Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-16/2016.
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. július 21-én tartott rendkívüli üléséről
16. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
194/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
195/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó fejlesztési terve – gyalogoshíd és kilátó helyszínének elfogadása
196/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Hunyadi utca – Esztergom utca kereszteződésének útkarbantartására vonatkozó a REQUIN
KFT. árajánlatának elfogadása
197/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Hunyadi utca nyugati szakaszának 1225 m² területű karbantartására és a 7. sz. főútra kicsatlakozó 70 m² területű útszakasz meleg aszfaltos megerősítésére vonatkozó a REQUIN KFT. árajánlatának elfogadása
198/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Akácos utca Ibolya utcától a Nefelejcs utcáig tartó szakaszának mindösszesen 1000 m²
területű kátyúzására vonatkozóan a REQUIN KFT. árajánlatának elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 21-én 18.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodájában megtartott
rendkívüli üléséről
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Meghívottak:
Koplányi László
Balázs Zsuzsanna

műszaki és beruházási ügyintéző
műszaki ügyintéző

megjelent
megjelent
megjelent

alpolgármester

nem jelent
meg

Igazoltan távol:
Fekete János

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Balatonszárszó fejlesztési terve – gyalogoshíd és kilátó
2) Balatonszárszó, Hunyadi utca – Esztergom utca kereszteződésének útkarbantartása
3) Balatonszárszó, Hunyadi utca nyugati szakaszának útkarbantartása
4) Balatonszárszó, Akácos utca Ibolya utcától a Nefelejcs utcáig tartó szakaszának kátyúzása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
194/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Balatonszárszó fejlesztési terve – gyalogoshíd és kilátó
2) Balatonszárszó, Hunyadi utca – Esztergom utca kereszteződésének útkarbantartása
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3) Balatonszárszó, Hunyadi utca nyugati szakaszának útkarbantartása
4) Balatonszárszó, Akácos utca Ibolya utcától a Nefelejcs utcáig tartó szakaszának kátyúzása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

Napirendi pontok tárgyalása
1) Balatonszárszó fejlesztési terve – gyalogoshíd és kilátó
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A 3913/2016. ügyiratszámú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket a 3913/2016. ügyiratszámú előterjesztés tartalmáról.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
195/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett gyalogoshíd és
kilátó helyszíneként a Balatonszárszó, József Attila és Harka utca közötti terület igénybevételével elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a tervezett gyalogoshidat és kilátót a településrendezési eszközök felülvizsgálatánál, és Balatonszárszó fejlesztési tervei elkészítésénél vegye figyelembe,
illetve a szükséges egyeztetéseket (közműegyeztetések, vasúti egyeztetés, stb.) tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Balatonszárszó, Hunyadi utca – Esztergom utca kereszteződésének útkarbantartása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A 2865-5/2016. ügyiratszámú előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket a 2865-5/2016. ügyiratszámú előterjesztés tartalmáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
196/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó,
Hunyadi utca – Esztergom utca kereszteződésének útkarbantartására vonatkozóan a
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REQUIN KFT. (4813 Gyüre, Vörösmarty u. 7.sz) bruttó 3.600.450.-Ft összegű árajánlatát
elfogadja.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a Balatonszárszó, Hunyadi utca – Esztergom utca kereszteződésének útkarbantartására vonatkozóan (anyag + munkadíj tartalommal) bruttó
3.600.450.-Ft összegben a REQUIN KFT.-vel (4813 Gyüre, Vörösmarty u. 7.sz. üv: Varga
András) kösse meg a kivitelezésre a vállalkozási szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3) Balatonszárszó, Hunyadi utca nyugati szakaszának útkarbantartása
A 2865-6/2016. ügyiratszámú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket a 2865-6/2016. ügyiratszámú előterjesztés tartalmáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
197/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó,
Hunyadi utca nyugati szakaszának 1225 m² területű karbantartására és a 7. sz. főútra
kicsatlakozó 70 m² területű útszakasz meleg aszfaltos megerősítésére vonatkozóan a
REQUIN KFT. (4813 Gyüre, Vörösmarty u. 7.sz) bruttó 2.254.250.-Ft összegű árajánlatát elfogadja.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a Balatonszárszó, Hunyadi utca nyugati szakaszának
1225 m² területű karbantartására és a 7. sz. főútra kicsatlakozó 70 m² területű útszakasz meleg aszfaltos megerősítésére vonatkozóan (anyag + munkadíj tartalommal)
bruttó 2.254.250.-Ft összegben a REQUIN KFT.-vel (4813 Gyüre, Vörösmarty u. 7.sz.
üv: Varga András) kösse meg a kivitelezésre a vállalkozási szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Balatonszárszó, Akácos utca Ibolya utcától a Nefelejcs utcáig tartó szakaszának kátyúzása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A 2865-7/2016. ügyiratszámú előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket a 2865-7/2016. ügyiratszámú előterjesztés tartalmáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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198/2016.(VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó,
Akácos utca Ibolya utcától a Nefelejcs utcáig tartó szakaszának mindösszesen 1000
m² területű kátyúzására vonatkozóan a REQUIN KFT. (4813 Gyüre, Vörösmarty u.
7.sz) bruttó 5.080.000.-Ft összegű árajánlatát elfogadja Az összeg kifizetését a költségvetési tartalék terhére biztosítja.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a Balatonszárszó, Akácos utca Ibolya utcától a Nefelejcs utcáig tartó szakaszának mindösszesen 1000 m² területű kátyúzására vonatkozóan (anyag + munkadíj tartalommal) bruttó 5.080.000.-Ft összegben a REQUIN KFT.vel (4813 Gyüre, Vörösmarty u. 7.sz. üv: Varga András) kösse meg a kivitelezésre a
vállalkozási szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Apáti Kinga Csilla képviselő elmondta, hogy a Szóládi utcában van egy kiszáradt fa, a Csárda
utca sarkán nyírfák vannak kiszáradva, és az Akácos utca Muskátli utca felőli részén lévő fákat
meg kell metszeni.
Tefner Tibor képviselő elmondta, hogy az óvoda udvarában is van egy kiszáradt fa, valamint,
hogy a buszfordulónál a fatörzset is ki kellene szedni.
Korcz Miklós képviselő elmondta, hogy az orvosi rendelőnél két tuja kiszáradt, az iskola előtti
parkban is van 2 fa kiszáradva, a focipálya előtti játszótéren is vannak száraz ágak, amelyeket le
kell vágni.
Dorogi Sándor polgármester elmondta, hogy az észrevételeket továbbítja a Szárszó Kft. vezetője
felé.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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