó, Kötcse, Teleki, Nagycsepely
is a szárszói körjegyzıséghez tartozott, építésügyi hatóság és az orvosi központi ügyeleti
rendszer is Balatonszárszón mőködött.
2011. évben Kötcse és Nagycsepely községek képviselıtestületei kinyilvánították, hogy
2013. évtıl Balatonszárszó önkormányzatával kívánnak közös hivatalt létrehozni.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának képviselıtestülete a 2012. január 9-én
tartott képviselıtestületi ülésén kinyilvánította fogadókészségét fenti települések irányában, vállalva ezzel a székhellyel járó feladatok ellátását, és a feltételek megteremtését.
A kormányzati elképzeléseknek, a meglevı földrajzi, történelmi, tradicionális és szakmai elvek-nek, a felsorolt önkormányzatok döntési szuverenitásának is ellentmond a
járások kialakításának tervezett koncepciója. A koncepció szerint létrehozására kerülı
járási rendszerrel ugyanis lehetetlenné válik az oktatás, az egészségügy, a szociális terület és az államigazgatás számtalan területén kialakult és jól bevált együttmőködés, a
tradicionálisan kialakult és mőködı mikrotérség egysége megbomlana. A tervezett járási rendszer kialakításával meghiúsul a képviselıtestületek azon elképzelése is, hogy
2013. január l-tıl közös hivatalt hoznak létre. Ennek akadály az új Ötv-ben lefektetett
azon szabály, mely szerint csak a járáson belüli települések alakíthatnak egymással közös hivatalt. Az elképzelés az alapkoncepció elveivel, a lakosság ügyeinek jól bevált,
magas színvonalon, a legrövidebb elérhetıséggel történı ellátása ezzel meghiúsul.
Mindezek alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete
tisztelettel kéri a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, hogy a járások kialakítására vonatkozó végleges döntés meghozatalakor a fenti települések képviselıtestületeivel együttes ülésen kialakított közös véleményét szíveskedjen figyelembe venni, s a
mikrotérség településeit a siófoki járáshoz csatolni.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy döntését határidın belül a KIM részére juttassa el.
Felelıs. Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2012. január 20.

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a járási rendszer
kialakítása tárgyban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által közzétett kon-
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cepcióval a Balatonföldvári kistérség településeit érintıen nem ért egyet, mely szerint a
kistérség településeit ésszerőtlen, szakmai elveket figyelmen kívül hagyó lehatárolás
alapján, 3 leendı járáshoz (Siófok, Tab, Fonyód) csatolja.

-

-

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy
a járási települési lehatárolás alapelvei a települési lakosság számára
nem szolgálják az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyő hozzáférést, ezzel a közszolgáltatások távolabb kerülnek a lakosságtól, a közlekedési lehetıségek alapján megoldhatatlan helyzetet teremtve a lakosságnak
a meglévı, jól mőködı körzetközponti hivatalokat szétrombolja, megszüntetve ezzel a
létezı ügyintézési helyszíneket
nem ad lehetıséget az újonnan alakuló közös hivatalok racionális, települési elhelyezkedést és történelmi hagyományokat figyelembe vevı megalakítására.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy
a járási rendszer létrehozásának alapelvei alapján, a Balatonföldvári kistérség, a települések elhelyezkedését, megközelíthetıségét, az ügyfelek hivatali ügyintézési lehetıségét és a kialakult körzetközponti struktúrát, közösen ellátott feladatokat figyelembe véve, mint jövıbeni önálló járás, képes a járási rendszer kialakításával bıvülı államigazgatási feladatok ellátására, melyhez személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételei adottak.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete véleményezési jogával élve kinyilvánítja és kéri a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, hogy a
járások kialakításánál a jelenlegi Balatonföldvári kistérség települései alkothassanak
önálló járást.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete véleményezési jogával élve kinyilvánítja és kéri a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, hogy
amennyiben szakmai érvek alapján nincs lehetıség önálló Balatonföldvári járás létrehozására, úgy a Balatonföldvári kistérség települései a térségben közösen ellátott feladatokra való tekintettel és a fent leírt szempontok alapján egységesen a leendı Siófoki
járáshoz tartozzanak.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2012. január 20.

2) Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Körzeti
Csoportjának kérelmérıl.
(A kérelem a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
9/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete 20.000 forint támogatást nyújt a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Körzeti Cso-
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portja (8600 Siófok, Wesselényi u. 46.) részére az Önkormányzat 2012. évi költségvetés
tartaléka terhére.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2012. január 31.

3) Képviselıi tiszteletdíjak felajánlása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János települési
képviselı a 2012. évi tiszteletdíjáról lemondott az Önkormányzat javára közérdekő településfejlesztési,
kulturális, sport és közösségi célok megvalósítására.
(A nyilatkozatok a jkv. 2. sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
10/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete Szekér Gábor alpolgármester 2012. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíját közérdekő településfejlesztési, kulturális, sport és közösségi célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
11/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete Fekete János települési képviselı 2012. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíját közérdekő településfejlesztési,
kulturális, sport és közösségi célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

4) Megbízási szerzıdések felülvizsgálata
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Kóborné Oláh Erzsébettel, Kilvinger Gáborral, és Horváth Miklóssal határozott idıre kötött megbízási szerzıdések idıtartama 2011. december 31-én lejárt.
Javasolja a szerzıdések meghosszabbítását egy éves idıszakra vonatkozóan, Kilvinger Gábor esetében változatlan megbízási díjjal, illetve Horváth Miklós megbízási díjának havi bruttó 85.000 Ft-ra,
Kóborné Oláh Erzsébet megbízási díjának nettó 40.000 Ft-ra történı megemelését.
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
12/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete Kóborné Oláh Erzsébettel megbízási szerzıdést köt a beterjesztett szerzıdés tervezet szerint az Önkormányzat
Szárszói Hírmondó lapjának kéthavonta történı szerkesztésére. A megbízás 2012. január
l. napjától 2012. december 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta netttó 40.000,- Ft.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2012. január 31.

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
13/2012.(I.17.) sz. képviselı-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat intézményeiben kisgépek javítási és karbantartási munkáinak elvégzésére vállalkozói
szerzıdét köt a beterjesztett szerzıdés tervezet szerint Horváth Miklós Balatonszárszó
Gyulai Pál u. 2/a szám alatti lakos vállalkozóval 2012. január 1-tıl 2012. december 31ig terjedı idıszakra. Az Önkormányzat által részére számla ellenében fizetendı átalánydíj bruttó 85.000 Ft/hó.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2012. január 31.
(Az aláírt szerezıdések a jkv. 3. sz. mellékletei)

5) Tájékoztatás szemétszállítási díjról
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı már tájékoztatta a képviselıket a 2011. január 9-én tartott képviselı- testületi ülésen szemétszállítási díjakról. Azóta változás következett be, a 2011. évi CCI. törvény 196.§ (2) bek. értelmében
a szemétszállítási díjak 2011.évre megállapított mértéke befagyasztásra került, így az Önkormányzat hatályos rendeletét nem szükséges módosítani.
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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