Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 480/2013
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. január 14-én tartott rendkívüli üléséről

1. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
1/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
2/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
József Attila Általános Iskola és a Zeneiskola vonatkozásában ingyenes vagyonkezelési szerződést kötése a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
3/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda között kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása
4/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződés kötése az I- Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft-vel
5/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Megbízási szerződés kötése a Kaposvári 7. sz. Ügyvédi Irodával, dr. Szijártó Attila ügyvéd ügyintézésében
6/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Körzeti Csoportjának támogatása
7/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezete részére támogatás nyújtása
8/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
MTTSZ Lövész Klub támogatása
9/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyközségi Sportegyesület támogatása
10/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Települési kamera- és térfigyelő rendszer kiépítése
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

jegyző

Mikulcza Gábor

képviselő
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontot javasolja a képviselőtestületnek:
1) A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Zeneiskola ingyenes vagyonkezelésbe adása
2) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás elfogadása
3) Belső ellenőri tevékenységre szerződés kötése
4) Dr. Szijártó Attilával szerződés kötése
5) Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása
6) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kérelme
7) MTTSZ Lövészklub támogatása
8) Nagyközségi Sportegyesület támogatása
9) Települési kamera- és térfigyelő rendszer kiépítése
10) Tájékoztatás a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységek és a strandi üzlethelyiségek ügyében
13) Tájékoztatás szerződések lejártáról
12) Tájékoztatás az óvodás gyermekek szállításáról
11) Tájékoztatás pályázattal, csónakkikötő kialakításával, közmunkaprogrammal kapcsolatban
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
1/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi
pontokat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Zeneiskola ingyenes vagyonkezelésbe
adása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a Képviselő- testületet a vagyonkezelési szerződés
tartalmáról. Javasolja a szerződés és mellékletei elfogadását.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a szerződés és mellékletei elfogadását.
(Az előterjesztés, a vagyonkezelési szerződés és a mellékletei a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
2/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszói Önkormányzat tulajdonában álló 1286. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tekintetében a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és a Zeneiskola működését biztosító ingatlanrészre,
valamint az általuk használt és leltárban kimutatott ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes vagyonkezelési szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
A Képviselőtestület az írásos előterjesztésben foglalt tartalommal a szerződést és annak mellékleteit elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. január 15.

2) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
közötti munkamegosztási megállapodás elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy az iskola átadásával együtt megtörtént az iskola gazdasági
vezetőjének átadása is. A tankerület igazgatójához azzal a kéréssel fordultunk, hogy a gazdasági vezetői
álláshelyre kiírásra kerülő pályázati eljárás lefolytatásáig- mint munkáltató- járuljon hozzá a volt gazdasági
vezető megbízási szerződéssel történő alkalmazásához. A kérelmet elutasították, így viszont nincs, aki az
óvoda gazdasági feladatait el tudja látni. Ezért javasolja, hogy az átmeneti időszakra a Közös Hivatal lássa
el az óvoda gazdasági feladatait az előterjesztett megállapodás tervezetben foglaltak szerint.
Ezek alapján a gazdasági vezető álláshely megpályáztatásáig a Hivatal látná el a feladatokat egy közszolgálati tisztviselő alkalmazásával. Az óvodavezetői pályázat lefolytatása után az óvodavezető fogja a gazdasági
vezető személyére vonatkozóan lefolytatni a pályáztatási eljárást.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a megállapodás elfogadását.
(A megállapodás a jkv. 2. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
3/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszói Közös
Hivatal és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda között kötendő munkamegosztási megállapodást a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Határidő: folyamatos
A polgármester tájékoztatást ad a József Attila Emlékmúzeum napi működtetésével együtt járó feladatokról.

3) Belső ellenőri tevékenységre szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a testület döntött az ügyben, hogy a belső ellenőrzést a továbbiakban nem kistérségi szinten kívánja megvalósítani. Két árajánlat érkezett a feladat elvégzésére, a
SZAHK- ÉRTELEM 2006. Bt-től és az I- Audit Kft-től. Ismerteti az árajánlatok tartalmát. A belső ellenőrzési tervről szóló Képviselő- testületi határozatban négy ellenőrzési téma került meghatározásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az I- Audit Kft-vel a szerződés két évre történő megkötését bruttó 150.000.- Ft/ ellenőrzési téma
díjért.
(A két árajánlat a jkv. 3. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
4/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt az I- Audit
Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft-vel az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására a 2013. január 1. napjától 2014. december 31napjáig tartó időszakra bruttó
150.000.- Ft/ ellenőrzési téma díj ellenében.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 15.

4) Dr. Szijártó Attilával szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
A jegyző tájékoztatja a testületet dr. Szijártó Attila ügyvéddel kötendő szerződés tartalmáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a szerződés megkötését 50.000.- Ft + ÁFA megbízási díjért.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést köt
a Kaposvári 7. sz. Ügyvédi Irodával (Kaposvár, Csokonai u. 2.) dr. Szijártó Attila ügyvéd ügyintézésében, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület ügyében I. fokon történő képviseletre
50.000.- Ft + ÁFA megbízási díjért.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a Mozgáskorlátozottak Egyesületének leveléről. Javasolja az Egyesület
részére 20.000.- Ft támogatás nyújtását.
(A levél a jkv. 4. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 20.000 forint támogatást nyújt a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Körzeti Csoportja (8600
Siófok, Wesselényi u. 46.) részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton betervezendő előirányzat terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

6) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a szervezet kérelméről. Javasolja részükre 20.000.- Ft támogatás nyújtását.
(A kérelem a jkv. 5. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezete (7400 Kaposvár, Irányi D. u.
12.) részére 20.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében civil
szervezetek működési támogatása szakfeladaton betervezendő előirányzat terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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7) MTTSZ Lövészklub támogatása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a Lövészklub kérelméről. Javasolja részükre a betervezett 60.000.- Ft támogatás kifizetését.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az MTTSZ Lövész Klub
Balatonszárszó (8623 Balatonföldvár, Ady Endre u. 5.) részére 60.000.- Ft támogatást
nyújt az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében civil szervezetek támogatása szakfeladaton betervezett előirányzat terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Nagyközségi Sportegyesület támogatása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester javasolja a Sportegyesület részére 500 e Ft támogatás nyújtását.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
9/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyközségi Sportegyesület részére 500.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében civil
szervezetek támogatása szakfeladaton betervezendő előirányzat terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Települési kamera- és térfigyelő rendszer kiépítése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a kamerarendszer kiépítésének folyamatáról, a felmerült problémákról.
Ismerteti a beérkezett árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot az Alarm Hungária Kft tette. Ezzel a céggel a
szerződést aláírta. Javasolja, hogy a Képviselő- testület hagyja jóvá a szerződést. Előlegszámlára 1.530 e Ft
lett kifizetve, átadáskor kell rendezni a fennmaradó összeget a kivitelező felé. 3.000 e Ft + ÁFA a teljes
összeg. Kamerát fogunk működtetni a Földvár felöli, a Szemes felöli falu bejáratban, a Szóládi utcai bejáratban, az Önkormányzat előtt egy forgó kamera fog működni, a vasútállomásnál a parknál, a szökőkútnál
egy körpanorámás kamerát, a vasút túloldalán, ami azt az utat keresztbe- hosszába veszi, illetve a színháznál kettő darab kamera kerül elhelyezésre. Egy oszlop leállítására volt szükség a szökőkút mellett. Emiatt
egy kamera még nincs elhelyezve az óratérnél.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A polgármester úr által előterjesztettek alapján több döntést is kell hoznia a képviselő- testületnek.
Az első, hogy a vezeték rendszer használatára szerződést kell kötnie a Képviselő- testületnek az Opticonnal.
Másodszor szükséges, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a polgármester úr által kiválasztásra került
céggel kötött szerződést a Képviselő- testület jóváhagyja. A szerződéskötés a Képviselő- testület hatásköre,
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ezért a polgármester által aláírt szerződés jogszerűségéhez szükséges a Képviselő- testület elfogadó határozata. E nélkül a fizetési kötelezettség nem teljesíthető. Harmadszor szükséges, hogy a vállalkozói díj mértékében és a kifizetésre került előleg vonatkozásában döntsön a Képviselő- testület. Végezetül szükséges,
hogy a Képviselő- testület határozzon a tekintetben, hogy a kamera rendszert közterületfelügyelővel vagy a
rendőrséggel kötött megállapodás alapján fogja üzemeltetni. A hatályos törvényi szabályozás más lehetőségre nem ad módot. A kamera által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatása céljából figyelem
felhívó ismertetéseket kell közzé tenni a kamerák elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről, az adatkezelő
személyéről és hogy milyen módon lehet kapcsolatba lépni vele. Ha a rendőrség az adatkezelő, akkor valamennyi előírást neki kell teljesítenie. A rendőrséggel kötött megállapodás alapján nincs lehetőség arra, hogy
az Önkormányzat által használt helyiségben kerüljön elhelyezésre a rendszer, illetve a képek figyelését biztosító rendszer. A másik megoldás a kamerák üzemeltetésére a közterület felügyelő alkalmazása a jogszabályban előírt feltételek szerint. Balatonszárszón nincs közterület felügyelő, ezért a rendszer működtetésére
csak egy lehetőség van, a rendőrséggel szükséges megállapodást kötni.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Közbeszerzési értékhatár alatt nem kötelező közbeszerzést kiírni illetve a közbeszerzési törvény szabályait
alkalmazni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő- testület az őáltala kiválasztott ajánlatot tevő Alarm Hungária Kft-vel megkötött vállalkozási szerződést hagyja jóvá, a teljes vállalkozói díjat bruttó 3.825.000.- Ft-ban fogadja el az
alábbiak szerint: az első részösszeg, bruttó 1.530.000.- Ft a kivitelezés megkezdésekor került kifizetésre,
míg a fennmaradó bruttó 2.295.000.- Ft a beruházás átadásakor kerül kiegyenlítésre számla ellenében. Javasolja, hogy a Képviselő- testület hatalmazza fel arra, hogy a kiépítésre kerülő kamerarendszer áramellátásának biztosítása érdekében az Opticon Telekommunikációs Hálózati Kft-vel a beterjesztett árajánlat alapján
kössön szerződést. Javasolja, hogy a Képviselő- testület hatalmazza fel arra, hogy a Siófoki Rendőrkapitánysággal folytasson előzetes tárgyalásokat a Balatonszárszón kiépített térfigyelő kamerás rendszer működtetésére vonatkozóan, és az erre vonatkozó megállapodás tervezetet jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé.
(Az Alarm Hungária Kft, a V-S Elektro Hungária Kft, a Topológia System Bt, a Service Kft, a BALATON
Security Bt, a Nemzetközi Biztonság B izalom Vagyonvédelmi Kft, a VIDI-COMP Biztonságtechnikai Kft,
az Opticon Hálózat Kft árajánlatai, az Alarm Hungária Kft tervdokumentációja és a vállalkozói szerződése
a jkv. 6. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2013.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kamerás térfigyelő
rendszer kiépítésére a polgármester által kiválasztott ajánlatot tevő Alarm Hungária Kftvel a polgármester által megkötött vállalkozási szerződést jóváhagyja. A Képviselő- testület a teljes vállalkozói díjat, bruttó 3.825.000.- Ft-ban fogadja el, melynek utalása az
alábbiak szerint történik:
A Képviselő- testület elfogadja, hogy az első részösszeg, bruttó 1.530.000.- Ft a kivitelezés
megkezdésekor került kifizetésre, míg a fennmaradó bruttó 2.295.000.- Ft a beruházás
átadásakor kerül kiegyenlítésre számla ellenében.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiépítésre kerülő kamerarendszer áramellátásának biztosítása érdekében az Opticon Telekommunikációs Hálózati
Kft-vel a beterjesztett árajánlat alapján kössön szerződést.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Siófoki Rendőrkapitánysággal folytasson előzetes tárgyalásokat a Balatonszárszón kiépített térfigyelő kamerás rendszer működtetésére vonatkozóan, és felkéri, hogy az erre vonatkozó megállapodás tervezetet jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester tájékoztatást ad az Újévi Gála rendezvényről és a turisztikai célokra kapott 2.970 e Ft-ról.

10) Tájékoztatás a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységek és a strandi üzlethelyiségek ügyében
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátóegységek
ügyében a Vízügy által kiadott véleményről. Esetleg a három üzlet helyett kettő lenne kialakítva.
A strandi üzlethelyiségekre a licittárgyalási felhívások elkészítése folyamatban van, a felhívásokat a 2013.
január 21-én tartandó ülésén tárgyalja a Képviselő- testület.
Dorogi Sándor polgármester:
A Kazsoki villanyszerelő mester véleménye szerint kicsi az áramerősség. Ő ehhez csak akkor tud hozzáfogni, ha a két tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy lemond arról az általa megfizetett áramerősségről, amit korábban ő az E-ON-tól megvett.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A villanyóra átírásáról a bérlőket levélben tájékoztattuk, 100 e Ft-ért a villanyórákat megváltjuk. Ebbe beleegyezik Németh Tibor és Zsigmond Györgyné bérlő is. A teniszpálya bérlője a kipakolásra felszólító levélre
nem reagált.
Szekér Gábor alpolgármester:
El kell dönteni, hogy a teniszpályán akar-e valamit felújítani az Önkormányzat, vagy hagyja még idén nyáron. Beázás illetve más probléma előfordulhat. A tetőcserére jött egy árajánlat, 1.500 e Ft körüli összegben.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Az ÁNTSZ elvárásoknak meg kell felelnie a vendéglátó részének.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A bérleti szerződésbe azt kellene írni, hogy a teniszpálya klubhelyiség megtekintett, jelenlegi állapotában
bérbe adó.
Szekér Gábor alpolgármester:
Csak az erkély rész életveszélyes, azt kellene elbontani. 5 évre kellene meghirdetni, a pályázatban bele lehetne írni, hogy az Önkormányzat az 5 év alatt több lépésben fogja az épületet biztonságossá tenni.
A Képviselő- testület a tájékoztatásokat tudomásul vette.

11) Tájékoztatás pályázattal, csónakkikötő kialakításával, közmunkaprogrammal kapcsolatban
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a DDOP turisztikai fejlesztés – Versutca
pályázat elutasításra került, ezt megkifogásolta az Önkormányzat.
A csónakkikötő terveire az árajánlatok elkészítése folyamatban van, a következő testületi ülésre beterjeszti
a Képviselő- testület elé.
A Vízügyes közmunkaprogram hamarosan elindul.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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12) Tájékoztatás az óvodás gyermekek szállításáról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az óvodás gyermekek szállítása gondot okoz amiatt, hogy az
eddig ezt a feladatot ellátó személy- aki az iskola alkalmazásában áll- átkerült a tankerülethez, így ezt a
feladatát már nem tudja ellátni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a Szárszóért Kft-nél alkalmazni ezt a személyt.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.

13) Tájékoztatás szerződések lejártáról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Horváth Miklós és a Magda- Reisen Bt szerződése lejárt, a következő testületi ülésre beterjeszti a szerződés tervezeteket.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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