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Napirendi pontok elfogadása
127/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
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Döntéshozatalból való kizárás elutasítása az ad-hoc bizottság elnökének megválasztása során
131/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
A titkos szavazatszámlálást lebonyolító ad-hoc bizottság elnökének megválasztása
132/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása az ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása során
133/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
A titkos szavazatszámlálást lebonyolító ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása
134/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása az alpolgármester megválasztása során
135/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Alpolgármester megválasztása
136/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztása során
137/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztása
138/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztása során
139/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztása
140/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság nem képviselı tagjainak megválasztása
141/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása a Humán és Oktatási Bizottság elnökének megválasztása
során
142/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Humán és Oktatási Bizottság elnökének megválasztása
143/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása a Humán és Oktatási Bizottság tagjának megválasztása során
144/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Humán és Oktatási Bizottság tagjának megválasztása

145/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Humán és Oktatási Bizottság nem képviselı tagjának megválasztása
146/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása a polgármester illetményének megállapítása során
147/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Polgármester illetményének megállapítása
148/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása során
149/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
150/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása a polgármester költségátalányának megállapítása során
151/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Polgármester részére költségátalány megállapításának elutasítása
152/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása az alpolgármester költségátalányának megállapítása során
153/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Alpolgármester részére költségátalány megállapításának elutasítása
154/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Jegyzı megbízása az SzMSz felülvizsgálatával
155/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Polgármester megbízása az Önkormányzat gazdasági programjának elıkészítésével és elıterjesztésével
156/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Dr. Méhész László volt polgármester végkielégítésének és további juttatásának megállapítása
157/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Dr. Méhész László volt polgármester részére illetmény megállapítása szabadságmegváltás címén
158/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Dr. Méhész László volt polgármester cafetéria-juttatásáról szóló döntés
159/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Dr. Méhész László volt polgármester használatában levı mobiltelefonról és laptopokról szóló döntés
160/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Dr. Méhész László volt polgármester részére nyugállományba vonulása miatt jubileumi jutalom megállapítása
161/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Döntéshozatalból való kizárás elutasítása a polgármester BTKT-ban való helyettesítésével kapcsolatos
döntés során
162/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Alpolgármester megbízása a BTKT Társulási Tanácsának munkájában a polgármester helyettesítésével

Rendeletek:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2010 (X.14.) sz. rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.29.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 14-én
megtartott alakuló ülésén

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Bognár Anikó
Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Vida Amália

jegyzı
bizottsági külsı tag
bizottsági külsı tag
bizottsági külsı tag
HVB elnök

továbbá az érdeklıdık a lakosság részérıl.
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Dr. Tomka Ákos korelnök:
Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket, majd az október 3-ai önkormányzati választásokról és a
megválasztott Képviselı- testület jövıbeni feladatairól szól. Elıadja, hogy a képviselıknek a településért közösen, összefogással kell együtt dolgozni, de nem tagadhatják meg a világról alkotott felfogásukat, vállalni kell az esetleges véleményeltérést.
Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fı képviselı közül 7 fı jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
A korelnök az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1.) A választás eredményének ismertetése, a megbízólevelek átadása
2.) A képviselıtestület tagjainak és a polgármester eskü (fogadalom) tétele
3.) A polgármesteri ciklusprogram ismertetése
4.) Javaslat az SZMSZ módosítására
5.) Ügyrendi döntések a bizottságok létrehozása és az alpolgármester választása érdekében
6.) Alpolgármester megválasztása
7.) Az alpolgármester eskü (fogadalom) tétele
8.) A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
9.) Bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele
10.) A polgármester illetményének megállapítása
11.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
12.) A polgármester részére költségátalány megállapítása
13.) Az alpolgármester részére költségátalány megállapítása
14.) Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
15.) Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására
16.) Javaslat Dr. Méhész László polgármesteri megbízatása megszőnésével összefüggı munkajogi
intézkedésekre
17.) Javaslat a többcélú kistérségi társulásban a polgármester helyettesítésére
18.) Képviselıi tiszteletdíjak, természetbeni juttatások
19.) Egyebek
A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
126/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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1.) A választás eredményének ismertetése, a megbízólevelek átadása
Elıadó: Vida Amália helyi választási bizottság elnöke
A korelnök felkéri Vida Amáliát, a választási bizottság elnökét, hogy a választási eredmények ismertetése után a megbízóleveket adja át a megválasztott polgármesternek és képviselıknek.
Vida Amália a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket, majd ismerteti a választás eredményét.
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévı választásra jogosult polgárok száma 1.896 fı volt. A
szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett, balatonszárszói tartózkodási hellyel rendelkezı
választópolgárok száma négy.
2010. október 3-án 6 órától 19 óráig szavazóként 1 226 választópolgár jelent meg, azaz a választásra
jogosult személyek 64,5 %-a.
Az urnában az érvénytelen szavazólapok száma: 8 db
Érvényes szavazatok száma és a százalékos megoszlás az alábbiak szerint alakult:
1. Dékány András László
2. Dorogi Sándor János
3. Gyarmati László
4. Herold Marianna Stefánia
5. Péter Zoltán
6. Rácz Sándor
7. Tefner Béla
8. Zotter Tibor

FIDESZ- KDNP
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független

274
361
111
116
84
207
34
31

22,50%
29,64%
9,11%
9,52%
6,90%
17,00%
2,79%
2,55%

A választókerületben a választás eredményes volt, a megválasztott polgármester 361 szavazattal Dorogi Sándor János lett.
Az önkormányzati képviselıkre összesen 1210 érvényes szavazat érkezett, az urnában 16 db érvénytelen szavazólapot talált a szavazatszámláló bizottság.
Az érvényes szavazatok száma a következı volt:
1. Balogh László Lajos
2. Böröcz János
3. Csizmás Arnold
4. Fekete János
5. Fodor Géza
6. Horváth István
7. Hüse Lajos
8. Jóny Miklósné
9. Kazsoki István
10. Krukk József
11. Mihályiné Molnár Zsuzsanna
12. Mikulcza Gábor
13. Molnár Istvánné
14. Németh Tibor János
15. Némethné Szabó Magdolna
16. Szekér Gábor
17. Tefner Béla
18. Tefner Tibor
19. Dr. Tomka Ákos
20. Vigh Mária Magdolna
21. Zeleiné Kuti-Kis Melinda
22. Zentai Lászlóné
23. Zotter Tibor Péter

Független
Független
FIDESZ –KDNP
Független
Független
Független
Független
FIDESZ- KDNP
Független
Független
Független
Független
Független
FIDESZ- KDNP
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független

177
305
197
436
170
257
228
316
175
125
329
373
153
199
285
483
236
357
506
190
153
59
178
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A választókerületben a választás eredményes volt, a megválasztott képviselık száma 6 fı.
A megválasztott önkormányzati képviselık ABC sorrendben a következık:
1. Fekete János
2. Mihályiné Molnár Zsuzsanna
3. Mikulcza Gábor
4. Szekér Gábor
5. Tefner Tibor
6. Dr. Tomka Ákos

Független
Független
Független
Független
Független
Független

A Somogy Megyei Közgyőlés választás összesített eredménye, az érvényes szavazatok száma Balatonszárszón a következıképpen alakult:
1. SOMOGY POLGÁRAIÉRT
2. FIDESZ-KDNP
3. JOBBIK
4. SOMOGYÉRT
5. MSZP

45
642
92
204
199

A választáson visszautasított szavazó nem volt. Mozgóurnát egészségi állapotára vagy idıs korára
tekintettel 22 személy kért. Rendkívüli esemény a szavazás ideje alatt nem történt.
Az eredmények ismertetése után a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket a polgármester és a Képviselı- testület tagjai részére és sok sikert kíván a testület munkájához.
Dr. Tomka Ákos korelnök:
Megköszöni a tájékoztatót és javasolja annak elfogadását.
(A választási eredményekrıl szóló tájékoztató a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a korelnök javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

127/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi választási
bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi.
Felelıs: Vida Amália HVB elnök
Határidı: értelem szerint, azonnal

2.) A képviselıtestület tagjainak és a polgármester eskü (fogadalom) tétele
Elıadó: Dr. Tomka Ákos korelnök
Esküvevı: Szekér Gábor legfiatalabb képviselı
Dr. Tomka Ákos korelnök:
Tájékoztatja a jelenlevıket, hogy az önkormányzati törvény szerint az önkormányzati képviselı az
alakuló ülésen a képviselıtestület elıtt esküt vagy fogadalmat tesz, és errıl okmányt ír alá.
Felkéri a Képviselı- testület tagjait a hivatali eskü letételére.
Felkéri Szekér Gábort, a legfiatalabb képviselıt az esküszöveg elımondására.
Felkéri a jelenlevıket, hogy álljanak fel.
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A megválasztott képviselık a következı szöveghő esküt teszik le:
„Én, ……………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megırzöm, a képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Balatonszárszó nagyközség fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Szekér Gábor képviselı:
Felkéri Dorogi Sándor polgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani.
A megválasztott polgármester a következı szöveghő esküt teszi le:
„Én, Dorogi Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megırzöm, a polgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Balatonszárszó nagyközség fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Tomka Ákos korelnök:
Megköszöni az eskütételt.
Az esküokmányokat a polgármester és a képviselık aláírják, majd a korelnök ezekbıl egy példányt az
érintettek részére átad.
(A polgármester és a képviselık esküokmányai a jkv. 2. sz. mellékletei)
A korelnök az ülés vezetését átadja Dorogi Sándor polgármesternek.

3.) A polgármesteri ciklusprogram ismertetése
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Köszönti a megjelenteket, külön Obádovics Gyula matematikust és Csukás István Kossuth díjas költıt.
Elmondja, hogy nagyon büszke az ısökre, az elıtte itt dolgozó elıdökre, mert az Önkormányzat 80
millió Ft tartalékkal rendelkezik. A megválasztott képviselık az elıdök által elért eredményekhez
kívánnak hozzátenni.
Munkahely teremtı beruházásokat kíván létrehozni, a közmunka programban minél több fıt szeretne
foglalkoztatni.
A vállalkozókkal sokkal szorosabbra szeretné főzni a kapcsolatot, fórumot szervez, a szárszói lakosokat foglalkoztatók elınyt fognak élvezni.
A turizmus Balatonszárszó nagy lehetısége, amely még nincs kiaknázva. Több turistát szeretne a
településre vonzani, négy év alatt az idelátogató turisták számát megduplázná.
A településen problémát jelent a gyermekek alacsony száma, az óvoda és az iskola megerısítése, a
régi hírnevének visszaállítása a cél.
A nyugdíjasoknak még többet fog adni, a szociális támogatást is nagyon fontosnak tartja.
Kiemeli az egyesületeket, civil szervezeteket, akik az összefogásukkal példaképként állhatnak a település lakossága elıtt.
Köszöni a választáson indult polgármester jelöltek által felajánlott segítséget, amelyet ki is fog használni.
Nagyon örül, hogy itt lehet és büszke Balatonszárszó lakosságára és reméli, hogy a lakosság is büszke
lesz a megválasztott Képviselı- testületre.
Megköszöni a figyelmet és javasolja a ciklusprogram elfogadását.
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

128/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester
ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

4.) Javaslat az SZMSZ módosítására
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Tájékoztatja a képviselıket, hogy az önkormányzat hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzata
alapján 4 bizottságot lehetne létrehozni. A képviselıi létszám csökkenése és a munka szervezettsége
érdekében javasolja a képviselıknek az SZMSZ módosítását. A módosítás alapján két bizottság mőködne, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 5 taggal, illetve Humán és Oktatási Bizottság három taggal.
Ismerteti hogy a hatályos SZMSZ értelmében a képviselıtestület saját tagjai közül egy alpolgármestert választhat.
Az önkormányzati törvény módosítása azonban lehetıvé teszi, hogy a képviselık közül választott
alpolgármester mellett a polgármester javaslatára titkos szavazással és minısített többséggel ún. külsı
alpolgármestert választhasson a képviselıtestület.
Azon alpolgármester, akit nem a képviselıtestület tagjai közül választanak, nem tagja a képviselıtestületnek, a polgármestert a képviselıtestület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselıtestület
ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem képviselıtestület tagjai közül választott alpolgármester
jogállására egyebekben a képviselıtestület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Javasolja, hogy a képviselıtestület a bizottságok és a külsıs alpolgármesterre vonatkozóan fogadja el
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását.

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2010 (X.14.) sz. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2007.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(Az elfogadott rendelet a jkv. 3. sz. melléklete)
A polgármester felkéri a jegyzıt, hogy az elfogadott és aláírt rendelet kihirdetésérıl, a Polgármesteri
Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztésérıl gondoskodjon.
A kifüggesztés idejére szünetet rendel el.
Szünet
A rendelet kihirdetése, kifüggesztése megtörtént.
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5.) Ügyrendi döntések a bizottságok létrehozása és az alpolgármesterek választása érdekében
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Tájékoztatja a jelenlevıket, hogy az elızetes egyeztetések alapján a választásokkal érintett személyek
írásban hozzájárultak ahhoz, hogy a megválasztásukkal kapcsolatos döntések meghozatala nyilvános
ülésen történjen.
A képviselıtestületnek lehetısége van arra, hogy azokban a személyi ügyekben, amelyekben zárt
ülést tarthat, titkos szavazással dönthet. Javasolja, hogy a képviselıtestület a bizottságok tagjait és
elnökeit nyílt szavazással válassza meg.
(A képviselık és a nem képviselı bizottsági tagok nyilvános üléssel kapcsolatos nyilatkozatai a jkv. 4.
sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
129/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a bizottsági elnököket és a bizottságok tagjait nyílt szavazással választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A polgármester elmondja, hogy az érintettek jelezték személyes érintettségüket is, mely alapján a
képviselıtestületnek kell döntést hoznia arra vonatkozóan, hogy a megválasztásra javasolt képviselıt
a döntéshozatalból kizárja-e, vagy sem.
Az alakuló ülés gördülékenysége, valamint a döntéshozatal egyszerőbbé tétele érdekében javasolja a
képviselıtestületnek, hogy az érintett személyek a döntéshozatalból ne kerüljenek kizárásra.
A polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy az önkormányzati törvény szerint a képviselıtestület
az alpolgármestereket titkos szavazással választja meg. Titkos szavazás esetén a szavazás lebonyolítására és a szavazatok összeszámlálása érdekében szükséges a szavazatszámláló bizottság létrehozása.
A szavazatszámláló bizottság elnöke és tag jelöltjei elızetes írásbeli hozzájárulása alapján nyilvános
ülésen történik a megválasztásuk.
Javasolja, hogy a titkos szavazási eljárások lefolytatásához a szavazatszámláló bizottság tagja 3 fı
képviselı legyen: Tefner Tibor tag, Fekete János tag és Dr. Tomka Ákos elnök.
Javasolja továbbá, hogy a Dr. Tomka Ákos, Tefner Tibor és Fekete János képviselık a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásakor a döntéshozatalból ne kerüljenek kizárásra.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
130/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Tomka Ákos
képviselıt a titkos szavazatszámlálást lebonyolító ad-hoc bizottság elnökének megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
131/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a titkos szavazatszámlálást lebonyolító ad-hoc bizottság elnökének Dr. Tomka Ákost választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
132/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Tefner Tibor és
Fekete János képviselıket a titkos szavazatszámlálást lebonyolító ad-hoc bizottság
tagjainak megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
133/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a titkos szavazatszámlálást lebonyolító ad-hoc bizottság tagjainak Tefner Tibor és Fekete János képviselıket választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

6.) Alpolgármester megválasztása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Ismerteti a képviselıkkel, hogy az önkormányzati törvény alapján a képviselıtestület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselıtestület legalább egy alpolgármestert
saját tagjai közül választ meg. A hatályos SzMSz szerint a képviselıtestület tagjai közül egy alpolgármester megválasztására kerülhet sor.
Emellett a polgármester javaslatára – a módosított SzMSz-ben foglaltak szerint – külsıs alpolgármester is választható.
Javasolja a képviselıtestület tagjai közül Szekér Gábor képviselıt megválasztani alpolgármesternek.
A jelölt személy írásban bejelentette, hogy a nyilvános ülésen történı megválasztásához hozzájárul.
Bejelenti, hogy külsı alpolgármester személyére az alakuló ülésen nem kíván javaslatot tenni.
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására felkéri a létrehozott ad-hoc bizottságot.
Tájékoztatja a képviselıket, hogy egy szavazólapot kell kitölteni, melyen a képviselık tagjai közül
javasolt alpolgármesterre, Szekér Gáborra lehet szavazni.
Felhívja a figyelmet, hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthetık megválasztottnak, ha a neve
mellett elhelyezett igen oszlopban levı körbe írt jelölések száma több mint a megválasztott képviselık számának fele.
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Javasolja, hogy Szekér Gábor képviselı a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
(Szekér Gábor nyilatkozata a nyilvános üléshez való hozzájárulásról a jkv. 5. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
134/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szekér Gábor
képviselıt az alpolgármester megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A polgármester felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a szavazólapok elkészítésérıl, és az urna felállításáról.
A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.
Szünet
A szünet után a polgármester felkéri az ad-hoc bizottság elnökét a szavazás eredményének ismertetésére.
Dr.Tomka Ákos szavazatszámláló bizottság elnöke:
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a titkos szavazás megtörtént. A szavazásra jogosult képviselık száma 7 fı, az urnába leadott szavazatok száma hét.
Szekér Gábor alpolgármesterre leadott érvényes szavazatok száma 7 db. Szekér Gábor alpolgármesterre leadott érvénytelen szavazat nem volt. Gratulál Szekér Gábornak a megválasztásához.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a szavazatszámláló bizottság elnökének tájékoztatását.
A képviselı-testület a titkos szavazás alapján 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
135/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete alpolgármesternek Szekér Gábor képviselıt választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A polgármester gratulál Szekér Gábor alpolgármesterré választásához.
(A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv és a szavazólapok a jkv. 6. sz. mellékletei)

7.) Az alpolgármester eskü (fogadalom) tétele
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri a jelenlévıket, hogy szíveskedjenek felállni.
Felkéri Szekér Gábor alpolgármestert, hogy az eskü szövegét mondja utána.
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Szekér Gábor alpolgármester a következı szöveghő esküt teszi le:
„Én, Szekér Gábor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megırzöm, az alpolgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Balatonszárszó nagyközség
fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküokmányt az alpolgármester aláírja, majd a polgármester egy példányt átad az alpolgármester
részére.
(Az alpolgármester esküokmánya a jkv. 7. sz. melléklete)

8.) A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a képviselıtestület az SzMSz-t módosította annak érdekében, hogy két bizottságot tudjon létrehozni.
A bizottságok személyi összetételeire vonatkozó szabály szerint a bizottság elnökét és tagjainak több
mint felét a települési képviselık közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a polgármesteri hivatal dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.
A kétezernél több lakosú településen kötelezı a pénzügyi bizottság létrehozása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálatára, a képviselıi összeférhetetlenségek megállapítására, a polgármesteri illetmény emelésének javaslattétele érdekében kötelezı a jogi, igazgatási és ügyrendi bizottság létrehozása.
A hatályos SZMSZ-ünk szerint Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot, valamint Humán és Oktatási Bizottságot kell választanunk. A bizottságok megválasztása korábbi döntésünknek megfelelıen nyílt szavazással történik. A képviselı-testület tagjai valamennyien
hozzájárultak ahhoz, hogy jelölésük esetén a napirend tárgyalása nyílt ülésen történjen.
Javasolja a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének Dr.
Tomka Ákos képviselıt megválasztani. Javasolja továbbá, hogy Tomka Ákos a döntéshozatalból ne
kerüljön kizárásra.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
136/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Tomka Ákos
képviselıt a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
137/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Jogi, Ügyrendi,
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének Dr. Tomka Ákos
képviselıt választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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A polgármester javasolja a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
tagjainak Tefner Tibor és Fekete János képviselıt megválasztani. Javasolja továbbá, hogy Tefner
Tibor és Fekete János képviselık a döntéshozatalból ne kerüljenek kizárásra.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
138/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Tefner Tibor és
Fekete János képviselıket a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
139/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Jogi, Ügyrendi,
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak Tefner Tibor és Fekete János képviselıket választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság nem képviselı tagjainak Fenyvesi Zoltánt és Kazsoki Istvánt válassza meg. A
jelöltek a nyilvános ülésen történı megválasztásukhoz írásban elızetesen hozzájárultak.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
140/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Jogi, Ügyrendi,
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság nem képviselı tagjának Fenyvesi Zoltánt és Kazsoki Istvánt választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja a Humán és Oktatási Bizottság elnökének Mihályiné Molnár
Zsuzsanna képviselıt megválasztani. Javasolja továbbá, hogy Mihályiné Molnár Zsuzsanna a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
141/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselıt a Humán és Oktatási Bizottság elnökének megválasztása
során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
142/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Humán és Oktatási Bizottság elnökének Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselıt választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A polgármester javasolja a Humán és Oktatási Bizottság tagjának Mikulcza Gábor képviselıt megválasztani. Javasolja továbbá, hogy Mikulcza Gábor a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
143/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Mikulcza Gábor
képviselıt a Humán és Oktatási Bizottság tagjának megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
144/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Humán és Oktatási Bizottság tagjának Mikulcza Gábor képviselıt választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület a Humán és Oktatási Bizottság nem képviselı tagjának Bognár Anikót válassza meg. A jelölt a nyilvános ülésen történı megválasztásához írásban elızetesen hozzájárult.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
145/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Humán és Oktatási Bizottság nem képviselı tagjának Bognár Anikót választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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9.) Bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a képviselıtestület bizottságainak nem képviselı
tagjai a megválasztásukat követıen a képviselıtestület elıtt – a polgármesterre irányadó szöveggel –
esküt, vagy fogadalmat tesznek, és az erre vonatkozó okmányokat aláírják.
Felkéri a bizottságok nem képviselı tagjait, Fenyvesi Zoltánt, Kazsoki Istvánt és Bognár Anikót, hogy
mondják utána az eskü szövegét.
A bizottságok nem képviselı tagjai a következı szöveghő esküt teszi le:
„Én, ……………………….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm,a külsı bizottsági tag tisztségembıl eredı feladataimat Balatonszárszó nagyközség fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester aláíratja az esküokmányokat, melyekbıl az eskütevıknek egy példányt átad.
(A bizottságok nem képviselı tagjainak esküokmányai a jkv. 8. sz. mellékletei)

10.) A polgármester illetményének megállapítása

Elıadó: Dr. Tomka Ákos korelnök
A korelnök tájékoztatja a jelenlevıket, hogy Dorogi Sándor polgármesteri tisztségét fıállásban kívánja ellátni. A polgármester illetménye közérdekő adat, ezért megtárgyalása nyilvános ülésen történik.
A képviselı-testület a polgármester illetményét a hatályos jogszabályok alapján a település lakosságszámára tekintettel a köztisztviselıi illetményalap, valamint 8,5 és 11 közötti szorzószám figyelembe
vételével számított összegében, azaz 328.525,- Ft és 425.150,- Ft közötti összegben állapíthatja meg.
Javasolja, hogy Dorogi Sándor polgármester illetményét a fenti számítás alapján a képviselı-testület a
ll-es szorzószámot alkalmazva 425.150,- Ft/hó összegben állapítsa meg.
Tájékoztatja a képviselıket, hogy Dorogi Sándor polgármester illetménye 50%-ról az év hátralevı
három hónapja idıtartamra az önkormányzat javára közérdekő feladatok ellátására le fog mondani. A
polgármester a 2011-es évre vonatkozó felajánlásáról az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
elfogadásakor fog rendelkezni.
Javasolja, hogy a polgármester az illetményének megállapítása során a döntéshozatalból ne kerüljön
kizárásra.
A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

146/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dorogi Sándor
polgármestert illetményének megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint
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A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
147/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete Dorogi Sándor
polgármester illetményét a 11-es szorzószámot alkalmazva 425.150,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint

11.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a háromezernél kevesebb lakosú településen az alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban látható el. A kettıezernél több lakosú településen az
alpolgármester tiszteletdíját úgy kell megállapítani, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású polgármester szorzószáma háromezer alatti lakosú
település esetén 4,5, igy a megállapítható minimum tiszteletdíj 173.925,- Ft.
Szekér Gábor írásban bejelentette, hogy 90.000,- Ft/hó tiszteletdíjra tart igényt, mely összegrıl az év
visszalevı 3 hónapja idıtartamra az önkormányzat javára közérdekő feladat ellátása céljából lemond.
Az alpolgármester a 2011. évre vonatkozó felajánlásáról az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
elfogadásakor fog nyilatkozni.
Javasolja, hogy az alpolgármester az illetményének megállapítása során a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
(Az alpolgármester nyilatkozatai a tiszteletdíjára vonatkozóan a jkv. 9. sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

148/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szekér Gábor alpolgármestert tiszteletdíjának megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
149/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete Szekér Gábor alpolgármester tiszteletdíját 90.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

12.) A polgármester részére költségátalány megállapítása
Elıadó: Dr. Tomka Ákos korelnök
A korelnök tájékoztatja a képviselıket, hogy a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával
összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
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A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggı, az általa elılegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett – költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a
képviselıtestület döntése alapján – a polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelı összeg, mely
85.030 Ft és 127.545,- Ft között lehet.
A napirend tárgyalására csak akkor kerülhet sor, ha a költségátalány megállapítása iránti igényét a
polgármester az alakuló ülés elıtt írásban bejelentette.
Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékérıl a képviselıtestület a következı ülésen köteles határozni. Ha a képviselıtestület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselıtestület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben
meghatározott minimális összege (illetményének 20%-a) illeti meg.
Dorogi Sándor polgármester az alakuló ülés idıpontjáig nem jelentette be igényét a költségátalány
megállapítására. A ténylegesen felmerült költségek kifizetése számla ellenében történik.
Javasolja a képviselıtestületnek, aki egyetért azzal, hogy Dorogi Sándor polgármester részére az alakuló ülésen ne kerüljön sor költségátalány megállapítására, mivel a ténylegesen felmerülı költségek
számla ellenében kerülnek kifizetésre, kézfelemeléssel jelezze.
Javasolja, hogy a polgármester a költségátalányának megállapítása során a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

150/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dorogi Sándor
polgármestert költségátalányának megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja
ki.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint

A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

151/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete Dorogi Sándor
polgármester részére költségátalányt nem állapít meg, a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, ténylegesen felmerülı költségek számla ellenében kerülnek kifizetésre.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint

13.) Az alpolgármester részére költségátalány megállapítása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Tájékoztatja a képviselıket, hogy Szekér Gábor nem nyújtott be írásban igényt költségátalány megállapítására.
Javasolja a képviselıtestületnek, hogy Szekér Gábor alpolgármester részére ne kerüljön sor költségátalány megállapítására, a ténylegesen jelentkezı költségek számla ellenében kerüljenek kifizetésre.
Javasolja továbbá, hogy az alpolgármester a költségátalányának megállapítása során a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

152/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szekér Gábor alpolgármestert a költségátalányának megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

153/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete Szekér Gábor alpolgármester költségátalányt nem állapít meg, az alpolgármesteri tisztsége ellátásával
összefüggı, ténylegesen felmerülı költségek számla ellenében kerülnek kifizetésre.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

14.) Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet 2007-ben
került megalkotásra. A rendelet a mindenkori képviselı-testület és szervei mőködésének részletes
szabályait tartalmazza, ezért indokoltnak tartja, hogy az új testület a saját maga által kialakítani kívánt
gyakorlathoz igazítsa azt.
Javasolja, ezért hogy a képviselı-testület bízza meg Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzıt, hogy végezze
el az Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálatát,
és hat hónapon belül nyújtson be javaslatot a rendelet módosítására.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
154/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete megbízza
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzıt az SZMSz felülvizsgálatával és a rendelettervezet
hat hónapon belüli elkészítésével.
Felelıs: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
Határidı: 2011. március 30.

15.) Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Tájékoztatja a képviselıket, hogy az Ötv. 91. §-a alapján a gazdasági program a képviselı-testület
megbízatásának idıtartamára, vagy azt meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költség-
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vetési lehetıségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program
tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a
településfejlesztési politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási
politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit.
Az elızı képviselı-testület 18/2007.(II.15.) számú határozatával fogadta el az önkormányzat gazdasági programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. Erre tekintettel a
hatályos jogszabályok szerint az új képviselı-testületnek az alakuló ülését követı hat hónapon belül
új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolja, hogy a gazdasági program elıkészítésére és 6 hónapon belüli elıterjesztésére adjon megbízást a képviselı-testület a polgármesternek.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
155/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete megbízza Dorogi
Sándor polgármestert az Önkormányzat gazdasági programjának elıkészítésével és
hat hónapon belüli elıterjesztésével.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. március 30.

16.) Javaslat Dr. Méhész László polgármesteri megbízatása megszőnésével összefüggı
munkajogi intézkedésekre
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester elıadja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonya a Pttv.1.§.(1) bek. szerint
egy olyan sajátos közszolgálati jogviszony, amely választással jön létre. További sajátossága, hogy
határozott idıre – a polgármesteri megbízatás idejére szól. A határozott idı vége azonban nem egy
konkrét naptári nap, hanem egy feltétel bekövetkezte, azaz az új polgármester megválasztása.
Dr. Méhész László polgármester a 2010. október 3-ai helyi önkormányzati választásokon nem indult,
így polgármesteri jogviszonya az új polgármester megválasztásával megszőnt. Ha a polgármester
foglalkoztatási jogviszonya megszőnik, köteles az erre elıírt rendben a munkáltatóval elszámolni,
illetve munkakörét a jogszabályban meghatározott eljárási rendben átadni. A volt polgármesternek
járó juttatások akkor fizethetık ki, ha a munkakör átadása 8 napon belül megtörtént.
A fıállású polgármester sajátos közszolgálati jogviszonyának megszőnésekor a részére esedékes járandóságok jogcímét és mértékét a Pttv.-ben meghatározottak szerint az új képviselıtestület állapítja
meg.
A megszőnı jogviszony kapcsán járó juttatások a következık:
Végkielégítés:
Ha a polgármester e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával szőnik meg, - akkor is, ha a választáson nem volt polgármesterjelölt –
végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelı összegő juttatás illeti meg, továbbá részére az
új képviselıtestület további háromhavi illetményének megfelelı juttatást adhat.
Polgármesteri cafetéria:
A polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszőnésekor szükséges munkajogi intézkedések során
meg kell vizsgálni, hogy részére mekkora összegben került átadásra cafetéria juttatás, azaz idıarányos
kifizetéseket meghaladja-e vagy sem.
Szabadság megváltása:
Az Mt. 136.§-a szerint a munkavállaló munkaviszonya megszőnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött
idıvel arányos szabadságát nem kapta meg, azt pénzben meg kell váltani. A Legfelsıbb Bíróság dön-
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tése értelmében amennyiben a polgármester szabadságának igénybevételére a tárgyévben nem kerül
sor, az annak kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony fennállása alatt nem évül el,
és a szabadság megváltásával kapcsolatos munkavállalói igény elévülése a munkaviszony megszőnésének napján kezdıdik.
Jubileumi jutalom:
A polgármestert a Ktv. alapján megilletı kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultság alapvetı feltétele, hogy a polgármesteri jogviszony megszőnése és a nyugdíjazása összefüggjön. Amennyiben a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a polgármesteri jogviszony megszőnését követı naptól – október
4-tıl – megállapítja – akár utólag is – a nyugellátást, a polgármester részére – az egyéb jogosultsági
feltételek fennállása esetén – a Ktv.49/E.§.(5) bek. szerint kedvezményes jubileumi jutalmat kell
megállapítani. A jubileumi jutalom olyan járandóság, melyet külön kérelem nélkül kell kifizetni.
Személyes használatú tárgyak megvásárlása:
Ha a leköszönı polgármester igényt tart az általa használt eszközökre -laptop, mobiltelefon- akkor
lehetısége vannak azok megvásárlására. A tárgyi eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, annak nyilvántartásában szerepelnek, és azok átadás-átvételi elismervény alapján, megırzési felelısség
mellett kerültek a polgármester személyes használatába. Van arra lehetıség, hogy a selejtezési szabályzatban foglaltak szerint, az eszközök mőszaki állapot elmérése alapján ezek az eszközök a polgármester részére értékesítésre kerüljenek.
Az elızı ciklusban Dr. Méhész László a polgármesteri tisztséget fıállásban töltötte be. Foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával szőnt meg, ezért ıt többféle juttatás illeti meg,
illetve a jogviszony megszőnéséhez kapcsolódóan a képviselı-testületnek, mint a munkáltatói jogok
gyakorlójának többféle döntést kell hoznia.
Tájékoztatja a tisztelt képviselı-testületet, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétele a jogszabályi által elıírt 8 napos határidın belül 2010. október 7-én megtörtént, így a megállapítandó juttatások
kifizetésének nincs törvényi akadálya.
Elsıként dönteni kell a volt polgármester végkielégítésérıl. A jogszabály szerint a volt polgármestert
háromhavi illetményének megfelelı összegő juttatás illeti meg, továbbá részére az új képviselıtestület további háromhavi illetménynek megfelelı juttatást adhat. Javasolja, hogy Dr. Méhész László
volt polgármester részére három havi juttatást állapítson meg a testület végkielégítés címén, és további két havi illetményének megfelelı juttatásban részesítse.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

156/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Méhész László volt polgármestert végkielégítésként 3 havi illetményének megfelelı összegő juttatásban részesíti, továbbá 2 havi illetményének megfelelı juttatásban részesíti, azaz
1.275.000.- Ft és 850.000.- Ft összesen 2.125.000.- Ft összegő juttatásban részesíti.
A Képviselı- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A polgármester elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszőnt, rendelkezni kell a ki nem vett szabadsága megváltásáról is. A munkaügyi nyilvántartásokból
megállapítható, hogy Dr. Méhész László volt polgármester a részére járó tárgyévi 39 nap szabadságát
nem vette ki a foglalkoztatási jogviszonya megszőnéséig, ezért idıarányosan 29 nap szabadság megváltását javasolja.
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
157/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Méhész László volt polgármestert szabadságmegváltás címén tárgyévi szabadsága idıarányos részére 29 napnak megfelelı illetményben, összesen 560.227.- Ft összegő illetményben
részesíti.
A Képviselı- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A polgármester elıadja, hogy a foglakoztatási jogviszony megszőnésekor el kell számolni az éves
cafetéria-juttatásról is. A nyilvántartásból megállapításra került, hogy a polgármester a cafetériajuttatást idıarányosan vette igénybe, így sem visszafizetési kötelezettség, sem kifizetési kötelezettség
nem áll fenn.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
158/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dr. Méhész
László volt polgármester részére cafetéria-juttatás visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg, mivel a juttatás kifizetésére idıarányosan került sor.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a volt polgármester kérelmezte a személyes
használatában lévı mobiltelefon és laptop megvásárlásának engedélyezését. Javasolja, hogy a képviselı-testület járuljon hozzá ezeknek az eszközöknek a mőszaki értékbecslés szerinti áron történı értékesítéséhez.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
159/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete lehetıvé teszi,
hogy Dr. Méhész László volt polgármester a használatában levı mobiltelefont és 2 db
laptopot a selejtezési szabályzatban foglaltak szerint, illetıleg a mőszaki értékbecslés
alapján megvásárolja.
A Képviselı- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

A polgármester elmondja, hogy Dr. Méhész László polgármester a Pttv. rendelkezései szerint nyugállományba vonul, melynek alapján a Ktv. 49/E.-§.(5) bek. értelmében 5 havi jubileumi jutalomra jogosult.
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

160/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Méhész László volt polgármestert nyugállományba vonulása miatt a Ktv. 49/E. (5) bekezdésében
biztosítottak alapján 5 havi illetményének megfelelı jubileumi jutalomban, összesen
2.125.000.- Ft összegő jubileumi jutalomban részesíti.
A Képviselı- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

17.) Javaslat a többcélú kistérségi társulásban a polgármester helyettesítésére
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (1)
bek. kimondja, hogy a többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A társulási
tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjérıl a képviselı-testület rendelkezik.
Javasolja, hogy a helyettesítéssel Szekér Gábor alpolgármestert bízza meg a képviselı-testület. Javasolja továbbá, hogy Szekér Gábor alpolgármester a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
(Szekér Gábor nyilatkozata a nyilvános üléshez való hozzájárulásról a jkv. 10. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

161/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szekér Gábor alpolgármestert a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
munkájában a polgármester helyettesítésével kapcsolatos döntés során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
162/2010.(X.14.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának munkájában a polgármester helyettesítésével Szekér Gábor alpolgármestert bízza meg.
A képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. október 31.
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18.) Képviselıi tiszteletdíjak, természetbeni juttatások
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a képviselıtestület a települési képviselınek, a bizottság
elnökének, a bizottság tagjának – törvény keretei között – rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.
A Pttv. l5. §-a alapján a képviselı havi tiszteletdíja nem haladhatja meg a Ktv. 43.§.(1) bek.-ben meghatározott illetményalap -38.650,.Ft-, és az ezer és háromezer lakosú településre meghatározott szorzószám- 1.3- szorzatát. Ha a képviselı bizottságnak tagja, a tiszteletdíja a fenti alapdíjon felül – több
bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhetı.
A bizottságok nem képviselı tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthetı.
A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is- legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhetı.
A hatályos önkormányzati rendelet alapján a képviselık havi 36.800,- Ft tiszteletdíjban részesülnek,
amely nettó 17.500.- Ft-ot jelent. A rendelet a bizottsági elnökök, tagok részére nem biztosít tiszteletdíjat, s a rendelet nem állapít meg természetbeni juttatást sem.
Nem javasolja a rendelet módosítását. Bejelenti, hogy a képviselık írásban nyilatkoztak arról, hogy ez
évben tiszteletdíjat nem vesznek fel, a háromhavi tiszteletdíjukról lemondanak az önkormányzat javára közfeladatok megvalósítása céljából. A közeljövıben megtartandó különbözı gyermek- és nyugdíjas rendezvényekhez ezen összegeket fel kívánják felhasználni.
A rendelet felülvizsgálatára az önkormányzat 2011-es költségvetésének megtárgyalásakor kerül sor.
(A képviselık nyilatkozatai a tiszteletdíjukra vonatkozóan a jkv. 11. sz. mellékletei)

19.) Egyebek
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselıtársait, az alpolgármestert és a bizottságok nem képviselı tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül lehet eleget tenni a most átadásra kerülı nyomtatványok kitöltésével és a Jogi,
Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság részére történı leadásával. Felhívja
a képviselık figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidı elmulasztása esetén
addig nem vehetnek részt a képviselı-testület munkájában, míg vagyonnyilatkozatukat a bizottság
részére le nem adják. A vagyonnyilatkozatra vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra
került nyomtatványcsomagban olvashatnak.
A képviselıi összeférhetetlenség szabályaira is külön írásbeli tájékoztató került kiadásra.
A polgármester felhívja a figyelmet a közelgı ünnepre, az énekkar 15 éves és a néptánc együttes 10
éves illetve 30 éves évfordulójára, a nyugdíjas estre, a Mikulás ünnepségre és a karácsonyi koncertre.
(Az alakuló ülés részletes és rövidített forgatókönyve a jkv. 12. sz. mellékletei)
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. A jelenlévık az ünnepségre való tekintettel eléneklik a szózatot.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzı

Dorogi Sándor
polgármester

23

