Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 681-8/2017
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. május 29-én tartott rendes üléséről
8. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
79/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
80/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
81/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Könyvvizsgálói jelentés elfogadása
82/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
83/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves
beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
84/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A gyermekorvosi szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
85/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2017. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló beszámolók elfogadása
86/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Magyar Közút Nonprofit Zrt-től szociális tűzifa igénylése
87/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala
88/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Horváthné Tatai Katalinnal munkaviszony létesítése
89/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Bölcsőde létrehozása
90/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása
91/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Schmidt Attila és Schmidt Adrienn kérelmére elővásárlási jogról történő lemondás
92/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
TMM JÖVŐ Kft-vel megbízási szerződés kötése
93/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Schumann Bélával bérleti szerződés kötése
94/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabó Endre vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés jóváhagyása
95/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
96/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
97/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyarmati László kiadványának támogatása
98/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Vicha Attila kérelmére a Tenisz Klub területén térburkolat készítése összegének biztosítása
99/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Tefner Tibor képviselő tiszteletdíj felajánlása és felhasználási céljának meghatározása

100/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Előirányzat átcsoportosítás

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati
rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 29-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
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Nagy Zoltán
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
István Ildikó
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
aljegyzői feladatokat ellátó, titkársági és igazgatási 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

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

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 intézményvezető
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Evangélikus lelkész
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője

nem jelent meg
megjelent

Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője

megjelent

megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
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
Matkovics Diána
Csizmás Mihály
Niklainé Dr. Bátori Beáta
Szita László
Skibáné Ládonyi Zsuzsanna

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú
Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú
Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
turisztikai referens
múzeumpedagógus
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
házi gyermekorvos
könyvvizsgáló
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvelője

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

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a nézőket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megkérdezi, hogy van-e a képviselőknek javaslatuk a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül új napirend felvételére.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy a Képviselő- testület az Egyebek napirendi pontba vegye fel egy havi tiszteletdíja felajánlásának ügyét.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását az Egyebek napirendet kiegészítve a „Tefner
Tibor képviselő tiszteletdíj felajánlása” napirendi ponttal. Javasolja az alábbi 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) Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
3) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
4) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített
éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
5) Beszámoló a gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatásról
6) Tájékoztató a 2017.évi üdülési idényre való felkészülésről
7) Magyar Közút Nonprofit Zrt-től szociális tűzifa igénylése
8)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala
9) Horváthné Tatai Katalinnal munkaviszony létesítése takarító munkakör betöltésére
10) Bölcsőde létrehozása
11) Pályázatokról szóló tájékoztató
12) Schmidt Attila és Schmidt Adrienn elővásárlási jogról történő lemondás kérelme
13) TMM JÖVŐ Kft-vel megbízási szerződés kötése
14) Dr. Schumann Bélával bérleti szerződés kötése
15) Szabó Endre vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés jóváhagyása
16) Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
17) Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
18) Gyarmati László kérelme
19) Vicha Attila kérelme
20) Javaslat a Somogy Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozására
21) Egyebek
21/1) Tefner Tibor képviselő tiszteletdíj felajánlása
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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
79/2017.(V.29.) 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) Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
3) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
4) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
5) Beszámoló a gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatásról
6) Tájékoztató a 2017.évi üdülési idényre való felkészülésről
7) Magyar Közút Nonprofit Zrt-től szociális tűzifaigénylés
8)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala
9) Horváthné Tatai Katalinnal munkaviszony létesítése takarító munkakör betöltésére
10) Bölcsőde létrehozása
11) Pályázatokról szóló tájékoztató
12) Schmidt Attila és Schmidt Adrienn elővásárlási jogról történő lemondás kérelme
13) TMM JÖVŐ Kft-vel megbízási szerződés kötése
14) Dr. Schumann Bélával bérleti szerződés kötése
15) Szabó Endre vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés jóváhagyása
16) Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
17) Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
18) Gyarmati László kérelme
19) Vicha Attila kérelme
20) Javaslat a Somogy Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozására
21) Egyebek
21/1) Tefner Tibor képviselő tiszteletdíj felajánlása
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:
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban.
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik a Fröccsbusz Kft. bérleti díj fennmaradása felől. A felszólítást átvette.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy tudomása szerint nem vette át a kiküldött felszólítást.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy átvette a felszólítást.
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Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint a tartozás befizetése függőben van. Felkéri Dr. Tomka Ákost, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket. Elmondja, hogy az öt éves bérleti időszak
idén fog lejárni.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy a bérlő a tartozást részben kiegyenlítette, a Képviselő-testület határozott a kamat és a be nem
fizetett bérleti díj megfizetéséről. Az erre vonatkozó felszólítást április 25-én átvette, ugyanakkor a Polgármester Úr felé a bérlő jelezte, hogy a céggel illetve a bérleti szerződéssel kapcsolatban változtatni szeretne. A
jogi eljárás folytatódik, ami a cég felszámolására vonatkozó intézkedés.
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. 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:
80/2017.(V.29.) 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) Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Tomka Ákost, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság döntését.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta a 2016.évi beszámolót és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Felkéri Szita László könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Szita László könyvvizsgáló:
A könyvvizsgálói jelentés alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket.

6

Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van- e kérdése a képviselőknek. Szól az önkormányzat gazdálkodásról, a pénzmaradványról, az intézmények jó gazdálkodásáról, az Önkormányzat vagyonnövekedéséről. Elmondja, hogy hitelt nem
kellett felvenni, a pályázatokat jól kezelték, a 2017-es év stabil pénzügyi háttérrel indult.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2016. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés, a rendelet tervezet, a rendelet indoklása, a három intézményvezető nyilatkozata, a
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyve és az önkormányzat és intézményei 2017 I. negyedévi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató a jkv. 2/1 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.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített, az önkormányzat
2016. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A könyvvizsgálói jelentés jkv. 2/3 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:
81/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített, az önkormányzat 2016. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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3) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó, 2016. évi éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A jelentés a jkv. 3. 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:
82/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó, 2016. évi éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Rövid bevezető után átadja a szót Skibáné Ládonyi Zsuzsannának, a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft könyvelőjének.
Skibáné Ládonyi Zsuzsanna, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft könyvelője:
Bemutatkozik, majd az írásos anyag alapján tájékoztatja Képviselő-testületet a mérleg főösszeg csökkenéséről, pénzkészlet csökkenéséről és arról, hogy az eszközök értéke 4.000.000.- Ft-tal kevesebb. Tájékoztatást
ad a saját tőke 7-8.000.000.- Ft-tal történő csökkenéséről, ami abból adódott, hogy a Kft veszteséggel zárta
az évet. Elmondja, hogy az önkormányzati támogatás az előző évi 76.000.000.- Ft-tal szemben 65.000.000.Ft volt. A kötelezettségek soron nagyobb összeg szerepel, mint az előző évben, mert az előző évben decemberben kifizetésre kerültek az adott havi bérek és járulékok, míg 2016. decemberi bérek és járulékok 2017.
januárban kerültek kifizetésre. Előadja, hogy csökkent a támogatás, duplájára nőtt a vállalkozási bevétel, az
anyag jellegű ráfordítások csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások nőttek a két ügyvezető egyidejű alkalmazása miatt, a saját vagyon csökkent.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Kertész Adélt, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy röviden tájékoztassa a testületet.
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Kertész Adél a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy nehéz dolga volt, mivel augusztus 1-vel adott volt egy pénzösszeg, de a napi szintű gazdálkodásban likviditási problémáik nem voltak. Nem tudja, hogy az előző ügyvezető mire fordította az éppen
adott pénzkészletet, de a maradék összegből kijöttek.
Dorogi Sándor polgármester:
Az anyaggazdálkodás nyilvántartásról érdeklődik.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy beszereztek egy programot, így nyomon követhető a készlet, nincs annyi felhasználás, mint
az előző évben, mert a kollégák tisztában vannak azzal, hogy az adatok duplán vannak nyilvántartva.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy miből adódott a vállalkozási bevétel.
Kertész Adél a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy a közhasznú feladatok elvégzése után a vállalkozási bevételeket növelik, ezek elsősorban
kertészeti bérmunkát, fűnyírást és szállítmányozást jelentenek, a szolgáltatásokat sokan igénybe veszik.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Szita László könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Szita László könyvvizsgáló:
Elmondja, hogy a felülvizsgálatot hitelesítő záradékkal látták el és elfogadásra alkalmasnak tartják.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy az ügyvezető asszonnyal való egyeztetés után arra szeretné kérni a Képviselő-testületet,
hogy a személyi állományra fokozottan fordítsanak figyelmet és a gépesítés növelését javasolja.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gépesítést már elkezdték, beszerzésre került egy Iveco jármű, a
közfoglalkoztatási programnak keretében kisebb gépeket is beszereztek, illetve az elavult gépparkot pótolják,
damilos vállkaszákat és egy kisebb útseprő gépet sikerült vásárolni. Elmondja, hogy a KIOTI traktor szervizben van.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2016. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói
jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját
24531 e Ft eszköz-forrás végösszegben, 7853 e Ft veszteséggel elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2017. május 31-ig gondoskodjon. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Kertész Adél a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.

Az írásos anyagok a jkv. 4. sz. mellékletei)
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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
83/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és
Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját 24531 e Ft eszköz-forrás végösszegben, 7853 e Ft veszteséggel elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való
közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét,
hogy a számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2017. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Kertész Adél a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint

5) Beszámoló a gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatásról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Niklainé Dr. Bátori Beáta a legutóbbi ülésre nem tudott eljönni és
ma is akadályoztatva van.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekorvosi szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi
Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló 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:
84/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekorvosi szolgálat
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint

6) Tájékoztató a 2017.évi üdülési idényre való felkészülésről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Skibáné Ládonyi Zsuzsanna, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft könyvelője távozik az ülésről.
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Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dancsecs Klárát, a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetőjét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Dancsecs Klára a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője:
Részletesen tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2017. évi nyári programokról, a szóróanyagokról, a Csukás
Színház műsorairól, a fesztiválokról és részletesen ismerteti a Sárkányfesztivál programjait. Tájékoztat a
Nemzeti Kulturális Alap pályázatáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a gyermek focitornáról, a kínai írószövetség elnökének és delegációjának látogatásáról, a
József Attila Emlékház által rendezett Múzeumok Éjszakájáról. Elmondja, hogy a programok alapkoncepciója a családokra, gyerekekre lett szabva, ezt propagálják. Tájékoztat a Duma Színház gyerek tagozatáról és a
programokról. Beszámol a munkatársaknak a milánói, a montenegrói és a novi sadi kiállításokon, vásárokon
való részvételéről. Szól a megrendezésre kerülő halfőző versenyről, a Kórustalálkozóról és a lecsófesztiválról.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a tavalyi évtől fizetős lett a központi strand, ebből a bevételből a strand felújításra nagyobb
összeget tudtak fordítani és a másik strandra is sikerült egy kis öblöt kialakítani. A Jókai és a Kisfaludy utcával probléma lesz a vasútépítés miatt, de ezt a befizetett adóból valószínűleg rendezni tudják. A temetőben a
ravatalozó teraszának felújítása folyamatban van, a József Attila szobor előtti térburkolat is ki lesz cserélve
viacolorra, a felszedett köveket pedig a temetőhöz vezető járda felújítására- építésére lehetne használni. Reméli, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is sikerül egy-két utcát felújítani, a főút D-i és É-i oldalán is.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Móricz strandon megépült új öböl sikeréről. Felkéri Kertész Adél ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a
testületet az üdülési idényre való felkészüléséről.
Kertész Adélt a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy nagyon jó az együttműködésük az Önkormányzattal és a turisztikai felelősökkel. Az dolgozói állományuk lecsökkent, mivel a közfoglalkoztatottak élnek azzal a lehetősséggel, hogy szüneteltetik a
foglalkoztatásukat a nyári szezonra. Próbálják úgy beosztani a munkát, hogy az megfelelő legyen, a kollégákat dicséret illeti a munkájukért.
Tájékoztatja testületet, hogy egy kollégájuk szinte egész évben táppénzen lesz, egy másik kolléga pedig
nyugdíjba megy, helyettük szeretne felvenni munkaerőt. Az irodában is állandóan kell valakinek lennie, mert
szinte napi szinten térnek be az ügyfelek, ezért szeretne egy adminisztrátor munkatársat is felvenni. Jelenleg
a köztéri padokat újítják fel.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a strand működtetése is a Kft. hatáskörébe került. A bevezetett munkaidő keretről érdeklődik.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy 3 havi munkaidőkeretben dolgoznak és ismerteti ennek a lényegét. Tájékoztat, hogy a közfoglalkoztatottak egy része is munkaidő keretben dolgozik.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Cseri Pétert, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnökét a tájékoztatásra.
Cseri Péter, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Elmondja, hogy mind a technikai mind az egyéb jellegű tevékenységek naprakészek, véleménye szerint mindenki megtett mindent, hogy bizakodva induljanak a szezonnak.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőket, hogy van- e kérdésük.
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Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy hétvégén a központi strand nyitva lesz-e és a szolgáltatók is nyitva lesznek-e.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Elmondja, hogy a strand nyitva lesz és ismerteti, hogy melyik szolgáltató mikor nyit. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a tavasszal végzett munkájáról, imázs kiadványról, utazási kiállításokról, előkészületi és marketing feladatokról, a megrendezett vállalkozói fórumról, Szárszó Kártya kedvezményrendszerről, strandi kedvezményekről, a strandi dolgozókról illetve a munkaerőhiányról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele.
Tefner Tibor képviselő:
A KIOTI traktor állapotáról érdeklődik.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy már a tavasszal voltak vele műszaki problémák, a múlt héten romlott el, javítás alatt áll, a
javítási költségről még nem tud nyilatkozni.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy négy szálloda nyitva van január óta, teltházzal működnek, eddig az idegenforgalmi adóbevétel 3.000.000.- Ft. Reméli, hogy a magánház kiadók is lelkesebben fogják fizetni az adót, az ebből befolyt
összeget fejlesztésre szeretnék fordítani. A tavaly elnyert Év Települése címet meg kell tartani. A munkaerőhiányra megoldás lehetne, ha távolabbról jönnének a dolgozók, ehhez munkásszállást kell biztosítani. Sikeres
nyarat kíván.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft tájékoztatója 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:
85/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. évi üdülési
idényre való felkészülésről szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
7) Magyar Közút Nonprofit Zrt-től szociális tűzifa igénylése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. 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:
86/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő szociális célú tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában a szociális szolgáltatások feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a legrászorultabb gyermek és felnőtt lakosok
szociális helyzete javításának céljára kívánja felhasználni.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonába adás érdekében a szociális
célú tűzifa saját költségre történő elszállítását az önkormányzat 2017. évi költségvetés tartalék
terhére.
Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet, majd szól a múlt heti zöld nyesedék szállításáról.
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. 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:
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87/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I.
A képviselő-testület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglalt döntéseket, és támogatja a DBRHÖT és a SIÓKOM Np Kft., mint alapító tagok részvételével közös közszolgáltató létrehozását DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. elnevezéssel,
15.000.000,- Ft törzstőkével, melyből a DBRHÖT törzsbetéte 4.800.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból, a Siókom Np Kft. törzsbetéte 150.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból áll. A közszolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Papfődi u. 3.
II.
A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, hozzájárul és elfogadja a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása IV. 2. pontjának módosítását oly módon, hogy Társulási Megállapodás IV.2. pontja kiegészül az alábbi IV.2/a. ponttal:
„IV.2/a. Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint települési önkormányzatok a
Társulásra ruházzák át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazzák a Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése).”
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
III.
A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, a Társulásra ruházza át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazza a
Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása,
közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése) abban az esetben is, ha a
Társulási Megállapodásnak a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátás átruházására és
átvállalására irányuló módosítása (előterjesztés 2. számú melléklete szerint) bármely okból
nem jön létre.

IV.
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jelenleg érvényes és hatályos, 2016. január 1. napján létrejött közszolgáltatási szerződés az önkormányzat és a jelenlegi közszolgáltató között
közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön oly módon, hogy a megszüntetés akkor lép hatályba, amikor a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és
az új regionális közszolgáltató között megkötött új közszolgáltatási szerződés is hatályba lép.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megszüntetésének kezdeményezésére és az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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9) Horváthné Tatai Katalinnal munkaviszony létesítése takarító munkakör betöltésére
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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. 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:
88/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján munkaviszonyt létesít Horváthné
Tatai Katalin
sz. alatti lakossal 2017. május 16. napjától határozatlan időre,
2017.05.16-tól 2017.08.15. napjáig tartó próbaidő kikötése mellett, bruttó
Ft/hó munkabér megállapításával takarító munkakörben történő alkalmazással.
Munkavégzés helye:
Egészségház 8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Többfunkciós Közösségi Szolgáltató Központ 8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Nyugdíjas Klub 8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 3.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10) Bölcsőde létrehozása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Apáti Kinga Csillát, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság illetve a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságág is tárgyalta a napirendi pontot
és egyhangúlag támogatják a bölcsőde létrehozását, javasolják 2018. január 1-jei időponttal való indítását.
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a bizottsági üléseken csak Fekete János alpolgármester és Korcz Miklós képviselő nem vettek
részt.
Fekete János alpolgármester:
Támogatja a bölcsőde létrehozását.
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Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy sok gyerek született Szárszón és környékén, Szóládon legalább 12 szülő kérte a bölcsőde
létrehozását. Aki ide jár bölcsődébe az ide jár majd óvodába és iskolába is. Sok fiatal pár és család költözött
Balatonszárszóra. Az óvodában egy mini bölcsőde kialakítására lenne lehetőség, de jelenleg nem pályázati
összegből. Amennyiben megjelenik egy pályázat, azt is figyelembe lehet majd venni. 2018. január 1-vel indulhatna a bölcsőde. Ha pályázaton valósítaná meg az önkormányzat a beruházást, akkor 1,5-2 év eltelik a
megvalósításig. A döntést május utolsó napjáig kell meghozni. Sok munkával és felelősséggel jár a beruházás illetve a saját forrást is biztosítani kell. Ebesen egy családi házban hozták létre a bölcsődét, 7.000.000.Ft-ból. A szárszói bölcsőde 10.000.000.- Ft-ba fog kerülni. Az elkészült műszaki rajzon két csoport szerepel,
de hét gyermekkel javasolja az indulást. Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy a mai ülésen a Képviselő testületnek arról kell dönteni, hogy az óvoda épületében kívánják
kialakítani az intézményt, saját forrásból és erre a saját költségvetéséből mintegy 9.000.000.- Ft-ot biztosítanak. Május utolsó munkanapjáig a fenntartónak kell dönteni az intézmény átszervezésről, így az Óvodafenntartó Társulásnak van jogosultsága ezt a döntést meghozni. Az általa készített előterjesztés tartalmazza a
feladatokat, szükséges lesz három árajánlat bekérése. Előzetes tárgyalások alapján a 30.000.000.- Ft-os eszközbeszerzési pályázatból át lehet csoportosítani bizonyos összeget a bölcsőde eszközeire. Elmondja, hogy a
szeptemberi indulásnál kedvezőbb a januári indulás az alapító okirat módosítása és a működési engedély
beszerzése miatt. A tárgyi feltételek mellett a személyi feltételek biztosítása is szükséges, a mini bölcsőde
létrehozásához csoportonként elegendő szakképesítéssel rendelkező egy fő dajka és egy fő gondozónő. A
tervrajz két csoport kialakítását teszi lehetővé, ennek ellenére egy csoport indulására is lehetőség van. 2017.
évig gyermekenként évente 494.000.- Ft-ot biztosít az állam, a tapasztalatok szerint ez a bölcsődék működésének 50%-ra elegendő, a másik 50%-ot elő kell teremteni, az étkezési és a gondozási térítési díj bevételből
illetve a fennmaradó 40%-ot a fenntartó önkormányzat teszi hozzá. Ez havonta 50.000.- Ft/gyermek összeget
jelent. A működési finanszírozás 2018. évben kedvezőbben fog alakulni a bölcsődék tekintetében, amely
esetében nem gyermeklétszám arányosan, hanem a szakképesítéssel rendelkező személyi állomány után adják a támogatást. Ha egy gyermek 10 napnál többet nem vesz részt a bölcsődei gondozásban, akkor arra
gyermekre vonatkozóan arra a hónapra nem jár állami támogatás.
Dorogi Sándor polgármester:
Bízik benne, hogy anyagi források is rendelkezésre állnak, az adóbevételek a vasútépítés kapcsán is növekedtek. Az állami támogatás kedvezőbb lesz és az Óvodafenntartó Társulás polgármesterei is támogatják a kezdeményezést.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Apáti Kinga Csilla képviselőt, hogy van- e észrevétele.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Válaszol, hogy a két évvel ezelőtti felmérésen 18-an igényeltek volna bölcsődei ellátást.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja felmérni, hogy egy vagy két csoportra lesz- e szükség.

Dorogi Sándor polgármester:
Műszakilag két csoportról van szó.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a műszaki paraméterek két csoportra készültek, így sokkal gazdaságosabb, mert vannak
olyan közös helyiségek, amelyek két csoporthoz elegendőek. Ilyen például a babakocsi tároló, az öltöző, a
felnőtt öltöző, a gyermekek fürdőhelyisége. A személyi feltételek alapján előfordulhat, hogy januárban csak
egy csoport indulhat el, da ha igény jelentkezik, akkor adottak műszaki lehetőségek a két csoport beindításához is. A mai nap folyamán tartották meg- a kötelező jogszabályi előírásnak megfelelően- az alkalmazotti és
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a szülői közösség véleménynyilvánító értekezletét. Felkéri Vargáné Naár Szilvia mb. óvodavezetőt, hogy
tájékoztassa a Képviselő- testületet a döntésről.
Vargáné Naár Szilvia, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda mb. óvodavezetője:
Beszámol, hogy a szülői szervezet és az alkalmazotti közösség is egyhangúlag támogatja a bölcsőde létrehozását a megismert tájékoztató anyag alapján. Eddig 2,5 éves kortól fogadta az óvoda a gyerekeket, de most
már van, aki 2 éves kortól is szívesen óvodába íratná a gyermekét. Elmondja, hogy egy bölcsőde létrehozása
nagyon megkönnyítené a munkájukat.
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. 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:
89/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
a.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakosság igényeinek
kielégítése érdekében mini bölcsőde létesítéséről dönt. A mini bölcsőde létesítésének helyét
Balatonszárszó, Radnóti u. 10. alatt, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Balatonszárszói Százszorszép Óvoda épületében határozza meg. A Képviselőtestület a mini bölcsőde épületének kialakításához szükséges 9 millió Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó 3 árajánlat beszerzésére.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert,
hogy a TOP-1.4.1.-15-.SO1. sz. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírás
alapján a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztésére nyújtandó br. 30 millió Ft támogatás terhére a jogszabályi előírások szerint határozza meg a bölcsődei ellátáshoz szükséges
eszközöket. A nyertes pályázat alapján szerezze be a szükséges eszközöket.
c) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a mini bölcsőde létesítése érdekében a
képviselőtestület javaslatát a fenntartói döntések meghozatala érdekében terjessze a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Szita László könyvvizsgáló távozik az ülésről.

11) Pályázatokról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A pályázati dokumentáció alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése pályázatról, az igényelt összeg 50.000.000.- Ft, 100%-os támogatottsággal.
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Elmondja, hogy az önkormányzat az óvodai eszközbeszerzésre nyert pályázatot 30.000.000.- Ft értékben,
ebben az ügyben tárgyaltak az érintett képviselőkkel, amely alapján lehetséges, hogy ebből az összegből egy
bizonyos részt-10.000.000.- Ft összeget- a bölcsőde eszközeire lehet fordítani.
Előadja, hogy 100.000.000.- Ft +ÁFA összegű támogatást nyert az önkormányzat turisztikai célra, ebben
szerepel a színház korszerűsítésére, speciális játszópark létrehozására, a múzeummal és a kerékpáros sporttal
kapcsolatos fejlesztés. Erre vonatkozóan péntekig meg kell kötni a megállapodást az Államkincstárral.
Tájékoztatást ad a strand fejlesztésére vonatkozó pályázatról, amelyben három témakört hagytak jóvá: öböl
és parti sáv felújítása, rendbetétele, homokos rész megvalósítása, egy speciális játszótér létrehozása és a
sportpályák megépítése. A játszótér és a sportpálya összevonása miatt kiírt közbeszerzés folyamatban van,
fontos lenne, ha júliusban megépülne a játszótér.
Elmondja, hogy beadásra került egy pályázat 15.000.000.- Ft értékben útépítésre. A MÁV a tönkretett utakat
és a pálya melletti területet szeptemberben kezdi el rendbe tenni.
Wiesner Péter Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Szól, hogy a Kaza utcától a Huba utcáig illetve Csőrsz utcáig kátyúkat jelöltek és információja szerint ezeket
a nyári forgalomra ideiglenesen kijavítják, majd később teljes felújításra kerül sor.
Koplányi László műszaki és beruházási ügyintéző:
Előadja, hogy a vasút által tartott bejáráson végignézték az utakat, a kivitelezők három utat, az Esztergom, a
Kisfaludy és a Jókai utcákat baleset- mentesíteni fogják még a szezon előtt. A baleset és az életveszély elhárításán kívül mást most nem fognak végezni, csak ősszel.
A szükséges munkálatokat felmérik a kivitelezők és azt eljuttatják az Önkormányzathoz.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a felmérés az Önkormányzattal együtt történt-e, mint Szemesen vagy Földváron.
Koplányi László műszaki és beruházási ügyintéző:
Válaszol, hogy ez megtörtént Szárszón is.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a konyha felszereléseinek korszerűsítésére beadott pályázat is elbírálás alatt van. Megkérdezi, hogy van- e kérdés a pályázatokkal kapcsolatban?
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a 100.000.000.- Ft-os pályázat ki van már dolgozva?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a héten meg kell kötni a megállapodást a Magyar Államkincstárral, a megjelölt okmányokat
leadták, fél év áll rendelkezésre a tervek elkészítéséhez, majd következik ezek jóváhagyása, a közbeszerzés
kiírása. Elmondja, hogy a pályázatban szereplő fejlesztéseket kell megvalósítani, a Budapesten most átadott
mesejátszótér tervezőjével fel kell venni a kapcsolatot.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A pályázati dokumentációk a jkv. 11. sz. mellékletei)
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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90/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

12) Schmidt Attila és Schmidt Adrienn elővásárlási jogról történő lemondás kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a testületet, hogy a felépítmény magántulajdonban van, de a földterület az Önkormányzat tulajdona. Az építményeket megilleti a földhasználati jog, amelynek az ellenértékét az építtetők előre a szerződéskötéskor kifizették. Az építményt eladhatják, de földterületet nem. A földtulajdonost az építményre, az
építmény tulajdonosát pedig a földterületre- annak értékesítése esetén- elővásárlási jog illeti meg, amely
alapján fenti ügyben az Önkormányzatot elővételi jog illeti meg. Amennyiben az Önkormányzat nem él az
elővásárlási jogával, akkor a felépítmény tulajdonjogát megveszi a vevő, az önkormányzatnak pedig megmarad a földtulajdona.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az épület körüli terület közterület használati elbírálás alá esik.
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. 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:
91/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Schmidt Attila és Schmidt Adrienn
. sz. alatti lakosok tulajdonában lévő Balatonszárszó, Móricz Zs. utcai (815/6.hrsz) strand D-K-i sarkán lévő 815/6/D.
hrsz-ú üzletépület eladásával kapcsolatosan a Begaláné Kiszelya Katalin
sz. alatti lakos javára az elővásárlási jogáról lemond.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az üzlet alatti 44 m2 alapterületre szóló földhasználati jog a vevő: Begaláné Kiszelya Katalin
sz. alatti lakos nevére átírásra kerüljön.
Megbízza a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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13) TMM JÖVŐ Kft-vel megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő- testületet.
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. 13. 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:
92/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a
TMM JÖVŐ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (képviseli: Szabics Márta; székhely: 8693 Lengyeltóti, Bem József u. 16.; adószám: 23067239-1-14) helyszíni adatgyűjtés
végzésére a beterjesztett, jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés
aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Dr. Schumann Bélával bérleti szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem támogatta az 5 évre szóló szerződés megkötését, javasolják 2018.12.31-ig megkötni a szerződést, a bérleti díj karban tartása és előre történő befizetése
mellett.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. számú
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. 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:

20

93/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete bérleti szerződést köt Dr.
Schumann Béla
sz. alatti lakossal a jegyzőkönyv mellékletét képező bérleti szerződés
tervezet szerint az alábbi kiegészítésekkel:
A bérleti szerződés 2017. augusztus 1-től 2018. december 31-ig tartó határozott időre
jön létre.
A bérleti díj összege a bérleti időszakra 70.830.- Ft.
A bérleti díj kifizetésének határideje 2017. július 31.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Szabó Endre vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a temető ravatalozó teraszának felújításáról, és az összesen 1.800.000.- Ft-os összegéről.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szabó Endre (
.) egyéni
vállalkozóval a Balatonszárszói Köztemető ravatalozó épületéhez tartozó terasz felújítására kötött vállalkozói szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A vállalkozói szerződés és az árajánlatok a jkv. 15. sz. mellékletei)
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:
94/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szabó Endre
egyéni vállalkozóval a Balatonszárszói Köztemető ravatalozó épületéhez tartozó terasz felújítására kötött vállalkozói szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 16. 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:
95/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 17. 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:
96/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Gyarmati László kérelme
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Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a kérelmet, 20.000.- Ft támogatást javasol.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
25.000.- Ft-ot javasol.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
30.000.- Ft-ot javasol.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyarmati László „Csőre töltött álom”
című kiadványának megjelenését 30.000.- Ft összeggel támogatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetés
tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 18. 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:
97/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyarmati László „Csőre
töltött álom” című kiadványának megjelenését 30.000.- Ft összeggel támogatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

19) Vicha Attila kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a kérelmet, és a támogatásokat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vicha Attila bérlő, klubvezető kérelmére a Balatonszárszói Tenisz Klub területén 20 m2 térburkolat elkészítésének összegét biztosítja az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A kérelem a jkv. 19. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
98/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vicha Attila bérlő, klubvezető kérelmére a Balatonszárszói Tenisz Klub területén 20 m2 térburkolat elkészítésének
összegét biztosítja az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

20) Javaslat a Somogy Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a napirendet és megkérdezi, van- e valakinek javaslata.
Nagy Zoltán képviselő:
Dr. Obádovics Gyulát javasolja.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Dr. Obádovics Gyulát javasolja.
Fekete János alpolgármester:
Dr. Obádovics Gyulát javasolja.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a döntést zárt ülésen szükséges meghozni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a döntés elnapolását.
(A Somogy Megyei Közgyűlés elnökének levele a jkv. 20. sz. melléklete)

21) Egyebek
21/1 Tefner Tibor képviselő tiszteletdíj felajánlása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Tefner Tibor képviselőnek.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a Polgárőr Szervezet támogatására javasolja felhasználni a felajánlásra kerülő egy havi tiszteletdíját.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tefner Tibor képviselő 2017. június
hónapra vonatkozó bruttó 45.000.- Ft felajánlott tiszteletdíját a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatá-
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sára hagyja jóvá. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Tefner Tibor nyilatkozata a jkv. 21. 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:
99/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tefner Tibor képviselő
2017. június hónapra vonatkozó bruttó 45.000.- Ft felajánlott tiszteletdíját a Balatonszárszói
Polgárőr Szervezet támogatására hagyja jóvá.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
21/2 Előirányzat átcsoportosítás
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet az átcsoportosítás és a rendeletmódosítás
szükségességéről.
Elmondja, hogy épül a szabadtéri zuhany, és ivókút kerül kialakításra a játszótéren és az óratéren.
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. 22. 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:
100/2017.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város és községgazdálkodási kormányzati funkcióról 2 millió forintot a Köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkcióra, valamint 3 millió forintot a Szabadidős park, strand üzemeltetés kormányzati funkcióra a felújítás összegéből átcsoportosít.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetést módosító rendelettervezetet
a következő képviselő- testületi ülésre terjessze elő jóváhagyás végett.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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21/3 Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a gyereknapi rendezvényekről majd felkéri Harmath Imrét, a Nagyközségi Sportegyesület
elnökét, hogy adjon tájékoztatást a hétvégi foci tornáról.
Harmath Imre, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Elmondja, hogy a TAO pályázat keretén belül a sportegyesület pályázatot adott be egy 9 személyes kisbuszra, 8.000.000.- Ft értékben, amelynek az önrészét az Önkormányzattól szeretnék kérni. A támogatói hozzájárulásra ígéret van a Vicha Attila által vezetett tenisz klubtól. A teniszklub tagjai kérik, hogy a teniszpálya
bérleti szerződése hosszabb távra legyen meghosszabbítva Vicha Attila részére, ennek fejében- ahogy eddig
is- a TAO összegekkel támogatni fogják az egyesületet. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a hétvégén megrendezett VII. Família Kid Kupáról és mindenkinek megköszöni a rendezvényen nyújtott segítségét.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Família Kid Kupa lebonyolításáról és a hétvégi halfőző versenyről, a Gyergyóalfaluból érkezett meghívásról valamint a muzslai meghívásról.
Harmath Imre, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Tájékoztatást ad a muzslai focitornáról illetve szól a foci csapatok mérkőzéseiről.
Kertész Adél a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Beszámol arról, hogy a karate versenyen a Balaton Budo színeiben versenyző Szekér Bálint junior kategóriában nagyon szép eredményeket ért el.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a felső tagozatosok osztálykirándulásáról.
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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