Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 314-21/2019
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. augusztus 12-én tartott rendkívüli üléséről
21. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
196/2019( VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
197/2019( VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó településen működő Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
198/2019( VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó településen működő szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása
199/2019( VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
2019. évi önkormányzati választással kapcsolatosan a kábeltelevízióban megjelenés biztosítása, a József
Attila Művelődési Házban bemutatkozásra, választási gyűlés megtartására vonatkozó döntés
200/2019( VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
201/2019( VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívására zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(VIII.28.) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2018. (X.30.) önkormányzati rendeletmódosítása.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 12-én
17.00 órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó termében megtartott
rendkívüli üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme,
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Korcz Miklós

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési képviselő:
Nagy Zoltán
Dorogi Sándor

képviselő
polgármester

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi

gazdasági vezetői
ellátó ügyintéző

feladatokat megjelent

Fekete János alpolgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a meghívó a képviselők részére írásban megküldésre került.
Javasolja, hogy a testület vegye fel a napirendek közé az Egyebek napirendi pontot és abban az alábbi
témákat tárgyalja a testület:
2/1)Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, 2/2)
Tájékoztatás a 7. sz főút Balatonszárszó, átkelési szakaszán forgalomirányító fényjelző készülék tulajdonának átadásáról, 2/3) Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívása, zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására,
2/4) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30). önkormányzati rendeletmódosítása.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására? Megállapítja, hogy
nincs más javaslat.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok- kiegészítve az Egyebek napirendi ponttal- és az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1)Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2)Egyebek
2/1)Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
2/2) Tájékoztatás a 7. sz főút Balatonszárszó, átkelési szakaszán forgalomirányító fényjelző készülék
tulajdonának átadásáról
2/3) Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívása, zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására.
2/4) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30). önkormányzati rendeletmódosítása
Felelős: Fekete János alpolgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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Fekete János alpolgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5fő képviselő vesz részt, a határozatot
a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
196/2019.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1)Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2) Egyebek
2/1)Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
2/2) Tájékoztatás a 7. sz főút Balatonszárszó, átkelési szakaszán forgalomirányító fényjelző készülék tulajdonának átadásáról
2/3) Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívása, zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására.
2/4) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30). önkormányzati rendeletmódosítása
Felelős: Fekete János alpolgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Fekete János alpolgármester
Fekete János alpolgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek:
Az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Fekete János alpolgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő,
Balatonszárszói Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira vonatkozó határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 1 sz. melléklete)
Fekete János alpolgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5fő képviselő vesz részt, a határozatot
a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
197/2019.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltak szerint Balatonszárszó településen működő Helyi Választási Bizottság tagjává
1.Láposi István
2.Szekér Klára
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3.Horváth Vaskó Gábor
szám alatti lakosokat választja meg.
A Képviselőtestület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: értelem szerint
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltak szerint Balatonszárszó településen működő Helyi Választási Bizottság póttagjává
1.Mikulcza Gáborné
2. Király Lajosné
3. Vida Amália
szám alatti lakosokat választja meg.
A Képviselőtestület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: értelem szerint
Fekete János alpolgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő szavazatszámláló bizottság póttagjára vonatkozó határozati
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Fekete János alpolgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5fő képviselő vesz részt, a határozatot
a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
198/2019.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltak szerint Balatonszárszó településen működő
szavazatszámláló bizottság póttagjává
Balogh Gyuláné,

. szám alatti lakost választja meg.

A Képviselőtestület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy minden jelöltnek az előző választások gyakorlatainak megfelelően azonos feltételekkel, egyszeri alkalommal ingyenesen szükséges biztosítani a szereplési lehetőséget.
Erről a testületnek kell döntenie. Javasolja, hogy a József Attila Művelődési Házban biztosítsanak erre
helyszínt és a kábeltelevízióban minden induló polgármester jelöltnek 15 perc, a képviselő jelölteknek 5
perc egyszeri, ingyenes bemutatkozásra biztosítsanak lehetőséget.
Fekete János alpolgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Szárszó Tv tulajdonosa
és fenntartója- a 2019. évi önkormányzati választással kapcsolatosan a kábeltelevízióban minden induló
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polgármester jelöltnek 15 perc, a képviselő jelöltnek 5 perc egyszeri, ingyenes megjelenést biztosít, egyszeri alkalommal.
A József Attila Művelődési Házban a helyi önkormányzati választással kapcsolatosan a polgármester
jelölteknek és a képviselő jelölteknek egyszeri, ingyenes bemutatkozásra, választási gyűlés megtartására
nyílik lehetőség.
Felelős: Fekete János alpolgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Fekete János alpolgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5fő képviselő vesz részt, a határozatot
a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
199/2019.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Szárszó Tv tulajdonosa és fenntartója- a 2019. évi önkormányzati választással kapcsolatosan a kábeltelevízióban minden induló polgármester jelöltnek 15 perc, a képviselő jelöltnek 5 perc egyszeri, ingyenes megjelenést biztosít, egyszeri alkalommal.
A József Attila Művelődési Házban a helyi önkormányzati választással kapcsolatosan a
polgármester jelölteknek és a képviselő jelölteknek egyszeri, ingyenes bemutatkozásra, választási gyűlés megtartására nyílik lehetőség.
Felelős: Fekete János alpolgármester
Határidő: értelem szerint
Korcz Miklós képviselő:
Tehát többször nem vetítik le, ez azt jelenti?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy egyszer szerepelnek élőben a TV-ben, politikai reklám közlésére nincs lehetőség.

2)Egyebek
2/1)Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: Fekete János alpolgármester
Fekete János alpolgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Fekete János alpolgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarsoly Attiláné ápoló, gondozó
munkakörű közalkalmazott Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál fennálló határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát 2019. augusztus 13. napjával a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal közös megegyezéssel megszünteti. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Fekete János alpolgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A megállapodás a jkv. 2. sz. mellélete)
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Fekete János alpolgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
200/2019.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarsoly Attiláné
ápoló, gondozó munkakörű közalkalmazott Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2019. augusztus 13. napjával
a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal közös megegyezéssel
megszünteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Fekete János alpolgármester
Határidő: értelem szerint

2/2) Tájékoztatás a 7. sz főút Balatonszárszó, átkelési szakaszán forgalomirányító fényjelző
készülék tulajdonának átadásáról
Előterjesztő: Fekete János alpolgármester
Fekete János alpolgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek:
Az írásos anyag alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
( A Magyar Közút Nzrt. levele a jkv. 3. sz melléklete)
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

2/3) Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívása, zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására.
Előterjesztő: Fekete János alpolgármester
Fekete János alpolgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Fekete János alpolgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
( Az írásos előterjesztés a jkv. 4 sz. mellélete)
Fekete János alpolgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

6

A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
201/2019.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Az Agrárminisztérium
2019. évi pályázati felhívása zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be
9.951.847.-Ft összegben 100%-os támogatottsággal
A pályázat elkészítésére NLC Tanácsadói Csoport Kft. (1055, Budapest, Kossuth Lajos tér
18., képviseli: dr. Badacsonyi Tamás) szaktanácsadói szerződést köt a csatolt szerződés
szerinti tartalommal. A pályázat írásának 100.000.-Ft+Áfa díját, valamint elnyert pályázat
esetén a 8 %+Áfa sikerdíjat 2019 évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szaktanácsadói szerződés aláírására.
Felelős: Fekete János alpolgármester
Határidő: értelem szerint

2/4) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30). önkormányzati rendeletmódosítása
Előterjesztő: Fekete János alpolgármester
Fekete János alpolgármester:
Felkéri Apáti Kinga Csilla képviselőt, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő, Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság a napirendet tárgyalta és javasolja
kiegészíteni azzal a feltétellel, hogy a gyermek a Balatonszárszói József Attila Általános iskola beíratott
tanulója legyen.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy észrevételt fog tenni a Kormány Hivatal, mert nem lehet különbséget tenni helyi lakos és nem helyi lakos között.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy ez az összeg az idei költségvetésbe még nincs betervezve.
Apáti Kinga Csilla képviselő, Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Megkérdezi, hogy lehet-e átcsoportosítani, ha szükséges?
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Válaszol, hogy szociális juttatásokra kapott állami támogatásokból ezt az összeget fedezni lehet.
Apáti Kinga Csilla képviselő, Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a kérelem benyújtásának legyen határideje 2019. szeptember 15. legyen.
Korcz Miklós képviselő:
Igazából az iskolalátogatási igazolványt kell leadni itt az ügyintézőnél. Meg kell hirdetni, most már nyitva
lesz, az iskolatitkár odaadja. Tehát nem kell itt külön igénylés.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy ha ilyen irányban gondolkodik a Képviselő-testület, akkor a következő évi költségvetésbe ezt szükséges betervezni.
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Fekete János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy ez hány gyermeket érint?
Apáti Kinga Csilla képviselő, Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Tudomása szerint 153 fő az általános iskoláskorú gyerek, de nem mindenki Szárszóra jár iskolába.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2018. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete, a rendelet tervezet a jkv. 5/1 sz. melléklete)
Az alpolgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
13/2018. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

Egyéb hozzászólás nem volt. Fekete János alpolgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Fekete János
alpolgármester
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