Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
8624 Balatonszárszó, Hısök tere l.
Ügyiratszám: 93-21 /2010

JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2010. november 30-án tartott rendkívüli ülésérıl

21. számú jegyzıkönyv

Határozatok:
189/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
190/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó, Jókai u. l. sz. 711.hrszú Bazársor üzletépület bontására érkezett pályázatok elbírálása
191/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
„Oktatási integráció a Balatonföldvári Kistérségben” pályázat kapcsán Konzorciumi Együttmőködési
Megállapodás, a Társulási Megállapodás tervezet és Alapító Okirat vázlat elfogadása
192/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Bizalomerısítı megállapodás elfogadása
193/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Zrínyi M. u. 56. szám alatti, 1498 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival egyeztetés lefolytatásáról szóló döntés a Szabályozási Terv módosítása tárgyában
194/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft kisteherautó vásárlása
195/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Mihályiné Molnár Zsuzsanna megbízása a házi segítségnyújtásra és az ebédszállításra vonatkozóan
196/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Létszámleépítés a Polgármesteri Hivatalnál
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fı képviselı közül 7 fı
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1) Jókai u. 1. szám alatti Bazáror üzletépület bontására érkezett pályázatok elbírálása
2) DDOP-3.1.2. Integrált oktatási pályázathoz szükséges dokumentumok elfogadása
3) Rosta Árpád és Társai ingatlan ügye
4) Tájékoztatás a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésérıl
5) Tájékoztatás a Szárszóért Nonprofit Kft gépparkjának állapotáról
6) Ebédszállítással kapcsolatos problémák
7) Létszámleépítés a Polgármesteri Hivatalnál
8) Tájékoztatások, bejelentések
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
189/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) Jókai u. 1. szám alatti Bazáror üzletépület bontására érkezett pályázatok elbírálása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztések alapján tájékoztatja a Képviselı- testületet a felhívásra érkezett
pályázatokról. A megjelölt határidın belül 3 pályázó nyújtotta be pályázatát. A pályázatok felbontása
megtörtént, melyen két pályázó képviselıje részt vett. Megállapításra került, hogy mindhárom pályázat
megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Az M-GÉP Kft nettó 3.250.000,- Ft ajánlati árat határozott
meg, a kötbérre 5.000,-Ft/nap ajánlatot tett, s nem nyújtott be részszámla igényt, illetve nyilatkozott,
hogy az írásban tett ajánlatát fenntartja. Vinkler László egyéni vállalkozó ajánlati ára nettó 3.300.000,Ft, a vállalt kötbér 150.000,-Ft/nap. Részszámla igényt terjesztett elı az ár 50 %-áig a tetıszerkezet
bontását követıen. A KEZOLA Kft írásos árajánlata nettó 3.200.000,-Ft, kötbér vállalása 200.000,Ft/nap, részszámla kifizetési igénnyel nem élt.
A licittárgyaláson mindegyik pályázó képviseltette magát. A KEZOLA Kft valamint Vinkler László az
írásbeli ajánlatukat továbbra is fenntartották, attól eltérni nem kívántak. Az M-GÉP Kft az árajánlattól
nem tért el, a napi kötbér ajánlatát felemelte 200.000,-Ft/napra.
A versenytárgyalási bizottság a KEZOLA Kft-t, mint az összességében legkedvezıbb ajánlatot tett
pályázót javasolja pályázat gyızteseként megállapítani.
A polgármester javasolja, hogy a testület a Kezola Kft-t bízza meg a bazársor bontásával.
(Az írásos elıterjesztés, a pályázatok felbontásának jegyzıkönyve, a versenytárgyalásról készült jegyzıkönyv, a Versenytárgyalási Bizottság jegyzıkönyve illetve a három benyújtott pályázat a jkv. 1. sz.
mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
190/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Balatonszárszó,
Jókai u. l. sz. 711.hrszú üzletépület bontására kiírt versenytárgyalási felhívás és a le-
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folytatott versenytárgyalási eljárás alapján a Balatonszárszó, Jókai u. l. sz. 711.hrszú
üzletépület bontásával – a versenytárgyalási bizottság javaslata szerint - legkedvezıbb
ajánlatot tett pályázóval, a KEZOLA Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. bízza meg nettó
3.200.000,- Ft vállalkozói díj ellenében.
A nyertes pályázó az üzletsort 2011. március 31. napjáig köteles lebontani, s a bontás
befejezésével egyidejőleg a tereprendezést is el kell végezni. Késedelmes teljesítés esetén
a vállalkozónak 200.000,- Ft/nap kötbért kell fizetnie. Részszámla benyújtására nincs
mód.
A képviselıtestület ezen feltételeket tartalmazó szerzıdés-tervezetet elfogadja, s egyben
felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szerzıdést 2010. december 6-án a nyertes
pályázó képviselıjével együtt írja alá. A szerzıdı fél a szerzıdéskötéskor köteles bemutatni az 500.000,- Ft biztosíték befizetésérıl szóló igazolást.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerzıdéskötés idıpontjában az üzletsor területét
bontásra alkalmas állapotban átadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. december 6.
A polgármester megköszöni a bizottságok munkáját.

2) DDOP-3.1.2. Integrált oktatási pályázathoz szükséges dokumentumok elfogadása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Köszönti Ernyes Ervin kistérségi munkaszervezet vezetıt, elmondja, hogy a jövı útja a kistérséggel
való együttmőködés.
Ernyes Ervin megköszöni a meghívást, majd elıadja, hogy az intgált iskola pályázat elsı mérföldkövének tárgyalása során a konzorciumi együttmőködési megállapodás, az alapító okirat tervezet és a társulási megállapodás tervezet jóváhagyása szükséges.
Röviden tájékoztatja a képviselıket az oktatási pályázatról, elızményeirıl. Elmondja, hogy mindenki
garanciát várt arra vonatkozóan, hogy az önállósága és az intézmény szakmai önállósága megmarad. A
fenntartói jogosítványok a pályázattal átkerülnek a társuláshoz, így ezt nem tudta a térség garantálni.
Ezért készítettek egy bizalomerısítı megállapodást háttér megállapodásként, hogy ezzel tudják az autonómiát biztosítani az intézmények számára. Balatonföldvár már 2009- ben átadta az iskola fenntartói
jogát a kistérségnek, ezzel létrehozta az integráció alapjait. A pályázatban ez az intézmény lett a székhely. Ennek az intézménynek a továbbfejlesztése történik meg, térségi intézmény jön létre, tagintézményekre bontva. A megállapodásokat a közremőködı szervezet véleményezte, elfogadásra javasolja. A
Földvári és a Szemesi testület is elfogadta ıket. A konzorciumi megállapodásban történt egy módosítás
a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan. 2006. évben jött elıször szóba a térségi oktatás. A normatívák a térségi fenntartás következtében magasabbak. A szárszói modellben több, térségi belüli társulás
által fenntartott intézmény jött volna létre, ugyanaz lett volna, mint az intézményfenntartói szint, csak a
társuláshoz került volna több mikrokörzet. Ez kikerült a lehetıségek közül a finanszírozásban is.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az integrációval a fenntartói jogok teljes egészében átkerülnek a kistérségi Társulási Tanács hatáskörébe. Jelenleg a balatonszárszói Képviselı- testület dönt az iskola szervezeti felépítésérıl, az igazgató
személyérıl, a költségvetésérıl, az intézmény elnevezésérıl. Ha átkerül a társuláshoz, akkor már a
Társulási Tanács, azaz 13 település polgármestere dönt. A szervezeti felépítés egy iskolát fog jelenteni,
a szárszói óvoda és iskola a kistérségi intézmény tagintézménye lesz. Csak annyi jogosítványa lesz
Szárszónak, hogy átadja a mőködéshez szükséges pénzeszközöket. Az oktatási törvény kimondja, hogy
a fenntartói jog a kistérségi Tanács hatásköre, sem véleményezési, sem javaslattételei, sem egyetértési
joga nincs a Képviselı- testületnek. Normális együttmőködés során el lehet érni, hogy a tagiskolák úgy
mőködjenek, ahogy azt a települések Önkormányzata elvárja.
Ernyes Ervin BTKT munkaszervezet vezetı:
A Bizalomerısítı Megállapodáson lehet még csiszolni. A Földvári dolgokba nem fog beleszólni Szárszó és fordítva is igaz. A projekt megvalósításától számítva 5 évig mőködtetni kell a rendszert. A pályázati pénzek gyermeklétszám arányosan kerültek elosztásra. Földvár nem használta fel mindet, a
maradékot Szemes kapta meg, így ı vitte el a legnagyobb részt.
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Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Az elızı testület azért döntött a pályázatban való részvétel mellett- az önállóság csökkentésével- mert a
180 milliós fejlesztés kell az iskolának, versenyképesebbé teheti. Támogatja az integrációt. A garanciális szabályok fontosak. A társulási szerzıdésben kell kidolgozni, hogy az Önkormányzatnak milyen
lehetıségei lesznek a döntésekben. A Bizalomerısítı Megállapodás biztonságot ad.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Öt évig változatlan feltételek mellett kell az iskolát fenntartani. A pályázat fejlesztésre irányul. A fenntartói jogokra vonatkozóan jelenleg az oktatási törvény ad útmutatást. A jogszabály szerint nincs lehetıség véleményezésre, elızetes hozzájárulásra, utólagos vétózásra. Létre lehet hozni szerzıdéseket, de
ezeknek nincs jogi kihatása. Bíróság elıtt nem lehet érvényre juttatni a követelést. Elsı fordulón van
túl a pályázat, az elsı mérföldkıhöz jutott el, a konzorciumi megállapodást el kell fogadni, a társulási
megállapodást tervezetként kell elfogadni, az alapít okiratnak pedig a vázlatát kell elfogadni. A projekt
megvalósításától számított12 hónap áll rendelkezésre, hogy a Képviselı- testületek az akkori feltételeknek megfelelıen kössék meg a társulási megállapodást. A Bizalomerısítı Megállapodás már most
szabályozza, hogy minden személyzeti, szervezeti, vagyoni kérdésben ki kell kérni elıre a kistérség
véleményét. Amennyiben nem tartjuk be a kistérség által adott javaslatot, akkor szankcióval fog velünk
szemben élni.
Magyarországon nyolc régió van, ezek közül csak a Dél-dunántúli régióban szerepel kötelezı elemként
a pályázatban az integráció. A Kormány elfogadott pályázati kiírási tervei szerint a közeljövıben, áprilisban vagy májusban kiírt pályázatokban már nem lesz kötelezı érvényő az integráció. Balatonszemes
Képviselı- testülete döntésében kérte a kistérséget, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy át lehetne-e térni a májusban kiírásra kerülı pályázatra. Így a fejlesztés megtörténne, de az integráció nem
lenne szükséges.
Ernyes Ervin BTKT munkaszervezet vezetı:
Nem lát esélyt arra, hogy egy nyertes pályázatból át lehessen lépni egy másikba. Javasolja, hogy inkább
lobbitevékenységet folytassanak, hogy a már futó pályázatoknál se legyen kötelezı az integráció.
Elıbb-utóbb a térség rá lesz kényszerülve az integrációra, ha lesz pályázat, ha nem. Kivéve, ha a finanszírozást átalakítják.
A Bizalomerısítı Megállapodásban az egyeztetési kötelezettség arról szól, hogy ha a Társulási Tanács
elé kerül egy elıterjesztés adott intézmények tekintetében, és a térség úgy dönt, hogy a normatíván
felüli részt nem teszi hozzá, hanem csak létszámot épít le, akkor az a mikrokörzet, akinek az intézményérıl szó van, az tudjon megállapodni, tegye hozzá a többletet a finanszírozáshoz. Így a Tanács már
nem nyúl hozzá a létszámhoz. Az integráció racionalizálással jár. A településeknek egy háttér megállapodással meghagyja a jogosítványt arra, hogy a személyi kérdésekben ık döntsenek, addíg, amíg tudnak fizetni, addig vállalhatják azt a létszámot, amit fel tudnak tartani.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Javasolja a Bizalomerısítı Megállapodásba belefoglalni, hogy az a végleges társulási megállapodás
elfogadásával lép hatályba.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A fejlesztési elképzeléseket a szakmai kollektíva határozta meg. Nem jár nagy súlyú önállóságvesztéssel az integráció. Az iskolát 5 éven át fenn kell tartani. Ennek letelte után vissza lehet térni az önállósághoz, vagy maradni továbbra is az integrációban, a 180 milliót pedig megkapjuk.
Mikulcza Gábor képviselı:
Ha a finanszírozást és a fejlesztéseket nem tudjuk önerıbıl megoldani, akkor szükséges az integráció.
Ernyes Ervin BTKT munkaszervezet vezetı:
Például a Zeneiskolai feladatellátás nem kötelezı feladat, de Balatonföldvár akkor is fenntartaná, ha a
többi településtıl nem kap hozzájárulást a fenntartáshoz. A Társulás ebben az esetben sem mondhatja
ki, hogy nem kell a zeneiskola, mert a pályázatban szerepel. A 2011-es állami költségvetési tervezet is
a társulási fenntartást preferálja.
Dorogi Sándor polgármester:
A jövı útja az integráció. A gyereklétszám miatt veszélyes helyzetbe kerülhet az iskola.
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(Az írásos elıterjesztés, a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás, a Társulási Megállapodás tervezet, az Alapító Okirat tervezet, a Bizalomerısítı Megállapodás és a kistérség által készített elıterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
191/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a DDOP-20093.2.1./A-09-1f-2009-0006. jelő „Oktatási integráció a Balatonföldvári Kistérségben”
elnevezéső pályázat kapcsán, a pályázati útmutatónak megfelelı, projekt megvalósításhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodást az l. sz. melléklet szerint elfogadja.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestület a projekt keretében
létrejövı új intézmény tekintetében a társulási megállapodás – tervezet tervezetként elfogadja. A képviselıtestület fenntartja azt a jogát, hogy a végleges társulási megállapodást – a pályázati kiírásban meghatározottak szerint – a projekt megkezdését követı 12
hónapon belül fogadja el.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a projekt keretében
létrejövı új intézmény alapító okiratának vázlatát elfogadja. A képviselıtestület fenntartja azt a jogát, hogy az új intézmény végleges alapító okiratát a 2. számú pontban
meghatározottak szerint fogadja el.
A Képviselı- testület nyilatkozik, hogy a pályázat feltételrendszerét ismeri és a pályázat
megvalósításában/ fenntartásában együttmőködik.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy döntését a Balatonföldvári Többcélú
Kistérségi Társulásnak haladéktalanul továbbítsa.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: azonnal
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
192/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a térségi közoktatási
intézményfenntartásra vonatkozó Bizalomerısítı megállapodást az írásos elıterjesztés
szerint elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodás a végleges társulási megállapodással együtt lép hatályba.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy döntését a Balatonföldvári Többcélú
Kistérségi Társulásnak továbbítsa.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: azonnal
A polgármester megköszöni Ernyes Ervin BTKT munkaszervezet vezetınek az ülésen való részvételt,
aki ezután távozik az ülésrıl.

3) Rosta Árpád és Társai ingatlan ügye
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a Balatonszárszó Zrínyi u. 56.
szám alatti, 1498. hrsz-ú ingatlan tulajdonosok általi felajánlásról és az ügy megoldási lehetıségeirıl.
Dr. Tomka Ákos JÜPTT Bizottság elnöke:
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Az Önkormányzatnak 5 év után már kártérítési kötelezettsége lép fel, ha a szabályozási tervben egy
magánterületet közútra jelölnek ki.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Javasolja elıször a tulajdonosokkal egyeztetés lefolytatását annak érdekében, hogy az ügy megoldásaként elfogadnák-e a szabályozási terv módosítását.
(Az írásos elıterjesztés és mellékletei a jkv. 3. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
193/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Balatonszárszó,
Zrínyi M. u. 56. szám alatti, 1498 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában felajánlott vételi
joggal nem él.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a fenti ingatlan tulajdonosaival egyeztetés
lefolytatására annak érdekében, hogy az ügy megoldásaként elfogadnák-e Balatonszárszó Szabályozási Tervének módosítását úgy, hogy a fent meghatározott ingatlan KÖu
övezeti besorolásról Lke jelő kertvárosias lakóövezeti besorolásra változna.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

4) Tájékoztatás a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
ülésérıl
Elıadó: Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke
A Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıket a november 16-án tartott Bizottsági ülésrıl. A Bizottságnak döntési joga nincs, csak javaslatot tesz a testület felé. A döntéshez még számítások szükségesek. Javasolja egy közeli idıpontban egy külön testületi ülésen megtárgyalni a javaslatokat.
Szekér Gábor alpolgármester:
A 2011-es költségvetés tárgyalásakor már lehet majd tudni a pénzügyi hátteret. A Tóparti parkban lévı
szennyvízátemelıt máshova nem lehet áthelyezni. Központi strand bejáratának és az üzletsor külsı
falának a tisztító festése anyag és munkadíj összesen nettó 250.000 Ft.
A színpad áthelyezése nagyon költséges lenne, látványában sincs még kidolgozva, ez csak a következı
idıszakban lesz megvalósítható.
Tóparti parkban a kavicsos burkolat 600 m hosszú, 1200 m szegélyt kell készíteni, amelynek métere
3.000 Ft/m., így összesen nettó 3,6 M Ft lenne. Az egész úthálózat térkövezése, szegélyezése és
kandelláber csere nettó 18 M Ft lenne. Csak a szegélyezés és a kandelláber csere a jelenlegi úthálózat
hengerelése és kavicsozása nettó 7,5 MFt lenne. Az úthálózatot optimális szélességőre kell csökkenteni.
Strand nyitott üzemeltetését zöld növények ültetésével, fagyallal és egy méter magas dróthálóval, zártszelvénnyel kellene megoldani. 200 m kerítés 100 e Ft, 100 db oszlop 150 e Ft, betonozás 50 e Ft, fa és
fagyal 200 e Ft, bejárók kialakítása 100-200 e Ft. Összesen körülbelül nettó 600 e Ft a strand kinyitása.
Strandi sportpályák mellé labdafogó háló elkészítése 50 e Ft. Ide egyéb sporteszközök beszerzése 200 e
Ft. Itt munkadíjjal nem számolt.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Az óriáscsúszdát inkább fel kellene az Önkormányzatnak újítni, nem pedig elszállíttatni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Nem az Önkormányzat tulajdona, a tulajdonos bérleti szerzıdése lejárt augusztus 31-én.
Szekér Gábor alpolgármester:
Nem biztos, hogy a csúszda elszállítás jó ötlet, a gyerekek igénylik. Javasolja, hogy a tulajdonost kérje
fel a testület a csobbanó medence burkolására, a csúszdatest lefestésére, felújítására. Nem javasolja a
csúszda lebontását.
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Teniszpálya felújításának költségét az Önkormányzatnak kellene meghatároznia, a bérlınek felújítania,
majd az összeg a bérleti díjból levonásra kerülhet.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
A teniszpálya jelenleg az Önkormányzat tulajdona, hogy a következı szezonra fel legyen újítva, akkor
az Önkormányzatnak kell meghatározni a felújítás mőszaki feltételeit. A bérlı ez alapján felújítja, majd
a felújítás összegét a bérleti díjból levonhatja. Ha egy bérlı újat építene a helyére, akkor az már az ı
tulajdonába kerülne.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja a teniszpálya kinyitását a strand felé, és, hogy ne egy bérlı üzemeltesse, hanem az Önkormányzat.
Szekér Gábor alpolgármester:
A teniszpálya felújításánál az ácsmunka nettó 1-1,2 M Ft, teljes külsı- belsı festés nettó 400 e Ft. Öszszesen az épület felújítása és a kerítés csere nettó 3 M Ft lenne.
Tóparti parkban nyilvános illemhely kialakítása, az épület teljes felújítása nagyon költséges lenne, 22,5 m Ft, ezért javasolja- ideiglenes jelleggel- a strandi WC-k nyilvánossá tételét.
Egy buszmegálló felújítása nettó 85 e Ft, ebbıl van három darab. Kettı másik buszmegálló vasszerkezetének festése összesen 35 e Ft. Újabb kettı pedig nettó 100-150 e Ft/darab.
Az információs táblák cseréje során a szerkesztés és 5 információs tábla teljes felújítása 700 e Ft.
Kertmozi felújítása nagyságrendileg nettó 13 M Ft.
A boroshordók helyérıl és az ötletláda kihelyezésérıl egyeztetés folyik.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
Kultúrház elıtti park rendbetételére és a Szóládi úton parkolósáv kialakítására lenne szükség.
Vízpart utcai területen a parkolás megoldását javasolta a Bizottság a Szárszóért Nonprofit Kft-nek.
Strandok egy kézben való összefogását, gondnokolását idegenforgalmi szakemberre kellene bízni, itt
felmerült Némethné Szabó Magdolna neve. A jelenlegi gondnokot nem feltétlenül kellene elmozdítani.
A Képviselı- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
(A JÜPTT Bizottság november 16-i ülésérıl készült jegyzıkönyv a jkv. 4. sz. melléklete)

5) Tájékoztatás a Szárszóért Nonprofit Kft gépparkjának állapotáról
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy Szekér Gábor alpolgármester felmérte a Szárszóért
Nonprofit Kft gépparkjának állapotát. Legnagyobb probléma a kisteherautó. Javasolja még a 2010-es
évben egy használt kisteherautó vásárlását 1,4-1,5 M Ft összegben. Ezt a Kft saját erıbıl meg tudja
oldani.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
194/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy
a Szárszóért Nonprofit Kft a 2010-es évben használt kisteherautót vásároljon a rendelkezésére bocsátott támogatási összegbıl maximum bruttó 2.500.000.- Ft értékben.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

6) Ebédszállítással kapcsolatos problémák
Elıadó: Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke
A bizottsági elnök elıadja, hogy az ebédek kiszállítása az étkezık részére mindig késve érkezik, mert a
gondozónıknek Szóládra is le kell vinni az ebédet, bevásárolnak a rászorulóknak, postára mennek, stb.
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Szólád esetleg vesz egy kisbuszt, ebben az esetben egyeztetni kellene Szóláddal, hogy ık vigyék ki az
ebédet. Az ebédszállításon kívüli munkákat másnak kellene ellátnia, az ebédszállítóknak csak az legyen
a feladatuk, vagy egy szóládi civil szervezet vállalja fel ezt a feladatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Szólád az autót már megvette, de erre sofırt már nem tud biztosítani.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az ebédszállító napi 8 órás munkaideje a bevásárlással és takarítással van meg. 4 óra az ebédhordás és
4 óra a házi segítségnyújtás. Volt már arra javaslat, hogy a két feladatot válassza külön az Önkormányzat. Meg lehetne oldani azt, hogy közmunkások vinnék ki az ebédet, a gondozónı pedig 8 órában végezné a házi segítségnyújtást. Ez esetben reggel kellene a rászorulókat az orvoshoz szállítani az autóval
és utána végezni az ebédszállítást.
Illés Lászlóné pénzügyi vezetı:
A házi segítségnyújtásra igényel normatívát az Önkormányzat, ezt kellene 8 órában végezni a gondozónınek, az idıseknek a lakásukban segíteni, ellátni ıket. Nagy segítség lenne, ha Szólád maga vinné
le az ebédet.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja felkérni Mihályiné Molnár Zsuzsannát, a Humán és Oktatási Bizottság elnökét az ügyben
egyeztetések lefolytatására.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
195/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete megbízza Mihályiné
Molnár Zsuzsannát, a Humán és Oktatási Bizottság elnökét, hogy a házi segítségnyújtásra és az ebédszállításra vonatkozóan a bizottsági döntésre tegyen javaslatot.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

7) Létszámleépítés a Polgármesteri Hivatalnál
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet, hogy pénzügyi helyzetre való tekintettel és a szervezet racionalizálása miatt javasolja a Polgármesteri Hivatalnál 1 fı köztisztviselı létszámleépítését.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
196/2010.(XI.30.) sz. képviselı-testületi határozat
a. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonszárszó
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tekintetében 1 fı köztisztviselı
létszám leépítésérıl dönt. A Képviselı- testület elrendeli, hogy a jegyzı a Polgármesteri Hivatalnál a létszámleépítést 2010. december 31-ig hajtsa végre, egyben felkéri a
jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére.
b. A Képviselı- testület elrendeli, hogy a fenntartó létszámleépítéssel járó többletköltségek finanszírozására a magyar Államkincstárhoz pályázatot nyújtson be. A Képviselıtestület kinyilvánítja, hogy a köztisztviselı létszám leépítésérıl hozott határozat alapján, hogy a fenntartói körén belül – a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében fenntartói körön kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.
Felelıs: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
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Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

8) Tájékoztatások, bejelentések
Mikulcza Gábor képviselı
A teremlabdarúgó bajnokságról tájékoztatja a képviselıket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a képviselık eddig végzett munkáját, tájékoztatást ad az eddigi programokról, a Nyugdíjas
estrıl, a Kórus évfordulójáról, a Nyugdíjasok részére vásárolt karácsonyi ajándékokról, az újszülöttek
tiszteletére ültetett fasorról, a bazársor elıtti viakolor felszedésérıl. Megoldódott a tornaterem használata is, tisztaság van. A polgárırség felmérte a közvilágítás hibáit, a karácsonyi díszkivilágítás felrakása
és a NABE képviselıinek fogadása megtörtént. A mézeskalácssütésen nagyon sokan voltak, az adventi
kiállítás megnyílt a polgármesteri Hivatalban, majd az adventi gyertyagyújtás is megtörtént.
Ezután a József Attila Emlékmősor, majd a Szárszó Néptáncegyüttes 30 éves évfordulója következik.
Mikulásünnepség is lesz, ami idén a képviselık által felajánlott összegbıl kerül megvalósításra. Vállalkozói Fórumot is rendez az Önkormányzat december 10-én. December 11-én lesz a turisztikai egyesület alakuló ülése, amely kézbe veszi az összes turisztikai feladatot. A közoktatási szakértı elvégezte az
iskola dokumentumainak felülvizsgálatát. A karácsonyi koncert december 20-án lesz. December 14-i
délelıtt lesz a polgármesteri megbeszélés, délután JÜPTT Bizottság ülése, testületi ülés pedig 15-én.
Tefner Tibor képviselı:
A tornaterembe függönyöket helyezett fel az ablakra.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzı

Dorogi Sándor
polgármester
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