52Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 681-7/2017
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. április 24-én tartott rendes üléséről
7. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
51/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
52/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
A felnőtt háziorvosi praxis 2016. évi betegforgalmi adatairól szóló beszámoló elfogadása
53/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2016. évi fogászati egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámoló elfogadása
54/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
A Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
55/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Házi Szociális Gondozó Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
56/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolójának elfogadása
57/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2016. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása
58/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2016. évi átfogó értékelés
elfogadása
59/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díjának átvállalása
60/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére árajánlatok bekérése
61/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Központi strand üzemeltetésére üzemeltetési szerződés kötése a Szárszóért Nonprofit Kft-vel
62/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
63/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
64/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat vonatkozásában az ÖKO PELSO
Kft-vel megbízási szerződés kötése
65/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat vonatkozásában Fáró Lászlóval
megbízási szerződés kötése
66/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat benyújtása
67/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Belterületi utak, járdák, hidak felújítására benyújtandó pályázat vonatkozásában az ÖKO PELSO Kft-vel
megbízási szerződés kötése
68/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Belterületi utak, járdák, hidak felújítására benyújtandó pályázat vonatkozásában Fáró Lászlóval megbízási
szerződés kötése

69/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Huber Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére
70/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése
71/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszó Moór Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés jóváhagyása
72/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Végh Imrével kötött megbízási szerződés jóváhagyása
73/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„A balatonszárszói központi strand fejlesztése” című támogatási igény benyújtásához szükséges tulajdonosi
hozzájárulás elfogadása
74/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„A balatonszárszói központi strand fejlesztése” című támogatási igény benyújtásához szükséges, tulajdonviszonyokra vonatkozó nyilatkozat elfogadása
75/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása, tevékenységi körének kiegészítése
76/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatásra pályázat benyújtása
77/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
78/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófok Város Semmelweis Alapítványának támogatása- Kórház belgyógyászati osztályának felújítására

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.07.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 24-én 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
Balázs Zsuzsanna
Koplányi László
Balassáné Vinkler Ivett
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Vargáné Naár Szilvia
Kertész Adél
Dancsecs Klára
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Tódorné Sinka Mária
Borza Miklós
Konc Gáll László
Mitykó András
Wiesner Péter
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
műszaki ügyintéző
műszaki és beruházási ügyintéző
szociális 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
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata intézményvezetője
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Evangélikus lelkész
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
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

nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
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Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Niklainé Dr. Bátori Beáta
Dr. Hódi István
Dr. Ledermayerné Dr. Kovács
Mária
Tamáskóné Eszlári Szabina
Szekér- Nagy Andrea
Kocsisné Tóka Györgyi
Susóczki Natasa
Szabóné Nagy Csilla

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
házi gyermekorvos
háziorvos
fogorvos

nem jelent meg

védőnő
szociális gondozó
szociális gondozó
szociális gondozó
szociális gondozó

megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg

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

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, hiányzik: Nagy Zoltán és
Tefner Tibor képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megkérdezi, hogy van-e a képviselőknek javaslatuk a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül új napirend felvételére?
Tefner Tibor képviselő megérkezik az ülésre.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja, hogy a felajánlott tiszteletdíja felhasználási célja meghatározásának ügyét- a hétvégi Kutyszépség
versenyt javasolja támogatni- a Képviselő- testület vegye fel a napirendi pontok közé.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását kiegészítve a „Fekete János alpolgármester
által felajánlott tiszteletdíj elhasználási céljának meghatározása” napirendi ponttal. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
2) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2016. évi tevékenységről
4) Beszámoló a Szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól
5) Átfogó értelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
6) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díjának átvállalása ügyében
7) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2014.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosítása
8) A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9) A Központi Strandrendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítása
10) Központi Strandra vonatkozó üzemeltetési szerződés elfogadása
11) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
12) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda konyhájának felújítására pályázat benyújtása
13) Huber Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére Tarsoly
Attiláné közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése
14) Szerződések jóváhagyása

4

- Szárszó-Moór Kft megbízási szerződése
- Végh Imre megbízási szerződése
15) Egyebek
16) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
51/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
2) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2016. évi tevékenységről
4) Beszámoló a Szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól
5) Átfogó értelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
6) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díjának átvállalása ügyében
7) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2014.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosítása
8) A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9) A Központi Strandrendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítása
10) Központi Strandra vonatkozó üzemeltetési szerződés elfogadása
11) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánítása
12) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda konyhájának felújítására pályázat benyújtása
13) Huber Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése
14) Szerződések jóváhagyása
- Szárszó-Moór Kft megbízási szerződése
- Végh Imre megbízási szerződése
15) Egyebek
16) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint, azonnal

1) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Közreműködnek:
Dr. Hódi István háziorvos
Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvos
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Hódi István háziorvost, hogy tájékoztassa a Képviselő - testületet.
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Dr. Hódi István háziorvos:
Az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy a kistérségi prevenciós programoknak látja- e hasznát?
Dr. Hódi István háziorvos:
Szól a szűrővizsgálatok végzéséről és fontosságáról illetve a pályázaton nyert eszközök jó kihasználtságáról.
Dorogi Sándor polgármester:
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban megkérdezi, hogy annak van-e érezhető, pozitív hatása?
Dr. Hódi István háziorvos:
Elmondja, hogy a légzőszervi betegségeknek több oka is van, ilyen például a dohányzás és a környezetszenynyezés. A tilalommal Szárszón és országosan is csökkentették a környezetszennyező hatásokat.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy nyári időszakban megnövekedett beteg létszámot hogyan tudják kezelni?
Dr. Hódi István háziorvos:
Válaszol, hogy nehezen kezelik, mert a bürokratikus teendők, a dokumentáció létrehozása nagyon meghoszszabbítja az ellátási időt. A külföldi ambuláns betegek száma évről-évre csökken.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a gyermekorvos az ülésre nem tudott eljönni. Megkérdezi Dr. Hódi Istvántól, hogy- mivel a
gyermekorvosnak a településen kevés a rendelési ideje- a gyermekek ellátásával kapcsolatban is fel szoktáke őt keresni?
Dr. Hódi István háziorvos:
Elmondja, hogy mivel az ülésen nincs jelen a doktornő, erről nem kíván hosszan nyilatkozni, de sok kellemetlen probléma adódott ebből. Több alkalommal volt példa arra, hogy nem volt lehetősége a gyermeknek a
törvény által előírt gyermekorvosi ellátásban részesülnie, mivel ő nem gyermekorvos. Kéri, hogy ezt a problémát a doktornő jelenlétében egy másik időpontban beszéljék meg.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre, hogy egy egyeztetést kell lefolytatni az
ügyben.
Felkéri Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvost, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvos:
Az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni és megkérdezi, hogy a képviselők közül van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Érdeklődik az iskoláskorú gyermekek foghigiéniájáról, fogaik állapotáról.
Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvos:
Elmondja, hogy javulást lát, komolyan veszik a fogápolást.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy röntgennel is rendelkezik-e a praxis?
Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvos:
Válaszol, hogy már régóta van röntgen, a pályázat keretén belül a gépet kicserélték.
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Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Tamáskóné Eszlári Szabina védőnőt, hogy tájékoztassa a Képviselő - testületet.
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
Megköszöni a meghívást és az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a testületet továbbá szól a méhnyakrák
szűrési programról és az ehhez szükséges működési engedély módosításról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi Dr. Hódi István háziorvost, hogy mi a véleménye a Házi Szociális
Gondozó Szolgálatról?
Dr. Hódi István háziorvos:
Véleménye szerint a házi gondozás nagy segítség a praxis számára és ők is igyekeznek segítséget nyújtani a
gondozónőknek. Az igény nőni fog a Szolgálat igénybevételére, mivel egyre több az idős ember és a családmodellek átalakulnak. Kéri, hogy a jogszabályváltozásról értesítsék őket.
Dorogi Sándor polgármester:
Beszámo, a Képviselő- testület ebesi tanulmányútjáról. Elmondja, hogy a bölcsőde megvalósítása és az idősek ellátása fontos. besen bentlakásos intézmény épül, erre nagy igény lenne Szárszón is.
Megkérdezi, hogy látja ezt a doktor úr?
Dr. Hódi István háziorvos:
Egyetért a polgármester úr által elmondottakkal. Az intézményhez megfelelő dolgozók kellenek, azonban
jelenleg orvos és ápoló hiány van. Földvári intézmények jól működnek, de nem mindenki tudja megfizetni,
más intézményekben pedig várólista van.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosi praxis 2016. évi
betegforgalmi adatairól szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A 3 db beszámoló a jkv. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
52/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosi praxis
2016. évi betegforgalmi adatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi fogászati egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
53/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi fogászati
egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
54/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dr. Hódi István háziorvos, Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvos, Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő és Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona a József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője távoznak
az ülésről.

2) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Balassáné Vinkler Ivett szociális ügyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Balassáné Vinkler Ivett szociális ügyintéző:
Röviden tájékoztatja a képviselőket az írásos előterjesztés alapján.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogyan tudják pótolni a szakember kiesést?
Balassáné Vinkler Ivett szociális ügyintéző:
Válaszol, hogy segítségnyújtás esetén ezt 2 fő közfoglalkoztatott dolgozóval oldják meg. Szabadságolás,
táppénz esetén a gondozónők helyettesítése nagy probléma.
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Apáti Kinga Csilla képviselő:
Előadja, hogy a Humán Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy az ebédhordásra használt jármű megfelelő- e?
Kocsisné Tóka Györgyi szociális gondozó:
Válaszol, hogy az autó nincs jó állapotban, állandó szervizre szorul és a mérete sem megfelelő. Javasolja egy
újabb és nagyobb méretű autó beszerzését.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy erre a célra ő már nézett egy autót, olyat, amit Nagycsepely is vásárolt.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határoza-

ti javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
55/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Házi Szociális Gondozó Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Megköszöni a gondozónők munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Szintén megköszönni a gondozónők munkáját. Elmondja, hogy a gépkocsi ügyére az Egyebek napirendi
pontban visszatérnek.

3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2016. évi
tevékenységről
Előterjesztő: Tódorné Sinka Mária intézményvezető
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Tódorné Sinka Mária intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Tódorné Sinka Mária intézményvezető:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet. Megköszöni Fekete János alpolgármester tiszteletdíj
felajánlását illetve Kertész Adél ügyvezetőnek és az önkormányzatnak az adományok szállításban nyújtott
segítségét. A szociális ügyintézőkkel és az önkormányzattal is jó az együttműködésük, megköszöni a segítségüket. Elmondja, hogy Balatonszárszón egyre kevesebb a munkanélküli, szegényebb családok száma.
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Tájékoztatást ad az ingyenes jogi és pszichológiai segítségnyújtásról, amit 2016. január 1-től a Siófoki Család és Gyermekjóléti Központ biztosít.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Vargáné Naár Szilvia óvodavezetőt, van- e valami észrevétele?
Vargáné Naár Szilvia mb. óvodavezető:
Elmondja, hogy jó a kapcsolat a családsegítő szolgálattal, a munkatársuk rendszeresen látogatja az óvodákat.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Önkéntes diákmunkáról kérdezi Tódorné Sinka Mária intézményvezetőt.
Tódorné Sinka Mária intézményvezető:
Elmondja, hogy két iskolával van együttműködési megállapodásunk, eddig 3 fiatal végezte náluk az önkéntes
munkát.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálatának 2016. évben Balatonszárszón végzett gyermekjóléti szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló a jkv. 3. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
56/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2016. évben Balatonszárszón végzett gyermekjóléti szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Beszámoló a Szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy a Humán Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
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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 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
57/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló az önkormányzat 2016. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a testületet a Humán Bizottság javaslatáról, amely szerint a következőkben kérjék, hogy a Kistérség is készítsen a testületnek egy részletes tájékoztatót a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetéséről.

5) Átfogó értelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
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. 5. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
58/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2016. évi átfogó értékelését.
Felkéri a jegyzőt, hogy Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést a Somogy Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.
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Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző

6) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díjának átvállalása ügyében
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyezőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
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. 6. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
59/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017.(II.1) önkormányzati rendelete alapján a 2017. évi költségvetése
terhére a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás feladatkörébe tartozó térítési díjat 100%-ban átvállalja 2017. évben.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2014.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a testületet.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
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(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 7/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete
a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 7/2 sz. melléklete)

8) A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket. Kiegészítésként elmondja, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvet el kell készíttetnie az Önkormányzatnak, ezért javasolja a főépítésztől és egyéb
építészektől árajánlatot kérni erre.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a partnerségi
egyeztetés szabályairól.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 8/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
(Az elfogadott rendelet a jkv. 8/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv
elkészítésére három árajánlatot kér az elkészítésre jogosult szakemberektől.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatokat döntés céljából terjessze a Képviselőtestület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
60/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítésére három árajánlatot kér az elkészítésre jogosult szakemberektől.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatokat döntés céljából terjessze a
Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) A Központi Strandrendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Rövid tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján a rendeletmódosítás szükségességéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Központi
Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 9/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló
5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 9/2 sz. melléklete)

10) Központi Strandra vonatkozó üzemeltetési szerződés elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a strand pályázatot a Szárszóért Nonprofit Kft adja be az ÁFA
visszaigénylés miatt, ehhez üzemeltetési szerződést kell kötni.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy az általa készített szerződés az 1.3. pont szerint határozatlan időre szól, de az üzemeltetést
minimum 3 évig biztosítani kell a pályázathoz, így a pályázatíróval történt egyeztetés alapján javasolja határozott időre, 2020.12.31-ig megkötni a szerződést.
Korcz Miklós képviselő:
3.13-as pontban kérdezném, az üzemeltetéssel elért árbevétel üzemeltetőt illeti meg. Tehát itt az Önkormányzat akkor teljesen a Kft javára lemond a közel 20. 000.000.- Ft bevételéről?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy igen, mert az ÁFA visszaigényléshez a Kft- nek saját bevételt kell produkálni.
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy a bevétel összegével csökkentett támogatási összeget kap majd a Kft.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs több kérdés és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását- a kiegészítéssel
együtt:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete üzemeltetési szerződést köt a Szárszóért
Nonprofit Kft-vel (8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 81.) a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai fizetős központi
strand üzemeltetésére a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal, azzal a módosítással, hogy Felek a szerződést határozott időre, 2020. december 31. napjáig kötik.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az üzemeltetési szerződés tervezet a jkv. 10. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
61/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete üzemeltetési szerződést köt a
Szárszóért Nonprofit Kft-vel (8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 81.) a Balatonszárszó, Mikszáth K.
utcai fizetős központi strand üzemeltetésére a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal, azzal a módosítással, hogy Felek a szerződést határozott időre, 2020. december 31. napjáig kötik.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Rövid tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. sz. melléklete)
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Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
62/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapítja, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyére 2017. január 27-én kiírt pályázat
eredménytelenül zárult, mivel arra pályázatot nem nyújtottak be.
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal
12) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda konyhájának felújítására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a pályázatról és felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy a pályázatíró, a tervező és a műszaki ellenőr díja elszámolható a pályázatban. Ha nem nyer a
pályázat, a pályázatírónak alacsonyabb összeg jár- ha jól emlékszik, bruttó 127.000.- Ft-, ez a magasabb
összeg a nyertes pályázat esetén jár. Az összegeket az árajánlat egyértelműen tartalmazza.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv.12/1 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
63/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény)
3. melléklet II. 6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, pályázatot nyújt be. A tervezett beruházás összköltsége 33 600 000.-Ft, melynek 5%-át 1 600 000.-Ftot Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének terhére önerőként
biztosítja.
Nyertes pályázat esetén a Pályázat megvalósítását az Önkormányzat 2018. augusztus 31-ig
megvalósítja. A pályázati döntés alapján a kivitelezési munkálatokat az óvodai és iskolai szünetekre ütemezve tervezi és a beszerzési eljárásait e szerint folytatja le.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
64/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pontja szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat dokumentációjának öszszeállítására, az ebr rendszerbe való feltöltésére, valamint adminisztrációs munkákra és a beszerzési eljárások lebonyolítására az ÖKO PELSO Kft 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica u.
11. II. lph. ¼. szám alatti vállalkozás bruttó 635.000.-Ft-os árajánlatát elfogadja és vele megbízási szerződést köt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 3. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
65/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pontja szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat tervdokumentációjának
elkészítésére és a műszaki ellenőri feladatok ellátására Fáró László 8640 Fonyód, Csend u. 5.
szám alatti vállalkozó bruttó 500.000.-Ft-os árajánlatát elfogadja és vele megbízási szerződést
köt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12/1) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására- belterületi utak felújítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a pályázatról és ismerteti az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 12/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
66/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat c) Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása – a cél keretében a Rózsa utca, Rónay utca és Esztergom utca részleges/szakaszos
felújítását meg kívánja valósítani, melynek összköltségvetését 15 673 706.-Ft-ot elfogadja, és
a pályázatban igényelt támogatási összeg 13 322 650.-Ft alapján számított 2 351 056.-Ft önerő összegét nyertes pályázat esetén költségvetésében biztosítja.
Felelős:Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
67/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatására benyújtandó pályázat dokumentációjának összeállítására, az eb rendszerbe való feltöltésére, valamint adminisztrációs munkákra
és a beszerzési eljárások lebonyolítására az ÖKO PELSO Kft 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica u. 11. II. lph. ¼. szám alatti vállalkozás bruttó 317.500.-Ft-os árajánlatát elfogadja és vele megbízási szerződést köt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 3. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
68/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti
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Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatására benyújtandó pályázat megvalósításához a műszaki ellenőri feladatok ellátására Fáró László 8640 Fonyód, Csend u. 5. szám alatti
vállalkozó bruttó 200.000.-Ft-os árajánlatát elfogadja és vele megbízási szerződést köt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Huber Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
Tarsoly Attiláné közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a képviselőket az írásos előterjesztés alapján. Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő- Huber Jánosnéra vonatkozó- határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 13. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
69/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Huber Jánosné szociális
gondozó közalkalmazott Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál fennálló határozatlan idejű jogviszonyát- a közalkalmazott 2017. április 3-án kelt, 2036/2017 ügyiratszámon iktatott kérelmére- az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet szerint 2017. április
30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő- Tarsoly Attilánéra vonatkozó- határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
70/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi Tarsoly Attiláné
sz. alatti lakost 2017. május 1. napjától határozatlan időre, fizetési osztály
fizetési fokozatba, szociális gondozó munkakörbe.
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Havi bruttó illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye
.- Ft, szociális
ágazati összevont pótlék:
.- Ft, fenntartó által garantált illetményemelés: .- Ft, összesen
bruttó
.- Ft/hó.
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1., Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területe.
A munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, így a közalkalmazott a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) b) pontja alapján pályázat kiírása nélkül tölti
be a munkakört.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Csizmás Mihály a FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke távozik az ülésről.

14) Szerződések jóváhagyása
-Szárszó-Moór Kft megbízási szerződése
-Végh Imre megbízási szerződése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Szárszó- Moór Kft szerződéséről. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszó Moór Szolgáltató Kft-vel
(8624 Balatonszárszó, Arany J. u. 3.; adószám: 23524297-1-14; képviseli: Tomcsányiné Moór Magdolna
ügyvezető) adatgyűjtő feladat elvégzésére kötött, 2017. április 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig tartó
időtartamra szóló megbízási szerződést a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A szerződés a jkv. 14/1 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
71/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszó Moór Szolgáltató Kft-vel (8624 Balatonszárszó, Arany J. u. 3.; adószám: 23524297-1-14; képviseli:
Tomcsányiné Moór Magdolna ügyvezető) adatgyűjtő feladat elvégzésére kötött, 2017. április 1.
napjától 2017. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra szóló megbízási szerződést a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad Végh Imre szerződéséről. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Végh Imrével zongora javítására és
hangolására kötött megbízási szerződést a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A szerződés a jkv. 14/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
72/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Végh Imrével zongora javítására és hangolására kötött megbízási szerződést a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
15) Egyebek
15/1) Strand pályázathoz szükséges dokumentumok elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a tulajdonosi hozzájárulás szükségességéről. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők
részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A balatonszárszói központi strand fejlesztése” című támogatási igény benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A tulajdonosi hozzájárulás tervezet a jkv. 15/1 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
73/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A balatonszárszói központi strand fejlesztése” című támogatási igény benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felolvassa a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatot.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A balatonszárszói központi strand
fejlesztése” című támogatási igény benyújtásához szükséges, tulajdonviszonyokra vonatkozó nyilatkozatot a
beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A nyilatkozat tervezet a jkv. 15/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
74/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A balatonszárszói központi strand fejlesztése” című támogatási igény benyújtásához szükséges, tulajdonviszonyokra
vonatkozó nyilatkozatot a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Szárszóért Nonprofit Kft alapító okirat módosításának szükségességéről, az újabb tevékenység felvételéről.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy az alapító okirat módosítás a folyamatban lévő felügyelő bizottsági tagok tisztségére vonatkozó eljárás keretében beadható.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft (Cg. 14-09-308024; székhelye: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 81.; ügyvezető: Kertész Adél)
tevékenységi körét 2017. április 24. napjától az alábbi tevékenységgel egészíti ki: 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet az alapító okirat módosításával és a Kaposvári Törvényszéknél történő eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos képviselő, ügyvéd, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
75/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft (Cg. 14-09-308024; székhelye: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u.
81.; ügyvezető: Kertész Adél) tevékenységi körét 2017. április 24. napjától az alábbi tevékenységgel egészíti ki:
 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet az alapító okirat módosításával és a
Kaposvári Törvényszéknél történő eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos képviselő, ügyvéd
Határidő: értelem szerint
15/2) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felolvassa a határozati javaslatot és röviden tájékoztatja a képviselőket. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A határozati javaslat a jkv. 15/3 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 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:
76/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2017. április 27.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy ma érkezett ez az anyag, a határidő pedig holnap van, ezért elnézést kér a Képviselőtestülettől és a Polgármester Úrtól, hogy a határozatot így hirtelen kell elfogadni. A balatonszárszói ivóvíz
hálózat fejlesztésre fordítja az állam ezt a 16.000.000.- Ft-ot.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a kiegészítést.
15/3) Tájékoztatások
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dancsecs Klárát, a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást
a hétvégi programokkal kapcsolatban.
Dancsecs Klára, a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője:
Részletesen tájékoztatja a Képviselő- testületet a május 1-jei rendezvénysorozatról.
Tefner Tibor képviselő:
A borversenyről ad tájékoztatást.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Pünkösdi halfőző versenyről és a montenegrói útról, amelyen az ipari park ügyében folytatott tárgyalást a két budapesti ügyvéd, Nagy Zoltán képviselő és Várady Tünde Ildikó. Tájékoztat a hajdúszoboszlói rendezvényről, ahol ipari parkok után érdeklődő vállalkozók tartottak konferenciát.
Beszámol az Ebesen és más településeken tett kirándulásról.
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Nagy Zoltán képviselő és Várady Tünde Ildikó projektmenedzser megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Folytatja a beszámolót Ebes község elért eredményeiről, Nagyváradról, Ady Endre Múzeumról, múzeumok
együttműködéséről, Debrecenről, Hajdúszoboszlóról, Hortobágyról. Szól a vendéglátó egységek vezetőinek
és a kereskedőknek rendezendő megbeszélésről. Felkéri Nagy Zoltán képviselőt, hogy adjon tájékoztatást a
montenegrói útról.
Nagy Zoltán képviselő:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház meghívására, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával vettek részt a montenegrói kiállításon. Részletesen beszámol az útról és arról, hogy
kikkel találkoztak és tárgyaltak.
Harmath Imre, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A vasútfelújítás kapcsán fellépett problémákról szól, a bejárás során kéri ezeket jelezni.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a megjelenést és szünetet rendel el.
A jelenlévők a Képviselő- testület és a címzetes főjegyző kivételével távoznak az ülésről.
SZÜNET

16) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Fekete János alpolgármesternek.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja a felajánlott tiszteletdíjából 20.000.- Ft-ot az I. Balatonszárszói Kutyaszépség verseny támogatásra
jóváhagyni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2016. október és november hónapokra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából 20.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére az I. Balatonszárszói Kutyaszépség verseny támogatásra hagyja
jóvá. A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
77/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2016. október és november hónapokra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából 20.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére az I. Balatonszárszói Kutyaszépség verseny támogatásra hagyja jóvá.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) Siófoki Kórház támogatási kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy Balatonföldvárról megkereste Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző és
Dr. Kelemen Zoltán háziorvos. Felolvassa a siófoki kórház levelét, amelyben az önkormányzat támogatását
kérik a belgyógyászati osztály felújítási munkáihoz.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a balatonföldvári laboratóriumban nem tudnak minden vizsgálatot elvégezni, ennek ellenére
Siófokra már nem lehet menni vérvétel miatt, csak Balatonföldvárra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző és Dr. Kelemen Zoltán háziorvos ígéretet tett, hogy a balatonföldvári labor beszerzi a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges műszert, de erre vonatkozóan visszajelzést
eddig még nem kaptak tőlük. Siófok lecsökkentette a napi vizsgálati létszámot, így a környező települések
betegeit már nem tudják fogadni.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy inkább a balatonföldvári műszerre adjon pénzt az önkormányzat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A gyermekorvos is jelezte, hogy a gyermekek laborvizsgálata problémás. Ők eddig Balatonboglárra irányították a betegeket, de már ott sem tudják fogadni a más településről érkezőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőket, hogy véleményük szerint mekkora összeget adjon a testület erre a célra?
Tefner Tibor képviselő:
50.000.- Ft-ot javasol.
Nagy Zoltán képviselő:
Egyetért az 50.000.- Ft-tal.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
100.000.- Ft-ot javasol.
Fekete János alpolgármester:
100.000.- Ft nyújtását javasolja.
Korcz Miklós képviselő:
100.000.- Ft.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
100.000.- Ft-ot javasol.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Siófok Város Semmelweis Alapítványa
részére (számlaszáma: 11743040-20043094) 100.000.- Ft támogatást nyújt a Kórház belgyógyászati osztályának felújítási munkálataira az önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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(A Siófoki Kórház kérelme a jkv. 16. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
78/2017.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Siófok Város Semmelweis
Alapítványa részére (számlaszáma: 11743040-20043094) 100.000.- Ft támogatást nyújt a
Kórház belgyógyászati osztályának felújítási munkálataira az önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Torma- Autó Kft bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Torma Zoltán ügyvezető kérte a bérleti díjának mérséklését a többi
bérlő díjának csökkentéséhez hasonlóan- 30%-kal. Erre a polgármester azt a feladatot kapta, hogy folytasson
tárgyalást Torma Zoltánnal. Az egyeztetés lezajlott, amelyen Torma Zoltán előadta, hogy a sok kritika miatt
az utolsó bérleti évet a legszívesebben lemondaná.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy a bérlő a bérleti díjat még nem fizette be.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Torma Zoltán még kérne az önkormányzattól 500.000.- Ft-ot a lemondása fejében. Ha lemondana, akkor az önkormányzat szabadon rendelkezhetne azzal a hellyel, amit ő eddig az üzletével elfoglalt.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a testületet, hogy a határozott idejű bérleti jogviszony lejárat előtti megszüntetéséhez közös
megegyezés szükséges. Kérdés, hogy az általa használt terület- ami a problémát okozta- az az önkormányzat
által felrajzolt határokon belül van-e vagy ezen túlterjeszkedett.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy a bérlő a megrajzolt és elfogadott határokon belül helyezkedik el. A szerződés mellékletét
képező rajzon található a terület nagysága, amelyet használhat.
Fekete János alpolgármester:
Balatonföldváron sem lesz kedvezmény a bérlőknek azért, mert fizetős lesz a strand. A 30% kedvezmény
nagyon sok.
Korcz Miklós képviselő:
Most jössz rá, amikor meg megszavaztad?
Tefner Tibor képviselő:
Nem javasol bérleti díj csökkentést, nyisson ki a bérlő.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a 650.000.- Ft-os bérleti díj csökkentését bizonyos összeggel az idei nyárra. Lehetséges, hogy a
jövőben ki sem lesz adva a terület.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a testület abban az esetben mérsékelje a bérleti díjat, ha újra lesz rajzolva az általa használt
terület az önkormányzat szempontjait figyelembe véve, megfelelő bejárat biztosításával, a Képviselő- testület
jóváhagyásával.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy tavaly nyáron az volt a probléma, hogy a strandra az egyetlen beléptető rendszeren keresztül
folyt a be- és kiléptetés is. Kifele azonban ezentúl már nem kell ellenőrizni a karszalagot, ez gyorsítja majd
az ügyet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy ha a vendég kiment a strand területéről, majd vissza szeretne menni,
akkor nem tud a karszalaggal újra belépni. Ezen az informatikai rendszer módosításával lehet változtatni.
Nagy Zoltán képviselő:
Előadja, hogy annyi vendég nem jön ki a strandról, mint amennyi bemegy. A nyaralóvendégek a tűző napon
állnak, amíg várnak a beléptetésre. Nem látszik a bejárat. Ha a strandon történik valami és el kell hagyni a
strand területét, akkor káosz lesz.
Korcz Miklós képviselő:
Pakoljon belül. Aki a strandra megy, az látja a portékát.
Nagy Zoltán képviselő:
Tájékoztat, hogy nem látszik a strand bejárata, a bérlő árui vannak az árnyékban, nem pedig az emberek.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a jelen eset egy olyan jogi kérdés, amiről el lehet beszélgetni, de a megoldás a bírósági út,
amelynek soká lesz vége.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint a legegyszerűbb megoldás a közös megegyezés.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
A helyzet problémás. Nem tudja, hogy a felméréskor miért lett annyira kihozva a terület, és ki mérte fel.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy Koplányi László és Szekér Gábor mérték ki, de nem biztos, hogy pont oda pakol ki a bérlő.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja egyezség megkötését illetve javasolja meghívni egy ülésre Torma Zoltánt és egyeztetni vele az
elképzeléseiről.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a nyári szezon sürget. A bérleti díj 30%-a 180.000.- Ft-ot jelent, kérdéses, hogy ez megéri-e
a testületnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint 180.000.- Ft-ot megérne, ha lehetne a bérlővel egyeztetni a terület használatáról.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy kérdéses, hogy a bérlővel a terület ügyében lehet-e egyezkedni vagy azt szeretné, hogy 30%kal kevesebbet fizet és használja azt a területet, amit eddig.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbiakat: A bérlő a 30% kedvezményt megkapja, amennyiben valami engedményt ad a területben, valami szabad utat.
Elmondja, hogy a hibát az önkormányzat követte el a bérlő által használható terület megrajzolásakor.
Javasolja a képviselőknek, hogy akkor ebben maradjanak illetve megkérdezi, hogy van-e jobb ötletük?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy jövőre ne kerüljön kiadásra a terület.
(A Torma- Autó Kft kérelme a jkv. 17. sz. melléklete)
Tefner Tibor képviselő:
A Fröccsbusz Kft bérleti díj befizetéséről érdeklődik.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a felszólítás a testületi ülést követő napon kiküldésre került, de a tértivevény
még nem érkezett vissza.
Nagy Zoltán képviselő:
Előadja, hogy Vécsei Mihály telefonon megkereste őt és elmondta, hogy igazságügyi építési szakértővel fog
érkezni- a büfé állapota miatt.
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy a bérlő évek óta ingyen használja a vizet és a villanyt az apartmanban, amit szállásnak használ.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy az épület nagyon rossz állapotban van. Az apartmanba a konyhából lehet felmenni.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a bérlő kinyithat-e?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy kinyithat. A bérleti díj egy részét befizette, a hátralékra a felszólítás elküldésre került, jelenleg a tértivevényre várnak. A bérleti szerződés felmondásának az az első lépése, hogy a felszólítást átvegye.
Ha átveszi és ennek ellenére nem fizet, akkor azonnali hatállyal fel lehet mondani a szerződést. Ha a Képviselő- testület közjegyzői záradékolt bérleti szerződést köt, akkor a bírósági eljárást ki lehet iktatni, de magát a
felszólítást nem.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja az apartmanon a zárak lecserélését, mert azok használatát nem tartalmazza a bérleti szerződés.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy ha a felső épületrész bérlése nincs benne a bérleti szerződésben, akkor azt nem használhatja,
annak használata külön döntés kérdése.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az apartmanok rezsiköltségének utána fog nézni.
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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