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116/2011.(VI.6.) sz. képviselı-testületi határozat
Tefner Bélával megbízási szerzıdés megkötése honlap felújítására
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JEGYZİKÖNYV
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megtartott rendkívüli ülésén
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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) MEDIRO Egészségügyi Bt megbízási szerzıdésének módosítása
2) Használatba adási, megbízási és vállalkozói szerzıdések jóváhagyása
3) Tájékoztatás tiszteletdíj felajánlásáról
4) Hozzájárulás osztálylétszámok vonatkozásában
5) Tájékoztatás iskolai integrációról
A képviselı-testület az alpolgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
112/2011.(VI.6.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontot elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) MEDIRO Egészségügyi Bt megbízási szerzıdésének módosítása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet arról, hogy a MEDIRO Bt képviseletében dr. Rozs
Andrea gyermekorvos kéréssel fordult az Önkormányzat felé melyben a 2011. elején megkötött megbízási szerzıdés módosítását kérte. A rendelési idık változása, illetve Szólád Község rendelıjének szerzıdésbe történı beírása miatt a MEDIRO Bt mőködési engedélyének módosítására került sor, ezért vált
szükségessé a szerzıdés módosítása.
(A megbízási szerzıdés tervezet jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
113/2011.(VI.6.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötendı módosított megbízási szerzıdést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos
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2) Használatba adási, megbízási és vállalkozói szerzıdések jóváhagyása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzınek
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Tájékoztatja a testületet, hogy a strandi ajándéküzletekre vonatkozó bérleti szerzıdések megkötése és a
meghatározott bérleti díj befizetése mindkét üzlet esetében megtörtént. Elkészült a használatba adási
szerzıdés, amely alapján a strand fıbejárat jobb oldalán lévı helyiségcsoportot raktározás céljából – az
eddigi gyakorlatnak megfelelıen- ingyenesen használtba adja az Önkormányzat a TORMA Autó Kft
részére, az ajándéküzletek bérleti jogviszonyának idıtartamára. A közterület használatára kötendı megállapodás folyamatban van, az elızı bérlı által használt nagyságú területet kívánja használni.
Baranyai Zoltán vállalkozóval karbantartási munkálatokra vonatkozó szerzıdés megkötése is megtörtént, 2011. június 1-tıl 2011. szeptember 30-ig tartó idıszakra.
Az új honlap elkészült, az önkormányzati részt Tefner Béla készítette el. Ezzel kapcsolatban két szerzıdés készült, az egyik egy egyszeri megbízási szerzıdés a honlap elkészítésére vonatkozóan, a másik
pedig a honlap folyamatos karbantartásáról szól a 2011. május 1-tıl 2012. április 30. napjáig terjedı
idıszakra.
Javasolja a szerzıdések testület általi jóváhagyását.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
114/2011.(VI.6.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a TORMA Autó Kftvel ( 8624 Balatonszárszó, Kossuth L. u. 14/A, cégjegyzékszám: 14-09 304019; adószám:
11935061-1-14; képviseli: Torma Zoltán ügyvezetı) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710 hrsz-ú strand fıbejárati
épület jobb oldalán lévı helyiségcsoportra vonatkozó, 2011. június 1. napjától 2012. október 15. napjáig tartó idıszakra szóló ingyenes használatba adási szerzıdést a jegyzıkönyv mellétet képezı szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. június 7.
(A jóváhagyott használatba adási szerzıdés a jkv. 2. sz. melléklete)

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
115/2011.(VI.6.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Baranyai Zoltán
8624 Balatonszárszó, Dózsa Gy. u. 97. szám alatti lakos vállalkozóval vízszerelési és karbantartási munkálatok elvégzésére vonatkozó 2011. június 1-tıl 2011. szeptember 30.
napjáig tartó idıszakra szóló vállalkozói szerzıdést a jegyzıkönyv mellétet képezı tartalommal jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. június 7.
(A jóváhagyott vállalkozói szerzıdés 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:
116/2011.(VI.6.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Tefner Béla 8624
Balatonszárszó Arany J. u. 12. szám alatti lakossal az Önkormányzat hivatalos honlapjának felújítására vonatkozó megbízási szerzıdést a jegyzıkönyv mellétet képezı tartalommal jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
(A megbízási szerzıdés a jkv. 4. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
117/2011.(VI.6.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Tefner Béla 8624
Balatonszárszó Arany J. u. 12. szám alatti lakossal az Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, frissítésére vonatkozó, 2011. május 1. napjától 2012.
április 30. napjáig tartó idıszakra szóló megbízási szerzıdést a jegyzıkönyv mellétet képezı tartalommal jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
(A megbízási szerzıdés a jkv. 5. sz. melléklete)

3) Tájékoztatás tiszteletdíj felajánlásáról
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet Fekete János képviselı nyilatkozatáról, amelyben az Önkormányzat részére közérdekő célok megvalósítására felajánlott 2011. évi 560.832.- Ft összegő tiszteletdíjából - az elızıekben már felajánlott 130.000.- Ft után maradó 430.832.- Ft összegbıl - 20.000.- Ftot a Magyar Vöröskereszt Balatonszárszói Szervezetének támogatására kíván fordítani.
A Képviselı- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
(Fekete János nyilatkozata a jkv. 6. sz. melléklete)

4) Hozzájárulás osztálylétszámok vonatkozásában
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet az Igazgató Asszony kérelmérıl, melyben kéri a Képviselıtestület hozzájárulását ahhoz, hogy a felsı tagozatban az átlag osztálylétszám meghaladja a jogszabályban elıírt létszámot.
(Varga D. Erzsébet intézményvezetı kérelme a jkv. 7. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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118/2011.(VI.6.) 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., 6., és a 7. osztályban- engedélyezi a Közoktatási Törvény által
meghatározott maximális osztálylétszám túllépését.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

5) Tájékoztatás iskolai integrációról
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzınek. A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet az oktatási integrációval kapcsolatban. Az igazgató asszony jelezte, hogy az alsó tagozatban nincs
meg a szükséges átlaglétszám a normatíva leigényléshez. Ez 30 m Ft-ot jelentene, ha nem lenne integráció. Balatonszárszón az alsós gyerekek átlaglétszáma 18 fı, jogszabály szerint legalább 15,75-nek
kell lenni. Kötcse esetében az átlaglétszám 11 fı. Igazgató asszony mai szóbeli közlése szerint jelenleg
úgy alakult, hogy megvan a gyermeklétszám. A létszámnál az október 1-i állapotot veszik figyelembe.
Lehetséges lenne a Balatonszemessel történı integráció, azonban a Kötcsei létszám miatt ez is problémás. A bíráló szerv állásfoglalása szerint a megállapodást már a pályázat benyújtásakor létre kell hozni.
A 13 képviselı- testületnek azonos tartalommal, minısített többséggel kell elfogadni a megállapodást.
A pályázat utófinanszírozású.
Dorogi Sándor polgármester:
A pályázat sikeressége sem biztos. Amennyiben a létszám nem lesz meg, a pályázatban pedig nem
integrálódunk, késıbb kell pályázat nélkül integrálódni, akkor pedig már a feltételek bizonytalanok
lesznek. Magára a pályázatra már nem sok esélyt lát, csak az iskola maradjon meg.
Mikulcza Gábor képviselı:
Az integráció után is a szárszói önkormányzatot terheli az iskola mőködési költsége, csak a létszámelvárásnak nem kell megfelelni, kiegyenlítıdne a létszám.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az integrációnál magasabb normatíva hívható le, 30 e Ft kiegészítı kistérségi normatíva gyermekenként és 90 e Ft tagintézményi normatíva. A társulási megállapodás tervezet szerint intézményenként a
fenntartók fogadják el a költségvetést, nem összintézményi szinten készül. Nem a 13 település fogja
mindegyik intézménynek a plusz hozzájárulást adni, hanem az adott mikrokörzet, ahonnan eddig is
jártak a gyerekek az adott intézménybe. Balatonföldvár javaslata szerint- mivel ıket a tagintézményi
normatíva nem illeti meg, mert székhely település- a nekünk járó tagintézményi normatíva 30%-át átadjuk át.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolná az iskolák maximális létszámának rögzítését.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Javasolja egy tisztázó megbeszélés lefolytatását a földvári vezetıséggel.
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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