Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-17/2016.
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről
17. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
199/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pont elfogadása
200/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszó Vadásztársaság megbízása az önkormányzat képviseletével a vadászati joggal, vadgazdálkodással
kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan
201/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Szavazatszámláló bizottságok tagjának és póttagjainak megválasztása
202/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én
17.00 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
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pont illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Szárszó Vadásztársaság megbízása az önkormányzat képviseletével, a vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan
2) Szavazatszámláló bizottságok tagjának és póttagjainak megválasztása
3) Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
199/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Szárszó Vadásztársaság megbízása az önkormányzat képviseletével, a vadászati joggal,
vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan
2) Szavazatszámláló bizottságok tagjának és póttagjainak megválasztása
3) Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2

1) Szárszó Vadásztársaság megbízása az önkormányzat képviseletével, a vadászati joggal,
vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a vadászati törvény módosítása miatt a jegyző képviseleti joga megszűnt.
A módosítás következtében szükséges döntenie a Képviselő- testületnek a képviseletre való jogosultság
vonatkozásában. Javasolja a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a
Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Vadászati és Halászati
Osztály által kijelölt Somogy megyei 14-350560-402 megjelölésű vadászterületen lévő, vadgazdálkodásra
alkalmas földterületek vonatkozásában vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az
önkormányzat képviseletével a Szárszó Vadásztársaságot, a képviselet ellátásával Palotai Dezső
szám
alatti lakost bízza meg.
A Képviselő- testület a földterületek tulajdonjoga megfelelő dokumentumokkal való igazolásának költségét
nem vállalja.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő
meghatalmazás aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
200/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Vadászati és Halászati Osztály által kijelölt Somogy megyei 14-350560-402 megjelölésű vadászterületen lévő, vadgazdálkodásra alkalmas földterületek vonatkozásában vadászati
joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az önkormányzat képviseletével a Szárszó
Vadásztársaságot, a képviselet ellátásával Palotai Dezső
szám alatti lakost bízza meg.
A Képviselő- testület a földterületek tulajdonjoga megfelelő dokumentumokkal való igazolásának költségét nem vállalja.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a tartalmi és formai követelményeknek
megfelelő meghatalmazás aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Szavazatszámláló bizottságok tagjának és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Dr. Vancsakovszky Istvánné és Stadler Lajos a szavazatszámláló
bizottsági tagságáról írásban lemondott. A szavazatszámláló bizottság a lemondások miatt a megbízatások
megszűnését határozattal megállapította. Javasolja települési szinten a szavazatszámláló bizottság tagjának
Harmatos Ibolya balatonszárszói lakos megválasztását. Javasolja továbbá, hogy a négy fő póttag ugyancsak
települési szinten kerüljön megválasztásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvényben foglaltak szerint Balatonszárszó 1. sz. szavazókörben (8624 Balatonszárszó, Hősök
tere 1.) működő szavazatszámláló bizottság tagjává
- Harmatos Ibolya
sz. alatti lakost
választja meg.
A képviselőtestület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvényben foglaltak szerint Balatonszárszón települési szinten a szavazatszámláló bizottságok
póttagjává
- 1. Nagyné Császár Tünde
sz. alatti lakost,
- 2. Szekér-Nagy Andrea
sz. alatti lakost,
- 3. Nagy Edina
sz. alatti lakost,
- 4. Horváth István
sz alatti lakost,
választja meg.
A képviselőtestület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó HVI vezető, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
201/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltak szerint Balatonszárszó 1. sz. szavazókörben
(8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) működő szavazatszámláló bizottság tagjává
- Harmatos Ibolya
választja meg.

sz. alatti lakost

A képviselőtestület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltak szerint Balatonszárszón települési szinten a szavazatszámláló bizottságok póttagjává
- 1. Nagyné Császár Tünde
- 2. Szekér-Nagy Andrea
- 3. Nagy Edina
- 4. Horváth István
választja meg.

sz. alatti lakost,
sz alatti lakost,
sz. alatti lakost,
sz alatti lakost,

A képviselőtestület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó HVI vezető
Határidő: értelem szerint

3) Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
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Tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetési törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a költségvetésbe be
nem tervezett kiadások, kiegyenlítésre nem került számlák vonatkozásában az önkormányzat pályázatot
nyújtson be. A benyújtási határidő 2016. szeptember 30.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához pályázatot nyújt be az önkormányzat működőképességének megőrzése, és a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
2016. szeptember 30.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
202/2016.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához pályázatot nyújt be az önkormányzat működőképességének
megőrzése, és a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
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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