Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 480-14/2013
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről
14. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
123/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
124/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának Balatonszárszó Nagyközségben 2012.
évben végzett gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolójának elfogadása
125/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
2012. évi egyszerűsített beszámolót közzététele és az Állami Számvevőszékhez történő megküldése
126/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés és a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása
127/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló napirendi pont elnapolása
128/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló átfogó értékelés
elfogadása
129/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Humán és Oktatási Bizottság felkérése javaslattételre a térítési díjakra vonatkozóan
130/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
131/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyurcsekné Prekázcka Etelka vezetői megbízása, jegyző felkérése az óvodavezetői álláshelyre az új pályázati
kiírás elkészítésére
132/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyurcsekné Prekáczka Etelka mb. intézményvezető felkérése a József Attila Általános Iskola és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda közötti együttműködést erősítésére
133/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő- testület 2013. II. félévi munkatervében a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda működéséről, tevékenységéről szóló vezetői beszámoló elfogadásának betervezése
134/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
135/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Gál Imre kérelméhez hozzájárulás- önkormányzati terület megtisztítása
136/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Milkus Bt kérelméről szóló határozat
137/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Strandi épületek egységes, frissítő meszelése
138/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A Dél- balatoni Házkezelő Kft-vel (Hüse Lajos) a Művelődési Ház épület nyugati szárnyában lévő vizesblokk
épületrész tartószerkezeti felülvizsgálatára kötött szerződés jóváhagyása, szakértői vélemény elfogadása
139/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Kátyúzási feladatok elvégzése érdekében Zotter Tibor és Balázs Zsuzsanna felkérése a kátyúk helyének
és nagyságának felmérésére, kimutatás elkészítésére
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140/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Berzsenyi utca felújítására beérkezett árajánlatok vonatkozásában szakvélemény megkérése
141/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
„Régi” sportöltöző épület felújítására vonatkozó pályázat előfinanszírozása, szerződés kötése
142/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Lengyel- magyar cserediák program költségének biztosítása – Művelődési Ház részére pótelőirányzat jóváhagyása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2013.(V.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én megtartott
rendes ülésén

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Szita László
Tódorné Sinka Mária
Törőné Prekáczka Katalin
Kazsoki István

jegyző
könyvvizsgáló
intézményvezető
családgondozó
Bizottsági külső tag

Dorogi Sándor

polgármester
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Szekér Gábor alpolgármester 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) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 2012. évi tevékenységéről
2) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
4) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
5) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
6) Vagyonrendelet elfogadása
7) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
8) Gyurcsekné Prekáczka Etelka vezetői megbízása, új pályázati eljárás lefolytatása
9) Egyebek
9/1 A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9/2 Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
9/3 Gál Imre kérelme önkormányzati terület kitisztítására vonatkozóan
9/4 Milkus Bt kérelme
9/5 A Dél- balatoni Házkezelő Kft-vel (Hüse Lajos) a Művelődési Ház épület nyugati szárnyában lévő
vizesblokk épületrész tartószerkezeti felülvizsgálatára kötött szerződés jóváhagyása, szakértői vélemény elfogadása
9/6 Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
9/7 Berzsenyi utca felújítása
9/8 Sportegyesület kérelme- sportöltöző felújítására beadott pályázat
9/9 Lengyel- magyar cserediák program költségeinek finanszírozására Művelődési Ház részére pótelőirányzat jóváhagyása

A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
123/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelős: Szekér Gábor alpolgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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1) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Tódorné Sinka Mária intézményvezető
Az alpolgármester átadja a szót az intézményvezetőnek.
Tódorné Sinka Mária intézményvezető röviden ismerteti a Szolgálat 2012. évi tevékenységét.
(A beszámoló és az előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
124/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának Balatonszárszó Nagyközségben 2012. évben
végzett gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Tódorné Sinka Mária és Törőné Prekáczka Katalin távoznak az ülésről

2) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester felkéri Szita László könyvvizsgálót a könyvvizsgálói jelentés ismertetésére.
Szita László könyvvizsgáló részletesen ismerteti a könyvvizsgálói jelentés tartalmát.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendi pontot tárgyalta. A gazdálkodás biztonságos volt. A Bizottság javasolja, hogy az intézményi pénzmaradványok közül a PMH és a Művelődési Ház tekintetében a finanszírozásból származó korrekció
ne módosítsa a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt.
Szekér Gábor alpolgármester:
Tájékoztatást ad az Önkormányzat részéről a társönkormányzatoknak járó visszafizetési kötelezettségéről.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Plusz állami normatívák miatt módosult az önkormányzati hozzájárulások mértéke.
Szekér Gábor alpolgármester:
Szita Lászlótól érdeklődik, hogy mekkora az a tartalék nagyság, amely még biztonságos működést jelent.
Szita László könyvvizsgáló:
A 10.000 e Ft egy átlagos mértékű tartalék. Az adóhátralék mértéke nem kiugróan magas.
Szekér Gábor alpolgármester:
Megköszöni a könyvvizsgáló jelentését.
Szita László könyvvizsgáló távozik az ülésről.
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Az alpolgármester javasolja a rendelet tervezet, a közzétételről szóló határozat és az ellenőrzési jelentés és beszámoló elfogadását.
(A 6 db írásos előterjesztés, a könyvvizsgálói jelentés és a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 2/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2013.(V.08.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2 sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
125/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított
249/2000.(XII.14.) számú Kormányrendelet szerint összeállított 2012. évi egyszerűsített beszámolót /Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás/ 2013. június 30-ig közzéteszi, és az Állami Számvevőszékhez megküldi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
126/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi összefoglaló
belső ellenőrzési jelentést, valamint a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy jogszabályi módosítás következtében a költségvetési
koncepció elfogadásának időpontja újra október 30. napja lett, ezért javasolja, hogy a napirendi pontot ne tárgyalja a testület. A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javaslata is ez.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
127/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepciójáról szóló napirendi pontot jelen ülésen nem tárgyalja, a koncepciót a jogszabályi módosításnak megfelelően 2013. október 30. napjáig fogadja el.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és javasolja az értékelés elfogadását.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja az átfogó értékelés elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
128/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Javasolja a rendelet megalkotását.
A JÜPTT Bizottság a térítési díjak vonatkozásában javasolja, hogy saját nyugdíjas kategóriát ne állapítson meg
a Képviselő- testület, a szociális étkezők kategóriákba tartozzanak.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Részletes tájékoztatást ad a Bizottság térítési díjra vonatkozó javaslatáról.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A gyermek és a szociális étkezésen felüli térítési díjak mértékét kellene megvizsgálni, mert már nincs kötelező
étkezés. Javasolja az élelmezésvezetőtől egy kimutatás kérését az étkeztetés költségeire vonatkozóan.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság javasolja, hogy a Humán és Oktatási Bizottság tegyen javaslatot a térítési díjak mértékére vonatkozóan, továbbá javasolja a rendelet elfogadását.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a gyermekvédelmi rendelet megalkotását. Javasolja a Humán és Oktatási Bizottság felkérését, hogy a
következő testületi ülésre tegyen javaslatot a térítési díjak mértékére vonatkozóan és terjessze a Képviselő- testület elé.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4/1. sz. melléklete)
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A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/2 sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
129/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humán és
Oktatási Bizottságot, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Konyhájáról biztosított
étkezés térítési díjaira tegyen javaslatot és a következő testületi ülésre terjessze a Képviselőtestület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos
6) Vagyonrendelet elfogadása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Az alpolgármester átadja a szót a Dr. Tomka Ákosnak, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnökének.
A Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bizottság a napirendet tárgyalta. Részletes tájékoztatást
ad a rendelet tervezet tartalmáról. A Bizottság az alábbi kiegészítésekkel javasolja a rendelet tervezet elfogadását.:
Javasolja az 5. sz. melléklet II. g) pont módosítását az alábbiak szerint: „g) lebonyolító: A képviselőtestület által
létrehozott szervezet, melynek elnöke a polgármester, tagjai a JÜPTT Bizottság elnöke, a jegyző, és a képviselőtestület által delegált bizottsági és képviselő- testületi tagok. Szükség esetén szakértő.”.
Javasolja a XII.2. pont pontosítását az alábbiak szerint: „Tagjai: a Képviselő- testület által meghatározott tagok:
JÜPTT Bizottság elnöke, jegyző, és a képviselő- testület által delegált bizottsági és képviselő- testületi tagok.
Szükség esetén szakértő.”
Javasolja a 6. sz. melléklet módosítását: A pályázati hirdetmény és annak tartalma fejezet 2. pontja utolsó bekezdésének módosítását az alábbiak szerint: „- lebonyolító: A képviselőtestület által létrehozott Szervezet,
melynek elnöke a polgármester, tagjai a JÜPTT Bizottság elnöke, a jegyző, és a képviselő- testület által delegált
bizottsági és képviselő- testületi tagok. Szükség esetén szakértő.”
Javasolja a 6. sz. melléklet módosítását: A licittárgyalás lebonyolítása fejezet 6. pont módosítását az alábbiak
szerint: „A licitlépcső teljes vételárra, vagy használati díjra történő licitálás esetén legalább a nettó forgalmi
érték 1 %-a.”
Szekér Gábor alpolgármester:
A fenti módosításokkal javasolja a rendelet megalkotását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5/1. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

7) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
A jegyző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket. A JÜPTT Bizottság javasolja a
terv elfogadását.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
130/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a már hivatkozott törvény 7. §. (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet fogad el az írásos előterjesztésben foglaltak szerint. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodása során folyamatosan gondoskodjon
a vagyongazdálkodási tervben foglaltak betartásáról és betartatásáról.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
(Az elfogadott terv a jkv. 6/2 sz. melléklete)

8) Gyurcsekné Prekáczka Etelka vezetői megbízása, új pályázati eljárás lefolytatása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
A jegyző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket. Tájékoztatást ad a társulási megállapodás felülvizsgálatának szükségességéről. Társulási Tanácsot kell létrehozni, így már nem a szárszói Képviselő- testület fog dönteni a vezető óvónő személyéről, hanem a polgármesterekből álló Társulási Tanács. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a testület 2013. II. félévi munkatervében kerüljön tervezésre az óvoda működéséről, tevékenységéről szóló vezetői beszámoló elfogadása.
Mikulcza Gábor képviselő:
Javasolja az intézményvezetőt felkérni, hogy az iskola és az óvoda közötti együttműködést erősítse.

9

Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja Gyurcsekné Prekáczka Etelka vezetői megbízását, illetve felkérni, hogy az iskola és az óvoda közötti
együttműködést erősítse. Javasolja, hogy a testület 2013. II. félévi munkatervében kerüljön tervezésre az óvoda
működéséről, tevékenységéről szóló vezetői beszámoló elfogadása.
(Az előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
131/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenül
zárult. Az intézmény vezetésével Gyurcsekné Prekázcka Etelkát bízza meg 2013. július 01.
napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 2014. július 01. napjáig. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. május havi rendes ülésére az óvodavezetői
álláshelyre az új pályázati kiírást készítse el.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
132/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő- testület felkéri Gyurcsekné Prekáczka Etelka mb. intézményvezetőt a József
Attila Általános Iskola és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda közötti együttműködést
erősítésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Gyurcsekné Prekáczka Etelka mb. intézményvezető
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
133/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő- testület a 2013. II. félévi munkatervében tervezésre kerül a Balatonszárszói
Százszorszép óvoda működéséről, tevékenységéről szóló vezetői beszámoló megtárgyalása.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
9) Egyebek
9/1 A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Részletes tájékoztatást ad a rendelet tervezet
15. §-val kapcsolatban. Javasolja, hogy a rendelet tervezet a megkért állásfoglalás tartalmának ismeretében egy
későbbi időpontban kerüljön kiegészítésre az üzletek előtti területen forgalmazott árukról szóló szabályokkal.
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Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a rendelet fentiek szerinti megalkotását.
(Az írásos előterjesztés és az állásfoglalás kérő levél a jkv. 8/1. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
(Az elfogadott rendelet a jkv. 8/2 sz. melléklete)
9/2 Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester átadja a szót a jegyzőnek.
A jegyző tájékoztatást ad Gyurcsekné Prekáczka Etelka mb. intézményvezető kérelméről.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a beiratkozás időpontját a kérelemnek megfelelően meghatározni.
(A kérelem a jkv. 9. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
134/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda intézménybe az óvodai beiratkozás időpontját az intézményvezető kérelme alapján 2013.május 14. és 2013. május 15. napjában határozza meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
9/3 Gál Imre kérelme önkormányzati terület kitisztítására vonatkozóan
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester átadja a szót a jegyzőnek.
A jegyző tájékoztatást ad Gál Imre kérelméről.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a kérelemben foglaltak jóváhagyását, a hozzájárulás megadását.
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A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
135/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Gál Imre a kérelmében szereplő, önkormányzati tulajdonban lévő közterületen
az aljnövényzetet, értéktelen ecet és bodzafákat, valamint egyéb kiszáradt fákat kivágja, a
területet saját költségén megtisztítsa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
9/4 Milkus Bt kérelme
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester átadja a szót a jegyzőnek.
A jegyző tájékoztatást ad a Képviselő- testület 116/2013.(IV.22.) sz. határozatáról, a Milkus Bt kérelméről illetve a bérbeadó és bérlő kötelezettségeiről.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság javasolja azokat a munkálatokat, eszközcseréket finanszírozni, amelyek a bérbeadó kötelezettségei.
Szekér Gábor alpolgármester:
A bérlők a bérleményeket megtekintett állapotban vették át. Javasolja a bojler és a bejárati ajtó megjavítását és a
büfének a külső, fehérre meszelését. Amennyiben más színre szeretné a bérlő festeni, azt saját költségén valósítsa meg. Ha a bojler és a bejárati ajtó szakember írásos véleménye alapján nem javítható, akkor javasolja számla
ellenében kicserélni. Javasolja felkérni Tefner Tibor képviselőt a villanybojler és az ajtó állapotának megtekintésére. Javasolja dönteni a strandi épületek fehérre történő egységes frissítő meszeléséről.
(A kérelem a jkv. 10. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
136/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Milkus Bt kérelméről
az alábbiakban határoz:
A villanybojler és a bejárati ajtó kijavításának vagy- amennyiben a javítás szakember írásos
véleménye alapján nem oldható meg- cseréjének költségét az Önkormányzat számla ellenében vállalja.
A Képviselő- testület felkéri Tefner Tibor képviselőt a villanybojler és a bejárati ajtó állapotának megtekintésére.
Amennyiben a bérlő igényli, a Képviselő- testület az épület külső, fehérre történő meszelését
elvégzi.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
137/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a strandi épületek fehérre történő egységes frissítő meszeléséről dönt.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
9/5 A Dél- balatoni Házkezelő Kft-vel (Hüse Lajos) a Művelődési Ház épület nyugati szárnyában lévő
vizesblokk épületrész tartószerkezeti felülvizsgálatára kötött szerződés jóváhagyása, szakértői vélemény
elfogadása
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester átadja a szót a jegyzőnek.
A jegyző tájékoztatást ad a szerződésről és a szakértői véleményről.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a szerződés jóváhagyását és a szakértői vélemény elfogadását.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
138/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Dél- balatoni Házkezelő Kft-vel (Hüse Lajos okl. építészmérnök, tartószerkezeti szakértő) a Balatonszárszó, Szóládi
u. 20. sz. alatti József Attila Művelődési Ház épület nyugati szárnyában lévő vizesblokk épületrész tartószerkezeti felülvizsgálatára kötött megbízási szerződést jóváhagyja, az elkészített
szakértői véleményt elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(A szerződés és a szakértői vélemény a jkv. 11. sz. melléklete)
9/6 Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester részletesen tájékoztatja a képviselőket a kátyúzási munkálatokra érkezett árajánlatokról. Javasolja, hogy egy helyi műszaki team- Zotter Tibor műszaki ellenőr és Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőmérjék fel a kátyúk nagyságát az önkormányzati belterületi utak tekintetében, utca, házszám és a kátyú méretének megjelölésével. Javasolja, hogy a testület a kátyúzást végző kivitelező személyéről a fenti adatok ismeretében a következő testületi ülésen döntsön.
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A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
139/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzati belterületi utak kátyúzási feladatainak elvégzése érdekében felkéri Zotter Tibor műszaki ellenőrt
és Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt a kátyúk helyének és nagyságának felmérésére, kimutatás elkészítésére.
A Képviselő- testület a kátyúzást végző kivitelező személyéről a fenti adatok ismeretében a következő testületi ülésen dönt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
9/7 Berzsenyi utca felújítása
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester részletesen tájékoztatja a képviselőket a Berzsenyi utca felújítására érkezett árajánlatokról, a
felújítandó útszakasz nagyságáról. Javasolja, hogy a Képviselő- testület a beérkezett árajánlatokat Fejes Gyula
balatonszárszói lakos szakértőnek szakvélemény megkérése céljából adja át és a szakvélemény ismeretében
döntsön a felújítást végző kivitelező személyéről.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
140/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri Szekér Gábor alpolgármestert, hogy a Balatonszárszó Berzsenyi utca felújítására beérkezett árajánlatokat
Fejes Gyula balatonszárszói lakos szakértő szakvéleményét kérje ki az egyes aszfaltozási
technológiákra vonatkozóan.
A Képviselő- testület a felújítást végző kivitelező személyéről és a felújítandó út nagyságáról a
szakvélemény ismeretében a következő testületi ülésen dönt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
9/8 Sportegyesület kérelme- sportöltöző felújítására beadott pályázat
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselőket a Sportegyesület kérelméről. Javasolja a 10.000.000.- Ft biztosítását.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Javasolja, hogy a pályázat előfinanszírozásához szükséges 10.000.000.- Ft-ot kölcsön formájában biztosítja a
Képviselő- testület a Sportegyesület részére. A 3.000.000.- Ft pályázati önrészt előlegként, a fennmaradó
7.000.000.- Ft összeget számlák ellenében, folyamatosan adja át. A JÜPTT Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a Bizottság is a fentieket javasolja.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a kérelem fentiek szerinti támogatását.
(A kérelem a jkv. 12. sz. melléklete)
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A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
141/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Szóládi u. 19. sz. alatti „régi” sportöltöző épület felújítására vonatkozó pályázat előfinanszírozásához szükséges 10.000.000.- Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalék előirányzat terhére, kölcsön formájában biztosítja a Nagyközségi Sportegyesület részére.
A Képviselő- testület a Nagyközségi Sportegyesület részére a 3.000.000.- Ft pályázati önrészt
előlegként, a fennmaradó 7.000.000.- Ft összeget számlák ellenében, folyamatosan adja át.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés
megkötésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
9/9 Lengyel- magyar cserediák program költségeinek finanszírozására Művelődési Ház részére pótelőirányzat jóváhagyása
Előadó: Szekér Gábor alpolgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselőket a lengyel- magyar cserediák program költségeiről. Javasolja a
támogatás elfogadását.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
142/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár részére a lengyel- magyar cserediák program költségének finanszírozására
400.000.- Ft pótelőirányzatot hagy jóvá az Önkormányzat 2013. évi költségvetése tartaléka
előirányzat terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

Egyéb hozzászólás nem volt. Az alpolgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Szekér Gábor
alpolgármester
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