Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 681/2017
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. január 30-án tartott rendes üléséről
1. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
1/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
2/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
3/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő- testület 2017. I. féléves munkatervének elfogadása
4/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Kóborné Oláh Erzsébettel megbízási szerződés kötése
5/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Tefner Bélával megbízási szerződés kötése
6/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Regös Média Kft-vel megbízási szerződés kötése
7/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal támogatás kötése
8/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Ifj. Lőrincz Ferenccel megbízási szerződés kötése
9/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Horváth Andreával megbízási szerződés kötése
10/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Némethné Szabó Magdolnával munkaviszony létesítése
11/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
12/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2017. évre vonatkozóan támogatási szerződés kötése
13/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft- vel használatba adási szerződés kötése
14/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Dorogi Sándor János polgármester tiszteletdíjának megállapítása
15/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Dorogi Sándor János polgármester költségtérítésének megállapítása
16/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
17/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester költségtérítésének megállapítása
18/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Strandi jegyárak bevezetése
19/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Támogatási kérelem benyújtása a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) jelű intézkedésre
20/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
módosításának elfogadása

21/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a „Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása” című kiírásra
22/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft téli tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadása
23/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség állami ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázisának megvásárlása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 30-án 17.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 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
Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
István Ildikó
Koplányi László
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Vargáné Naár Szilvia
Kertész Adél
Dancsecs Klára
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Borza Miklós
Konc Gáll László
Mitykó András
Wiesner Péter
Lahos Ilona
Cseri Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

jegyzőkönyvvezető, titkársági és humánpolitikai ügyintéző

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
aljegyzői feladatokat ellátó, titkársági és igazgatási ügyintéző
műszaki és beruházási ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezető
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda mb. óvodavezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Evangélikus lelkész
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnökének helyettesítésére
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője

megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
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Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Várady Tünde Ildikó
Dr. Ivanovits Andrea
Baranya Szabolcs
Kóborné Oláh Erzsébet
Regös István

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
projektmenedzser
ügyvéd
építész
Szárszói Hírmondó szerkesztője
Regös Média Kft ügyvezetője

nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Javasolja, hogy az érdemi munka megkezdése előtt a három meghívott vendégnek adjanak szót. Bemutatja
Regös Istvánt, a Regös Média Kft ügyvezetőjét, ismerteti a Balatonszárszóért végzett tevékenységét majd
felkéri, hogy tájékoztassa a testületet.
Regös István, a Regös Média Kft ügyvezetője:
Szól Szárszó szeretetéről, média jelentőségéről, a balatoni települések közötti versengésről, Szárszó előnyeiről, szépségéről és eredményeiről, a cégük tevékenységéről és a MIX Magazinban Szárszó megjelenéséről
majd a médiákkal kapcsolatban felajánlja a segítségét.
Regös István, a Regös Média Kft ügyvezetője távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Ivanovits Andrea ügyvédet, hogy a fejlesztési projekttel kapcsolatban tartsa meg a tájékoztatóját.
Dr. Ivanovits Andrea ügyvéd:
Megköszöni a meghívást és elmondja, hogy a szárszóiak sokkal együttműködőbbek lettek a projekttel kapcsolatban, kezdik elhinni, hogy a fejlesztés meg fog valósulni. Előadja, hogy a munkát 2015. végén kezdték,
2016-ban az ügyvédi irodára szabott feladatokat elvégezték, de ezen időközben változtatni kellett. A jövőre
nézve más módot kerestek arra, hogy a szárszóiakat tájékoztassák. Fontos a személyes kapcsolattartás, ami
egy időigényes folyamat. Szinte minden érintett szárszói lakossal tudtak beszélni, jelenleg az üdülőtulajdonosokat és a nem szárszói lakosokat keresik meg és nem az eredeti tervnek megfelelően elsősorban levélben,
hanem megpróbálják őket személyesen bevonni. Elmondja, hogy nem csak a projekttel kapcsolatban foglalkoznak az ingatlanokkal, hanem- a jó kapcsolat érdekében- az adott ingatlanokra vonatkozóan is adnak tájékoztatást vagy segítséget. Gratulál Szárszónak.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a három nagy szálloda vezetőjével egyeztetést folytattak, a részükről is pozitív
a fogadtatás és új ötletekkel álltak elő. Az emberek jó szándékkal állnak a projekthez.
Felkéri Baranya Szabolcsot, hogy tájékoztassa a testületet a munkájukról.
Baranya Szabolcs építész:
Megköszöni a lehetőséget és elmondja, hogy 2015. óta foglalkoznak a település átfogó fejlesztésével. A projektek kidolgozása után áttekintették a település szerkezetét a további területek bevonása céljából. A munka
közben felmerültek új ötletek, a koncepcióterv fejlesztése zajlik. A szándéknyilatkozatok elkészítéséhez folyamatos műszaki segítséget nyújtanak és megoldják az újabb kérdéseket, ilyen például a településrendezési
terv és a helyi építési szabályzat átalakításának illetve újra elkészítésének előkészítése. Elkezdték a közben
felmerült újabb projektek vizsgálatát. Bekerült a projektek közé a Szemesi út kifelé vezető oldalán lévő fás
belterület hasznosítása, a Hősök tere sarkán lévő két ingatlan, egy üzlethelyiség és egy eladó épület hasznosítása, bevonása a projektbe továbbá a Tavasz utca és környezetének fejlesztése lakóterületek kialakításával, az
önkormányzat részére új telephely kialakítása és a Csárda utca átnyitása, folytatása. Ismerteti a MÁV-val
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történt egyeztetésen elhangzottakat, a MÁV pozitív hozzáállását, szól a gyalogos híd kialakításáról és a vasútállomás illetve környezetének felújításáról, amelyre már terv is készült. Tájékoztatást ad a vitorláskikötővel
kapcsolatos egyeztetésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy szerencsés a helyzet, mert az építész és az ügyvédnő hétfőnként itt tartózkodnak, így a kérdésekre rögtön szakértői válasz érkezik. Megköszöni a munkájukat.
Várady Tünde projektmenedzser, Dr. Ivanovits Andrea ügyvéd és Baranya Szabolcs építész távoznak az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat a meghívóban szereplő napirendek mellett újabb napirendi
pont tárgyalására? Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Képviselő- testület 2017. I. féléves munkatervének elfogadása
3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
4) Önkormányzati szerződések elfogadása és turisztikai referens alkalmazása
5) Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
6) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft eszköz használatba adási szerződésének és a 2017. évi
közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodásának elfogadása
7) Polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának valamint költségtérítésének megállapítása
8) Strand belépő díj felülvizsgálata
9) ASP rendszer bevezetése
10)A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
11) „Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása” pályázat benyújtása
12) Tájékoztatás a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft téli tevékenységéről
13) Egyebek
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
1/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Képviselő- testület 2017. I. féléves munkatervének elfogadása
3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
4) Önkormányzati szerződések elfogadása és turisztikai referens alkalmazása
5) Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
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6) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft eszköz használatba adási szerződésének és
a 2017. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodásának elfogadása
7) Polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának valamint költségtérítésének megállapítása
8) Strand belépő díj felülvizsgálata
9) ASP rendszer bevezetése
10)A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
11) „Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása” pályázat benyújtása
12) Tájékoztatás a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft téli tevékenységéről
13) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Szárszóért Kft ügyvezetőjének, Kertész Adélnak a kinevezése miatt a Cégbírósághoz a szükséges bejelentéseket megtette és pénteken az ügyvezető változásáról megérkezett a végzés.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
2/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) A Képviselő- testület 2017. I. féléves munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
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Előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került, amelyre a képviselők részéről
nem érkezett javaslat, észrevétel. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kérés a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselő- testület 2017. I. féléves
munkatervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
3/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselő- testület
2017. I. féléves munkatervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy az írásos előterjesztés ugyancsak megküldésre került a képviselők részére majd ismerteti a
bevételi és kiadási főösszeget.
Felkéri Mikitáné Varga Gyöngyi pénzügyi vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a költségvetési tervről.
Mikitáné Varga Gyöngyi pénzügyi vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden ismerteti a költségvetést.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Előadja, hogy a bizottság a napirendet tárgyalta, az ülésen valamennyi képviselő részt vett. A bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tervezet szerint minden intézmény és civil szervezet megkapta ugyanazt
az összeget, mint a korábbi évben. Röviden tájékoztat a kistérségen belül megoldott orvosi ügyeletről és
laboratóriumról, az óvodai társulásról, az iskola helyzetéről, a tervezett költségekről, támogatásokról, Szárszóért Kft-nek átadott támogatási összegről- amely nem változott tavalyhoz képest. Előadja, hogy a költségvetés 40.000.000.- Ft tartalékot, 36.000.000.- Ft karbantartási- felújítási összeget és 10.000.000.- Ft közutak
és a temető karbantartására állami támogatásként érkezett összeget is tartalmaz.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Megállapítja, hogy nincs észrevétel és javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés, a rendelet tervezet, a 3 db egyeztetési jkv. és a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
jegyzőkönyve a jkv. 3/1 sz. melléklete)

7

A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

4) Önkormányzati szerződések elfogadása és turisztikai referens alkalmazása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a szerződésekben foglalt összegek, díjak nem változtak a tavalyi összegekhez képest.
Ismerteti az írásos előterjesztésből Kóborné Oláh Erzsébetre vonatkozó határozati javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
4/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízási szerződést köt
Kóborné Oláh Erzsébet
lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat Szárszói Hírmondó lapjának szerkesztésére. A megbízás 2017. január l. napjától
2017. december 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta bruttó
Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti az írásos előterjesztésből Tefner Bélára vonatkozó határozati javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
5/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Tefner Béla
szám alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, adatok felvitelére, frissítésére. A
megbízás 2017. február l. napjától 2018. január 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta
bruttó
Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti az írásos előterjesztésből a Regös Média Kft-re vonatkozó határozati javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
6/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt a Regös
Média Kft-vel (1141 Budapest, Álmos vezér park 2. fsz.2) a beterjesztett szerződés tervezet szerint 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra. A megbízási díj
összege havi 150.000 Ft + ÁFA.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal kötendő szerződés szükségességéről majd az írásos előterjesztésből
ismerteti az Alapítványra vonatkozó határozati javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
7/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal (8600 Siófok, Szabadság u. 29., adószám: 19201649-2-14) az
Alapítvány támogatására, a megállapodás aláírásától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet szerint. Az Önkormányzat az
Alapítvány részére ezen időtartamra 300.000.- Ft támogatást biztosít.

9

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti az írásos előterjesztésből Ifj. Lőrincz Ferencre vonatkozó határozati javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
8/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete települési főépítészi
megbízási szerződést köt Ifj. Lőrincz Ferenc okl. építészmérnökkel az előterjesztés mellékletét
képező megbízási szerződés tervezet szerint 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tartó
időszakra, havi bruttó
Ft díjazás ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Horváth Andrea szerződésének tárgyalása előtt felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy
tájékoztassa a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad Horváth Andrea tevékenységéről és annak szükségességéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben Horváth Andreára vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
9/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Horváth
Andrea
sz. alatti lakossal a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző szükségletek
vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére, valamint a szükséges felülvizsgálatok elvégzésére a
beterjesztett szerződés tervezet szerint, 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő
időszakra, szakvéleményenként bruttó
Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

10

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket az írásos előterjesztés alapján Némethné Szabó Magdolnával kötendő munkaszerződésről és ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat. Előadja, hogy Némethné Szabó Magdolna a
turisztika mellett a strandvezetői feladatokat is el fogja látni.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Röviden tájékoztatja a jelenlévőket az idegenforgalmi szezon hosszáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben Némethné Szabó Magdolnára vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
10/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján munkaviszonyt létesít Némethné
Szabó Magdolna
alatti lakossal 2017. január 1. napjától határozatlan időre, bruttó
Ft/hó munkabér megállapításával turisztikai referens munkakörben történő alkalmazással.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Szerencsés Józsefnét, hogy szóljon a strandvezetőként töltött éveiről.
Szerencsés Józsefné az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
A nyugdíjazásával kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket a strandon 1993. óta végzett munkájáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a strand működéséről és megköszöni Szerencsés Józsefné munkáját.

5) Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatból felolvassa a civil szervezetek részére tervezett támogatási összegeket.
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A civil szervezetek nevében megköszöni a támogatást.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
11/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében foglaltak szerint
a) a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére 500.000.-Ft,
b) a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.Ft,
c) a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft,
d) a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére 900.000.- Ft,
e) az MTTSZ Klub részére 100.000.- Ft,
f) a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft,
g) a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére
150.000.- Ft és
h) a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület részére 100.000.- Ft
összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződéseket, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dancsecs Klárát, a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház intézményvezetőjét, hogy a civil
szervezetek támogatásával kapcsolatban tájékoztassa a jelenlévőket.
Dancsecs Klára a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház intézményvezetője:
Tájékoztatást ad azokról a civil szervezetekről, amelyeknek a támogatása a Művelődési Ház költségvetésében került betervezésre.

6) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft eszköz használatba adási szerződésének és
a 2017. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a strand működtetése, belépődíjak beszedése, elszámolása a Kft tevékenységi körébe kerül. A
strandi bevételt a strand fejlesztésére kívánják fordítani.
Felkéri Kertész Adélt, a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetőjét a Kft tervezett költségvetéséről szóló tájékoztatásra.
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Kertész Adélt a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője:
Az elkészített részletes költségvetés alapján tájékoztatja a képviselőket a tervezett géppark felújításról és a
strandok fejlesztéséről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat a) pontjának elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a Szárszóért Kft költségvetés tervezete a jkv. 6. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
12/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében foglaltak szerint a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2017. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges 65.000.000- Ft támogatást
nyújt az írásos előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat b) pontjának elfogadását.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja Varga Norberttel tárgyalást folytatni a telepének működéséről.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket a Siókom céggel folytatott egyeztetésről, amely szerint a hulladékszállító cég
havonta egyszer esetleg el fogja vinni az összekötegelt nyesedéket. Ez befolyásolja a Varga Norberttel jelenleg lévő együttműködést. A következő ülésen tárgyalja a témát a Képviselő- testület.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat b) pontjának elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
13/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében foglaltak szerint a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2017. január 01-től határozatlan időre szóló használatba adási
szerződést köt az írásos előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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7) Polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának valamint költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő első határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
14/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dorogi Sándor János társadalmi megbízatású polgármester 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése alapján –
a település lakosságszámát figyelembe véve – a főállású polgármester illetményének 50%-ával
megegyező mértékű, vagyis 274.200.-Ft/hó összegű tiszteletdíjra jogosult.
A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Tomka Ákos, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő második határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
15/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dorogi Sándor János társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésének mértéke 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.
§ (6) bekezdése alapján a tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis 41.130.- Ft/hó.
A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Tomka Ákos, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
16/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy Fekete
János társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ával megegyező mértékű,
vagyis 191.900.- Ft/hó összeg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor János polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő negyedik határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
17/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fekete
János társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének mértéke 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)
bekezdése alapján a tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis 28.785.- Ft/hó.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor János polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy másfél éve főállású helyett társadalmi megbízatású polgármesterként dolgozik, amellyel éves
szinten több, mint 3.000.000.- Ft megtakarítást eredményezett a településnek. Jobban örült volna, ha az állam
polgármesterek fizetésének emelése helyett más területeket támogatott volna. Előadja, hogy egyes nyugdíjas
polgármesterek a nyugdíjuk mellett az emelt összegű bért is felveszik.

8) Strand belépő díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság a napirendet tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja. Felolvassa az eddigi strandi árakat majd a határozati javaslatban szereplő árakat. Előadja, hogy
Balatonföldvár is belépő díjat vezet be a strandon, amely 800.- Ft-ba fog kerülni. Bevezetik a Földvár Kártyát és parkoló díjat is, a kikötő miatt sok parkoló autóra lehet számítani. Tájékoztatást ad a szomszédos települések strandjairól és a változásokról.
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Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Megkérdezi, hogy az építményadót fizető üdülőtulajdonosoknak milyen kedvezményt nyújt az önkormányzat?
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy az üdülőtulajdonos a nyugdíjas jeggyel és a heti bérlettel tud kedvezményt szerezni.
Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Elmondja, hogy aki csak egy hétvégére jön, annak nem hasznos a heti bérlet.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy nem tudtak kompromisszumra jutni, hogyan lehet az üdülőtulajdonost ellenőrizni, hogy valóban üdülőtulajdonos-e. Aki hozza az üdülőhelyi díjat, az bevételhez jut, mert ki van adva a lakása.
Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Megkérdezi, hogy a két dolog hogyan függ össze? Véleménye szerint ez más téma és más kedvezmény.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy ha a kedvezmény csak az üdülőtulajdonosnak járna, a családjának nem, akkor az nem lenne
számottevő. Kérdés, hogyan bizonyítja, hogy ő az üdülő tulajdonosa. A szárszói lakosok száma is kevés a
strandon, tehát ha fizetniük kellene, az sem jelentene sokkal több bevételt.
Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Előadja, hogy tizen- valahányezer üdülő és több ezer üdülő tulajdonos van a településen.
Szerencsés Józsefné az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
Tájékoztat, hogy a nyaralótulajdonosok nagy része állandóra bejelentkezett lakos, akkor pedig nem fizet a
strandon belépődíjat.
Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Elmondja, hogy ez a probléma mindig jelentkezni fog az üdülőtulajdonosok részéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy több település árait megnézték és sehol nincs olyan, hogy az üdülőtulajdonosoknak kedvezményt adnának. Nem tudják különválasztani. Lehet, hogy az üdülőtulajdonosoknak külön
kártyát kellene csináltatni, amit meg lehetne vásárolni.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser:
Előadja, hogy más településeken úgy működik, hogy a fényképes kártyát meg kell vásárolni és az azzal járó
kedvezményeket is igénybe lehet venni.
Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Elmondja, hogy ebben az esetben a személyeknek van lehetőségük arra, hogy eldöntsék, vesznek-e kártyát.
Az elhangzottakról tájékoztatni fogja az illetékeseket.
Korcz Miklós képviselő:
…. (hangzavar) Ft-nál kezdődik egy ilyen bérlet, akkor vissza kell osztani a pár nappal Ica néni, hogy hány
belépőt tudna megvenni kedvezményesen.
Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Válaszol, hogy a kártya esetében az üdülőtulajdonos döntése lenne a kártya megvásárlása.
Korcz Miklós képviselő:
A Képviselő- testületnek viszont azt is figyelembe kell venni, hogy mibe kerül nekünk ez a kártya. Előállítás,
nyilvántartás. Természetesen kifizettetjük, aki ezt igényli, de ez nekünk megint rengeteg kiadással is jár.
Tehát hol éri meg jobban, hogy kapott egy ilyen kedvezményes belépési lehetőséget a strandra, ami ebben a
rendelet tervezetben van.
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Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy idegenforgalmi szempontból a település legnagyobb értéke a strand. A strand fejlesztésére
idén 20.000.000.- Ft-ot szeretne a testület költeni. Javasolja, hogy az Üdülőegyesület tegyen egy reális javaslatot, vitaanyagot a testület elé, amivel megoldják ezt a problémát. A kártya költségeit vállalni kell. Javasolja
a határozati javaslat elfogadását és- az egyesület javaslata alapján- a napirend újra tárgyalását.
Lahos Ilona a Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében:
Megköszöni.
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés szerint ismerteti a határozati javaslat a) és b) foglaltakat és javasolja elfogadását.
Nagy Zoltán képviselő:
Tájékoztatja Lahos Ilonát, hogy az ő érdekükben nem emelt a Képviselő- testület díjat, bevezette a heti jegyet, nem emelt idegenforgalmi adót erre az évre- pedig más települések ezt megtették- illetve a parkoló díj
bevezetését is elvették.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idegenforgalmi adó 1 Ft-ja után 2017. évtől nem 1,50 Ft-ot nyújt az
állam, hanem csak 1.- Ft-ot. Ez Balatonszárszónak 10.000.000.- Ft kiesést jelent.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
18/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
a.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszói Központi Strandon érvényes jegyárak mellett a következő díjak bevezetéséről dönt a 2017. évi szezontól:
- nyugdíjas napi jegy
400,- Ft
- heti bérlet
3200,- Ft
- heti kabin bérlet
2200,- Ft
- havi kabin bérlet
8500,- Ft.
A Képviselőtestület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Központi Strand rendjéről és a strandi
jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet
tervezetet készítse el és a következő testületi ülésre jóváhagyás végett terjessze elő.
b.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszói Központi Strand 2017. évi felújítási és fejlesztési feladataira 20 millió forintot biztosít.. A Képviselőtestület felkéri a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
hogy a Bizottság dolgozza ki a Központi Strand 2017. évi felújítására, fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseket.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Nagy Zoltán Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke

17

9) ASP rendszer bevezetése
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
19/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújt
be a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) jelű intézkedésre.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv.10. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
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20/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A DélBalatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést és a alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kelet-Balaton és környéke hulladékgazdálkodási kistérségének döntését, miszerint a társulásban társulási tanácstagként a kistérséget 2016. december elsejétől
kezdődően Viplak Tibor László Enying város polgármestere képviseli, továbbá a személyi változásra tekintettel hozzájárul és elfogadja a Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének
módosítását oly módon, hogy a Társulási Megállapodás 1. számú mellékletében a Társulási
Tanács névsorából Forró Zsolt Balatonfőkajár község polgármestere törlésre, Viplak Tibor
László Enying város polgármestere pedig feltüntetésre kerül.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) „Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása” pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a pályázati lehetőségről. Javasolja a pályázat benyújtását.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a pályázat benyújtására vonatkozó kiegészítéssel. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv.11. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
21/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása” című kiírásra.
A pályázat összeállítására és üzleti terv elkészítésére a Multilateral Resource Bt. bruttó
1.270.000.- Ft árajánlatát elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a „Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása” című
pályázat összeállítására és üzleti terv elkészítésére vonatkozóan a csatolt árajánlat szerint a
Multilateral Resource Bt.1026 Budapest, Torockó utca 9. szám alatti vállalkozással 2017. január 31-i befejezési határidővel kössön vállalkozási szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Tájékoztatás a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft téli tevékenységéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Kertész Adél ügyvezető
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Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Kertész Adél ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Kertész Adél ügyvezető:
Az írásbeli tájékoztatás alapján tájékoztatást ad a Kft téli tevékenységéről.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy a strandi lépcsőket most vigye el a Kft felújításra illetve a fákat is most kellene megmetszeni,
mert a hóolvadás után már nem lehet bemenni a strandra a nagy víz miatt.
Kertész Adél ügyvezető:
Válaszol, hogy a fametszéseket már elvégezték, csak a Mikszáth utcai strandi fűzfák vannak még vissza. A
lépcsők javítása be van tervezve a hideg hónapokra, csak az írásos tájékoztatójában nem szerepel.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről és javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft téli tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A tájékoztatás a jkv.12. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
22/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft téli tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
13/1 Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről és javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jkv.13/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.21) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 13/2 sz. melléklete)
13/2 Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Dr. Tomka Ákos képviselőnek, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökének.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet és a jelenlévőket, hogy a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének a
polgármester és valamennyi képviselők eleget tett, vagyonnyilatkozatukat a mai napon leadták.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
(A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2017. január 10-én illetve 2017. január 30-án tartott üléséről készült
jegyzőkönyv a jkv. 13/3 sz. melléklete)
13/3 Digitális térkép vásárlása
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a területfejlesztési munka
folytatásához szükséges a digitális térkép megvásárlása.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit
Kft-től (1131 Budapest, XIII. Rokolya u. 1-13.) megvásárolja Balatonszárszó Nagyközség állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázisát a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján 880.793.- Ft + ÁFA
összegért az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében beruházás soron tervezett előirányzat terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft árajánlata a jkv.13/4. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
23/2017.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kataszteri
Program Nonprofit Kft-től (1131 Budapest, XIII. Rokolya u. 1-13.) megvásárolja Balatonszárszó Nagyközség állami ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázisát a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján 880.793.- Ft + ÁFA összegért az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében beruházás soron tervezett előirányzat terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
13/4 Tájékoztatások
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket a reformáció 500. évfordulója alkalmából tervezett szárszói feladatokról.
Köszönetét fejezi ki a három egyházi vezetőnek az ökomenikus istentiszteletekért.
Konc Gáll László református lelkipásztor:
Tájékoztatást ad a rendezvénysorozatról. Megköszöni az önkormányzat együttműködését.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Vargáné Naár Szilvia óvodavezetőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a mesedélutánról.
Vargáné Naár Szilvia óvodavezető:
Ismerteti az idén 3. alkalommal megrendezett „Tündérek nyelvén” mesedélután programját.
Dorogi Sándor polgármester:
A Képviselő- testület nevében gratulál az óvónőknek. Felkéri Dancsecs Klárát, a Balatonszárszói József Attila Művelődési ház vezetőjét, hogy a NABE rendezvényéről adjon tájékoztatást.
Dancsecs Klára, a Balatonszárszói József Attila Művelődési ház vezetője:
Tájékoztatja a jelenlévőket a NABE és a Művelődési Ház közös „Hal, horgászat, Balaton” című rendezvényéről, majd szól a pénteki kiállítás megnyitóról, amelyen egy német festő mutatkozik be illetve a szárszói
farsangolóra hívja a lakosságot.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a NABE szervezését és tájékoztatást ad Szári Zsolt vezérigazgatóról, a június 4-re tervezett
halfőző versenyről, franciaországi gasztronómiai versenyről illetve a szárszói borversenyről, majd ezzel kapcsolatban felkéri Nagy Zoltán képviselőt a tájékoztatásra.
Nagy Zoltán képviselő:
Tájékoztatja a jelenlévőket a borversenyről.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a kistérségi sportolási lehetőségről, a helyi sportokról és a kézilabda mérkőzésekről, amelyre az iskolás
gyermekeket elviszik.
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Muszslai gyermek tornáról szól, illetve ismerteti a sportegyesület téli munkáját, téli felkészülésre vonatkozó
információkat, továbbá a karatés övvizsgáról és a focis átigazolásokról ad tájékoztatást.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Meghívja a település lakosságát a polgárőrség által szervezett farsangi bálra.
Egyéb hozzászólás nem volt. Dorogi Sándor polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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