Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-23/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. december 5-én tartott rendkívüli üléséről
23. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
269/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
270/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletének ügye
271/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Temetés költségének biztosítása
272/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
273/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása I. világháborús emlékmű felújítására

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 5-én
20.00 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
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

titkársági és humánpolitikai ügyintéző

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) Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletének ügye
2) Temetés költségének biztosítása
3) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
4) Pályázat benyújtása I. világháborús emlékmű felújítására
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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:
269/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletének ügye
2) Temetés költségének biztosítása
3) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
4) Pályázat benyújtása I. világháborús emlékmű felújítására
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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1) Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletének ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
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:
270/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Dorogi
Sándor polgármestert, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérségének ülésén az önkormányzat képviseletében eljárjon, és a Konzorciumi Tagi Tanácsba a térségi képviselő megválasztása ügyében
döntését a képviselőtestület nevében meghozza, a térségi képviselő visszavonásig, legfeljebb
2017. december 31. napjáig szóló megbízólevelét aláírja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Temetés költségének biztosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Tomka Ákos képviselőt a tájékoztatásra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet néhai Lipót Géza balatonszárszói lakos végintézkedéséről, amely szerint
a személygépkocsiját a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére ajándékozta, az ingatlanát illetve a készpénzét pedig az önkormányzatra hagyta azzal a kitétellel, hogy temetését az önkormányzat intézze.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Silencio Temetkezés (Bóka Zoltán
e.v. 8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 3.; adószám: 66689234-2-34) részére temetkezési költségek fedezésére
összesen bruttó 429.679.- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A 2 db számla a jkv. 2. sz. melléklete)
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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
271/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Silencio Temetkezés
(Bóka Zoltán e.v. 8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 3.; adószám: 66689234-2-34)részére temetkezési költségek fedezésére összesen bruttó 429.679.- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016.
évi költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Fekete János alpolgármester a felajánlott tiszteletdíjának felhasználási
céljára javaslatot tett. Az alpolgármester javaslata alapján javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2016. október és november hónapokra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából 145.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 50.000.- Ft összeget a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda részére
- 25.000.- Ft összeget a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére
- 35.000.- Ft összeget a Nagyközségi Sportegyesület asztalitenisz szakosztálya részére
- 35.000.- Ft összeget a Nagyközségi Sportegyesület karate szakosztálya részére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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:
272/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2016. október és november hónapokra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából 145.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 50.000.- Ft összeget a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda részére
- 25.000.- Ft összeget a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére
- 35.000.- Ft összeget a Nagyközségi Sportegyesület asztalitenisz szakosztálya részére
- 35.000.- Ft összeget a Nagyközségi Sportegyesület karate szakosztálya részére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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4) Pályázat benyújtása I. világháborús emlékmű felújítására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket a pályázat részleteiről, az 1.000.000.- Ft-os támogatási összeg elnyerésének lehetőségéről, 100%-os intenzitásról illetve az önerő biztosításáról.
Korcz Miklós képviselő:
Másikat nem lehet? Mindenképpen szobor felújításról szól ez a dolog? Ez a gránátdobó katona itt igen vidám történet. Egyszer a felújításánál szavazhatnánk úgy is, hogy az ’56-os is megfér itt hátul meg a másik, a
Szárszói találkozó is. Találhatnánk neki egy helyet.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy az idős lakosságot mindenképpen előzetesen tájékoztatni kellene, ha el akarnák távolítani a
katonát.
Korcz Miklós képviselő:
Nem hiszem, hogy a katonához ragaszkodnak, hanem az emlékműhöz. Csak ilyenkor mindig olyan kidobott
pénznek tűnik a dolog, hogy nyersz rá 1.000.000.-Ft-ot , kifested, kifesti valaki pemzlivel a katonát, esetleg
még visszakerül egy hasonló kerítés, mint ami volt- arra én is emlékszem, hogy volt- és ugyanott vagyunk,
mint 30-40-50 éve, hogy ott van egy ilyen katona. Felújítjuk, de egy kicsit arrébb tesszük. Az biztos, hogy
nem ahhoz a szent helyhez ragaszkodnak, hanem…
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a beadott pályázatokról illetve a pályázati lehetőségekről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt Magyarországon található I. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása (kódszám: HIM-HF16) témában bruttó 1.000.000.- Ft támogatási összeggel, 100%-os
támogatási intenzitás mellett a Balatonszárszón található I. világháborús emlékmű (8624 Balatonszárszó,
Hősök tere) felújítására. A támogatási összegen felül az önrész mértéke 200.000.- Ft, amelyet a Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A pályázati felhívás és az árajánlat a jkv. 3. sz. melléklete)
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:
273/2016.(XII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása (kódszám: HIM-HF16) témában
bruttó 1.000.000.- Ft támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitás mellett a Balatonszárszón található I. világháborús emlékmű (8624 Balatonszárszó, Hősök tere) felújítására. A
támogatási összegen felül az önrész mértéke 200.000.- Ft, amelyet a Képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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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