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JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2011. március 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

8. számú jegyzıkönyv

Határozatok:
59/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
60/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Pannonhalma Várossal és Écs- Ravaszd- és Tarjánpuszta Községekkel kötött megállapodás jóváhagyása
61/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Pannonhalma Várossal tárgyalások lefolytatása közút kialakítására, útlejegyzés eljárás megindítása
62/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározása
63/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Teniszpálya üzemeltetésére pályázat kiírása

JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 7-én
megtartott rendkívüli 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

jegyzı
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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) Pannonhalma Önkormányzatával megállapodás megkötése, táborok megközelítésére szolgáló út ügye
2) Iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározása
3) Pályázat kiírása a teniszpálya bérlésére
4) Tájékoztatás az Óvoda átszervezésének lehetıségérıl
5) Tájékoztatások, egyebek

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
59/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi
pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) Pannonhalma Önkormányzatával megállapodás megkötése
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzınek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Tájékoztatja a testületet, hogy Pannonhalma Város, Écs- Ravaszd- és Tarjánpuszta Községek önkormányzataival kötött, 10 évre szóló, az Önkormányzat tulajdonában lévı fürdıhely céljára szolgáló területre vonatkozó megállapodás lejárt. A fent nevezett Önkormányzatok kérték a megállapodás újra kötését, változatlan feltételek mellett. Javasolja a megállapodás elfogadását.
(A megállapodás a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
60/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat –
mint a tulajdonos- és Pannonhalma Város, Écs- Ravaszd- és Tarjánpuszta Községek
Önkormányzatai között létrejött, Balatonszárszó 896/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
2011. január 1-tıl 2014. december 31-ig terjedı idıszakra szóló használatba adási megállapodást jóváhagyja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A fenti Önkormányzatok tulajdonában van a Balatonszárszó 954, a 955/1 és a 955/2 hrsz-ú három egymást követı ingatlan, amelyeken közel 50 éve ifjúsági üdültetésre alkalmas táborok mőködnek. Az ingatlanok mögött található egy negyedik telek is, ami egy külsı cégé, aki az ingatlannal együtt az utat is
megvásárolta. Az elsı három ingatlanra csak ezen a több évtizede útként használt területen keresztül
lehet bejutni, amelyet így nem tudnak használni. A rendezési tervünkben feltüntetésre került, hogy ez az
út közút lesz. Két évvel ezelıtt kérték az önkormányzatok, hogy vagy vásárolja meg Balatonszárszó ezt
az utat, vagy sajátítsa ki. Akkor a Képviselı- testület döntése az volt, hogy a kisajátítást elvégzi abban az
esetben, amennyiben minden költséget a nevezett Önkormányzatok vállalnak. Javasolja a döntés testület
általi megerısítését.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A kisajátítás esetében szerzıdést kell írni, amelyben rögzítik, hogy amikor az Önkormányzatnak az eljárásért fizetnie kell, azt csak akkor teszi meg, ha a fenti Önkormányzatok elıre átutalják az összeget.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

61/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert tárgyalások lefolytatására a Balatonszárszó 954, 955/1, 955/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival, mely szerint javasolja az Önkormányzat, hogy a fenti ingatlanok megközelítésére szolgáló közútra való szolgalmi jog bejegyeztetésének lehetıségét
vizsgálják meg.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete- amennyiben a
fenti tárgyalások nem vezetnek eredményre- a Balatonszárszó 954, 955/1, 955/2,
960/43. hrsz-ú ingatlanok megközelítésére szolgáló közút kialakításához az elızetes értékbecslést és a közút lejegyzéséhez szükséges telekalakítási változási vázrajzot az érintett ingatlantulajdonosok költségére elkészítteti. Az ingatlantulajdonosokat terheli az
elıkészítés és a végrehajtás során felmerülı összes egyéb költség is. A Képviselı- testület erre vonatkozóan elızetesen szerzıdést köt az érintett önkormányzatokkal.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

2) Iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselı- testületet az iskola igazgatójának kérésérıl, melyben kéri, hogy
a testület az iskola beiratkozás idıpontját 2011. április 4-én 700-1500-ig és 2011. április 5- én 700-1500-ig
tartó idıszakra határozza meg.
(Az intézményvezetı kérelme a jkv. 2. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
62/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila
Általános Iskolába a 2011/2012. tanévre történı iskolai beiratkozás idıpontját az in-
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tézményvezetı kérelme alapján 2011. április 4-én 700-1500-ig és 2011. április 5- én
700-1500-ig tartó idıszakra határozza meg.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

3) Pályázat kiírása a teniszpálya bérlésére
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a teniszpálya kerítésének felújítása érdekében tárgyalást folytatott az eddigi bérlıvel, aki vállalná, hogy a két éves bérleti díjat elıre befizeti az Önkormányzat részére júniusig, így a kerítést ebbıl az összegbıl felújítható. Javasolja pályázat kiírását a teniszpálya
bérlésére vonatkozóan.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A teniszpálya pályáztatási eljárását le kell folytatni. Az épület vonatkozásában csak egy külsı festés
indokolt.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
63/2011.(III.7.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti központi
strandon lévı 3 db teniszpálya és sportklub üzemeltetésének bérletére.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a következı testületi ülésre terjessze elı.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

4) Képviselı tiszteletdíjáról való lemondás
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselıket arról, hogy Tefner Tibor képviselı jelezte, hogy három havi
tiszteletdíjáról lemond az Önkormányzat javára, közérdekő feladatok ellátására.
(Tefner Tibor képviselı nyilatkozata a jkv. 3. sz. melléklete)

4) Tájékoztatás az Óvoda átszervezésének lehetıségérıl
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzınek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda átszervezésével, a csoportbıvítéssel kapcsolatban az iskolaigazgató, az óvodavezetı, a védını és a pénzügyi vezetı véleményének megkérése megtörtént, melyben
pénzügyi, gazdasági demográfiai szempontok alapján kértük a véleményüket arra vonatkozóan, hogy
indokoltnak tartják-e csoportbıvítést. A védını adatai szerint és az igazgató asszony és az óvodavezetı
válaszaiból is kitőnik, hogy a gyermeklétszám indokolttá teszi a harmadik csoport kialakítását. Az igazgató asszony leírta, hogy a bıvítésnél maga az átalakítás, berendezés kb. 1 m Ft lenne, a három fı dolgozó bére és járulékai pedig éves szinten kb. 7 m Ft-ot tenne ki. A rezsiköltség emelkedésével ez nagyság-
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rendileg összesen 9 m Ft. A csoportbıvítésrıl szóló írásos szakvélemény megkérése a MÁK-tól megtörtént, erre válasz még nem érkezett.
A Képviselı- testület a tájékoztatásokat tudomásul vette.

5) Tájékoztatások, egyebek
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet a múlt hét eseményeirıl, a budapesti Utazási Kiállítás
tapasztalatairól. Az új önkormányzati honlap készítésérıl, a sport közgyőlésrıl, a sportbál szervezési
munkálatairól és a Kistérség Hangja tehetségkutató versenyrıl szól. Ismertetıt ad a vállalkozók fórumáról, szárszói fellépık szóládi vendégszereplésrıl és a Kórus szereplésérıl.
Ismerteti a közeljövıben várható rendezvényeket, eseményeket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Tájékoztatást ad az új honlap készítésének elıkészületeirıl.
A pityóka Kkt ügyvezetıjétıl még nem érkezett válasz a Gomba büfé megvásárolásával kapcsolatban.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselı- testületet az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A vitorláskikötı létesítésével és a kertmozi felújításával kapcsolatban tájékoztatja a testületet.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja, hogy a Szemesi u. 3. szám alatt lévı alsó szinten található lakásba a Gyógyszertár melletti
lakásokból egy család költözzön át.
Javasolja a telekadó mértékének felülvizsgálatát, esetleges csökkentését.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a József Attila utcát a Rózsa utcával összekötı kis gyalogút elejére a kitörött oszlopok
helyett kerüljenek újak, amelyek az autók behajtását megakadályozzák.

A Képviselı- testület a tájékoztatásokat tudomásul vette.
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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