Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 681-10/2017
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. június 26-án tartott rendes üléséről
10. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
108/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
109/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
110/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
111/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodásának
elfogadása
112/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól tagdíj pótbefizetéssel kapcsolatban kimutatás kérése
113/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Egyetértés Pusztaszemes Község Önkormányzata polgármesterének kezdeményezésével a Dél- Balatoni
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj pótbefizetés ügyében
114/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Lengyelné Németh Beátával megbízási szerződés kötése gyermekorvosi asszisztensi feladatok ellátására
115/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
,,TORMA AUTÓ” Kft bérleti díj mérséklése
116/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadása
117/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Helyi gazdaságfejlesztés pályázattal kapcsolatban településrendezési eszközök módosítása és az Arker
Studió Kft-vel szerződés kötése
118/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Bölcsőde kialakításhoz szükséges tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés elkészítésére Fáró László-val megbízási szerződés kötése
119/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Települési Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítésére az Arker’s
Stúdió Kft. által benyújtott tervezési ajánlat elfogadása
120/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Nárcisz u. 22. sz. alatti ingatlan közművesítésének elutasítása
121/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Bérleti jogviszony SPORT-ÉRT Kft-ről a Sí-Tenisz-Bike Sport Kft-re történő átruházásáról szóló szerződés
elfogadása
122/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Bérleti jogviszony FRÖCCSBUSZ Kft (névváltozás következtében: SMILEBUSZ Kft)-ről a NEW WIWAIR
TEAM Kft-re történő átruházásáról szóló szerződés elfogadása
123/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Kapos Informatika Kft-vel kötendő rendelkezésre állási szerződések ügyében egyeztetés folytatása
124/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyurcsek Ferenccel megbízási szerződést kötése az Óvoda és a konyha meszelésére, festésére

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egyéb juttatásokról, valamint szociális támogatásról szóló 6/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 26-án 17.00 órai
kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme 8624
Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Nagy Zoltán
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

jegyzőkönyvvezető, titkársági és humánpolitikai ügyintéző

megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
István Ildikó

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
aljegyzői feladatokat ellátó, titkársági és igazgatási ügyintéző

megjelent
nem jelent meg

Koplányi László
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Vargáné Naár Szilvia
Kertész Adél
Dancsecs Klára
Nagyné Császár Tünde

műszaki és beruházási ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezető
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda mb. óvodavezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja

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

Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Evangélikus lelkész
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói 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
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú
Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú
Közalapítvány kuratóriumi tagja

nem jelent meg
nem jelent meg

Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Borza Miklós
Konc Gáll László
Mitykó András
Wiesner Péter
Cseri Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső

nem jelent meg
nem jelent meg
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
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
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Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály

Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke

nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Felkéri Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgatót, hogy a napirendek tárgyalása előtt tájékoztassa a
Képviselő-testületet az iskola munkájáról.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona a József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője:
Részletes tájékoztatást ad az iskola tevékenységéről, munkájáról, szól a tanév befejezéséről, tanulók létszámának növekedéséről, szalagavatóról, szerenádról, ballagásról, tanévzáró ünnepségről, nyári napköziről, az
ebesi testvériskola által történő vendéglátogatásról, az Erzsébet táborról, pedagógusok nyugdíjazásáról, a
testnevelő tanárnő távozásáról. Megköszöni az Önkormányzat, a Polgármester Úr és a Képviselő-testület
támogatását. Tájékoztat a létszámnövekedésről és az ötödikes osztály szeptemberi csoportbontásáról, a
kötcsei iskola munkájáról, életéről, a nyolcadik osztályosok sikeres középiskolai felvételijéről, továbbtanulásáról, a különböző iskolák közötti versenyekről, a tanulók elért eredményeiről.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól az iskola tevékenységéről, munkájáról, a pozitív változásokról, az iskolai zeneoktatás magas színvonaláról, a jótékonysági vásárról, a kirándulásokról, a sportról, az iskolával kapcsolatos kérdésekről. Megköszöni az iskola és a pedagógusok munkáját.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona intézményvezető:
Tájékoztatást ad a pedagógusok változásairól és a betöltésre váró álláshelyekről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van- e javaslat a napirendi pontokhoz.
Nagy Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy az egyebekhez lenne majd hozzászólása.
Korcz Miklós képviselő:
Én a strandon folyó kivitelezéssel kapcsolatban szeretnék majd.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ezt a témát tartalmazza a pályázati tájékoztató napirend, így javasolja a meghívóban szereplő
alábbi napirendi pontok illetve 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 2017.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3) A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről,
egyéb juttatásokról, valamint szociális támogatásról 6/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítása
4) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
5) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj pótbefizetés ügye
6) Lengyelné Németh Beátával megbízási szerződés kötése gyermekorvosi asszisztensi feladatok ellátására
7) ,,TORMA AUTÓ” Kft bérleti díj mérséklése
8) Tájékoztató pályázatokról
9) Rendezési tervmódosítás a helyi gazdaságfejlesztés pályázattal kapcsolatban
10) Bölcsőde kialakításához tervdokumentáció készítése
11) Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése
12) Balatonszárszó, Nárcisz u. 22. sz. alatti ingatlan adásvételi szerződés szerinti közművesítése
13) Bérleti jogviszony Sí-Tenisz-Bike Sport Kft-re történő átruházásról szóló szerződés elfogadása
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14) Bérleti jogviszony NEW WIWAIR TEAM Kft-re történő átruházásról szóló szerződés elfogadása
15) Kapos Informatika Kft-vel rendelkezésre állási szerződések kötése
16) Egyebek
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
108/2017.(VI.26.) 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 2017.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3) A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, egyéb juttatásokról, valamint szociális támogatásról 6/2010.(III.22.) önkormányzati
rendelet módosítása
4) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
5) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj pótbefizetés
ügye
6) Lengyelné Németh Beátával megbízási szerződés kötése gyermekorvosi asszisztensi feladatok ellátására
7) ,,TORMA AUTÓ” Kft bérleti díj mérséklése
8) Tájékoztató pályázatokról
9) Rendezési tervmódosítás a helyi gazdaságfejlesztés pályázattal kapcsolatban
10) Bölcsőde kialakításához tervdokumentáció készítése
11) Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése
12) Balatonszárszó, Nárcisz u. 22. sz. alatti ingatlan adásvételi szerződés szerinti közművesítése
13) Bérleti jogviszony Sí-Tenisz-Bike Sport Kft-re történő átruházásról szóló szerződés elfogadása
14) Bérleti jogviszony NEW WIWAIR TEAM Kft-re történő átruházásról szóló szerződés elfogadása
15) Kapos Informatika Kft-vel rendelkezésre állási szerződések kötése
16) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden ismerteti az anyagot az írásos előterjesztés alapján. Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők
részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
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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:
109/2017.(VI.26.) 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 2017.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden ismerteti a napirend lényegét. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet 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 egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2 sz. melléklete)

3) A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről, egyéb juttatásokról, valamint szociális támogatásról 6/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egyéb juttatásokról,
valamint szociális támogatásról szóló 6/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen
jelezni.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 3/1 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 egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről, egyéb juttatásokról, valamint szociális támogatásról szóló
6/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

4) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő első határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
110/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, Ádánd Község kiválásával.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő második határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
111/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás egységes
szerkezetben foglalt, módosított Társulási Megállapodását.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj pótbefizetés
ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Szól a pusztaszemesi polgármester körleveléről,
amelyben azt kéri, hogy a polgármesterek fogjanak össze és kérjenek pontos kimutatást az összegek kiszámításáról.
Korcz Miklós képviselő:
Korábban már ez ügyben én egyszer szóltam, a jegyző asszony írt egy levelet ennek a társulásnak, amire hát
kaptunk egy olyan választ, ami semmilyen nem volt. És változatlanul ugyanazok a számok szerepelnek továbbra is, mint a korábbi anyagokban. Kiugróan magas szám ez a 15.740.000.- Ft, én szerintem innen indul
ez az egész rossz számítás, valamikor valakik ezen, szemet hunytak és abból eredően sok. Egyébként, hogy
ha nem fizetjük ki ezt az összeget, akkor valami békésre kell, hogy tegyenek valami lépést, mert a Lengyel
Róbert polgármester úr levele sem vigasztal meg engem. Mert hát ő iratott gyorsan egy ilyen levelet, ez sem
válasz. Én javaslom azt, hogy ha összefognak a polgármesterek ez ügyben, akkor Balatonszárszó ne kérjen
ilyen sűrűséggel hulladékszállítást. Kicsit túlzottnak tartom, ami most van Szárszón, minden héten jön az
autó tök fölöslegesen, mert minden nyolcadik vagy tizenötödik háznál van csak kint a kuka. Attól függetlenül teljesen végig kell járják az útvonalat. Ez most egy kicsit túlestünk a ló másik oldalán, nagyon nagy ez a
szolgáltatás nekünk, irtózatosan drága, nincs rá szüksége a falunak.
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy a háztartási hulladékot el kell, hogy vigyék.
Korcz Mikós képviselő:
Azt elviszik, de az egyéb más járatok, tudod, és akkor egy csomót spórol ez a cég, mert bekukkantanak azért
az utcába, ó itt nincs akkor ide be sem megyünk. Tehát az nem is merül fel költségként nekik, biztos, hogy az
egész nyomvonalra le van számlázva.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a szelektív hulladékszállításra gondol a képviselő úr, mert ott vannak felesleges járatok. Ezzel
ő is egyetért.
Korcz Mikós képviselő:
Akkor a szolgáltatásaikat nem fogjuk olyan (hangzavar) igénybe venni. Nonszensz, hogy Balatonföldvár
város, Zamárdi város, és kiugróan magasat csak Balatonszárszó fizet. De hál istennek, Pusztaszemesnek is
fáj a kevés.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a tájékoztatás kérésére semmitmondó választ érkezett. Javasolja, hogy a Képviselő-testület
szigorúan ragaszkodjon a határozati javaslatban foglaltakhoz. Kérjék annak kimutatását, hogy minek alapján
lett megállapítva ez az összeg.
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Korcz Miklós képviselő:
Ha egyszer tagjai vagyunk egy ilyen közösségnek, akkor úgy gondolom, hogy nincs kettős mérce. Ha arra
van szükség, az eredeti szerződésig kell visszamenni, amikor valaki véletlenül Balatonszárszó javára elütött
egy számot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy a cég tájékoztatása szerint az a jó kiszámítási mód, ahol kevesebbet kell fizetni és az a rossz a
kiszámítási mód, ahol a szolgáltatás összegét magasabbra állapították meg, mint Földvárét. Írásban ígéret
volt ennek kijavítására, de ez nem történt meg.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy kérni kell egy részletes kimutatást, amiből megállapítható, hogy mi okozza ezt a magas költséget.
Korcz Miklós képviselő:
Lehet, hogy ezt fölösleges mondjam, valami reagálást kell erre megfogalmazni, mert akkor, hogyha mi reagálunk valamire, akkor arra a késedelmi kamatokat nem tudja utánunk nyomni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy a Képviselő-testületi határozat kerül megküldésre, ez alapján újra meg kell kérni a kimutatást.
Korcz Miklós képviselő:
Az alapoktól kiindulva mutassák ki a számokat.
Dorogi Sándor polgármester:
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 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:
112/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a DBRHÖT 2016. évre
vonatkozó, pótbefizetés elrendelésével kapcsolatos 5.018.001.- Ft működési hozzájárulás befizetéséről az összeg kiszámításának módja és a számítás során felhasznált adatok ismeretében
dönt.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a DBRHÖT elnökét.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a Képviselő- testület fogadja el a pusztaszemesi polgármester javaslatát.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről
Javasolja az alábbi határozat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Pusztaszemes Község Önkormányzata polgármesterének kezdeményezésével és a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj pótbefizetés ügyében javasolja a kapcsolatfelvételt Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úrral. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a DBRHÖT
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elnökét és Pusztaszemes Község Önkormányzatának polgármesterét. 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:
113/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Pusztaszemes Község Önkormányzata polgármesterének kezdeményezésével és a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj pótbefizetés ügyében javasolja a kapcsolatfelvételt Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úrral.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a DBRHÖT elnökét és
Pusztaszemes Község Önkormányzatának polgármesterét.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6) Lengyelné Németh Beátával megbízási szerződés kötése gyermekorvosi asszisztensi feladatok ellátására.
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő- testületet.
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 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:
114/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Lengyelné Németh Beáta Mária
sz. alatti lakost a balatonszárszói székhelyű házi gyermekorvosi
feladat ellátási körzetben a házi gyermekorvos melletti asszisztensi feladatok ellátásával 2017.
július 1-től 2017. szeptember 30-ig terjedő időszakban az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltak szerint.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) ,,TORMA AUTÓ” Kft bérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a napirend Torma Zoltán beadványára való válasz. A 30% kedvezményt abban az esetben
biztosítja az önkormányzat, amennyiben a bejáratnál a szabad mozgást tudja biztosítani a bérlő. Előadja,
hogy az egyeztetés megtörtént a strand vezetőjével és a bérlővel közösen, a helyszínt bejárták, leegyeztették.
Reméli, hogy békesség lesz még ezen a nyáron, aztán jövőre befejezik ott az árusítást.
Tefner Tibor:
Megkérdezi, hogy készülni fog rajz is?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy műszaki rajz van róla.
Korcz Miklós képviselő:
Most ez már egy teljesen eldöntött dolog, hogy Torma Úrnak jár 30% kedvezmény, amire erősen rájátszik
két hete, hogy 30 centit nem volt hajlandó arrébb tolni a papucsos állványát. Tehát ha mi itt csak itt 30 %-kal
dobálózunk, akkor oda kerülünk, mint bizonyos politikusok, akiket már nem a nevén szólítanak, hanem
30%-os. A többi bérlő, ha jól emlékszem 10%, nem?
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Válaszol, hogy 30%.
Korcz Miklós képviselő:
Megkapták a 30-at?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy mindenki megkapta a 30%-ot, ezért is kérte a Torma Úr, mert mindenki más megkapta.
Korcz Miklós képviselő:
Akkor köszönöm szépen a szíves vendéglátást. Viszontlátásra.
Korcz Miklós képviselő távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy Torma Zoltán azzal a feltétellel kapja meg a kedvezményt, ha a kijárást biztosítja, erről tárgyalást folytattak, a kedvezményt mindenki megkapta.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TORMA AUTÓ” Kft bérlő bérleti díj
csökkentésre vonatkozó kérelmére a Balatonszárszó Mikszáth K. u. 2. sz. alatti központi strand főbejáratánál
található 6. jelű üzlethelyiség (2 db ajándéküzlet elnevezésű és az üzlethez tartozó egyéb helyiségek)
2017.évi bérleti díját- a polgármesterrel történt előzetes szóbeli egyeztetés alapján- 30%-kal csökkenti abban
az esetben, amennyiben:
bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a strand bejáratot szabadon hagyja és a bejárást illetve kijárást
lehetővé teszi, továbbá
ennek fejében a bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a strand belépő díj bevezetése miatti bevétel
csökkenését bírósági úton nem kívánja érvényesíteni az önkormányzattal szemben, továbbá
a bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évre vonatkozó csökkentett bérleti díjat 2017. június
28-ig illetve egyéb kötelezettségeit a szerződésben meghatározott határidőben maradéktalanul teljesíti.
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. 7. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
115/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TORMA AUTÓ” Kft
bérlő bérleti díj csökkentésre vonatkozó kérelmére a Balatonszárszó Mikszáth K. u. 2. sz. alatti
központi strand főbejáratánál található 6. jelű üzlethelyiség (2 db ajándéküzlet elnevezésű és az
üzlethez tartozó egyéb helyiségek) 2017.évi bérleti díját- a polgármesterrel történt előzetes szóbeli egyeztetés alapján- 30%-kal csökkenti abban az esetben, amennyiben:
- bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a strand bejáratot szabadon hagyja és a bejárást illetve
kijárást lehetővé teszi, továbbá
- ennek fejében a bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a strand belépő díj bevezetése miatti bevétel csökkenését bírósági úton nem kívánja érvényesíteni az önkormányzattal szemben, továbbá
- a bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évre vonatkozó csökkentett bérleti díjat 2017.
június 28-ig illetve egyéb kötelezettségeit a szerződésben meghatározott határidőben maradéktalanul teljesíti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona távozik az ülésről.

8) Tájékoztató pályázatokról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a strandi pályázatról, az ott folyó munkálatokról, a pályázati összeg Szárszóért Nonprofit Kft. számlájára érkezéséről.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a pályázat műszaki részéről rajzot szeretett volna látni, előzetesen tájékoztatást kapni, például a lyukakról és az öböl kövekkel történő lezárásáról.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy a képviselők részére ki lett adva a múlt ülésen a pályázat dokumentációja. Jelen ülésre becsatolásra került a vállalkozási szerződés is.
Tefner Tibor képviselő:
Jelzi, utánanéz, hogy a testületi anyagban ez megtalálható-e.
Dorogi Sándor polgármester:
Részletes tájékoztatást ad a pályázat egész folyamatáról, amelybe nem nagyon volt beleszólása az önkormányzatnak.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője:
Elmondja, hogy az eredeti beárazatlan anyagból is húztak le sort, ennyire nem volt beleszólása a pályázónak.
A pályázat másik része, a közbeszerzés a határidők betartásával lezárult, ez alapján szerdán lehet szerződést
kötni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy azt lehet megvalósítani, amiről a pályázat szól.
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Dorogi Sándor polgármester
Javasolja, hogy vállaljon a projektben a Képviselő-testület nagyobb szerepet úgy, mint amikor a Fő utca
készült, szóljanak a kivitelezőnek, ha valamivel problémájuk van.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy ez egy nagyon kényes helyzet egy képviselő számára, egyes projektek nagy politikai felelősséggel járnak. Tájékoztatást ad a Fő utcai építkezéskor a Képviselő-testületet tagjai közül létrehozott, írásban
kijelölt adhoc bizottságról, akinek volt jogosultsága tárgyalni a kivitelezővel. Ilyen típusú feladatokban kötelességszerűen részt tudnának venni most is. Véleménye szerint ez könnyebbség lenne a polgármesternek és a
képviselőknek is.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a Fő utca felújításánál is esténként egyeztettek.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyetért Dr. Tomka Ákos képviselő felvetésével és megköszöni azt. Elmondja, hogy a Fő utca önkormányzati beruházás volt. A sportpálya pályázatnál sem tudja az önkormányzat, hogy a kiírók mit hagytak jóvá.
Felkéri Dr. Tomka Ákos és Tefner Tibor képviselőket, hogy másnap reggel tekintsék meg a strandi projekt
helyszínét és tegyenek javaslatot az esetleges problémák megoldására.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy kint lesznek a helyszínen.
Tefner Tibor képviselő:
Válaszol, hogy kimennek.
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden ismerteti a turisztikai pályázat lényegét, amelyben a színház környezetének rendbe tétele, játszótér
kialakítása, a múzeum környezetének felújítása illetve a kerékpáros sport népszerűsítése szerepel. Elmondja,
hogy ez egy két és féléves projekt, az elszámolásra is ennyi idő van, az idén csak 5.000.000.- Ft lesz az öszszegből felhaználva. Szól a beadott konyha pályázatról, elmondja, hogy a Hivatal épületének nyílászáró cseréjére benyújtott pályázat nyert, és tájékoztatást ad a Művelődési Ház által eszközbeszerzésre és a Sárkányfesztivál megrendezésére beadott pályázatokról.
Fekete János képviselő:
Javasolja, tájékoztassák a lakosságot, hogy a turisztikai pályázat két és féléves folyamat lesz, nem azonnal
valósul meg.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről.
Javasolja a tájékoztató és az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A két pályázathoz tartozó dokumentáció a jkv. 8. 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:
116/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Rendezési terv módosítása a helyi gazdaságfejlesztés pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. Megállapítja, hogy kérdés nincs 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 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:
117/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy településrendezési eszközeit a Balatonszárszó, 248/2. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában módosítja a piac kialakításának megfelelően.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatolt árajánlat szerint az Arker Studió Kft. 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 21. szám alatti vállalkozással 2017. december 31-i befejezési határidővel
kössön vállalkozói szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Bölcsőde kialakításához tervdokumentáció készítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat. Megállapítja, hogy kérdés nincs 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 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:
118/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsőde kialakításhoz
szükséges tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés elkészítésére Fáró László 8640
Fonyód, Csend u. 5. szám alatti vállalkozó bruttó 100.000.-Ft-os árajánlatát elfogadja és vele
megbízási szerződést köt 2017. július 10-i teljesítési határidővel.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján és elmondja, hogy a készítés költségét le lehet igényelni a központi költségvetésből. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Települési Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítésére az Arker’s Építész Stúdió Kft. által benyújtott tervezési ajánlatot 2017.október 1-i teljesítési határidővel elfogadja. Felelőd: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. 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:
119/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Települési
Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítésére az Arker’s Építész Stúdió
Kft. által benyújtott tervezési ajánlatot 2017.október 1-i teljesítési határidővel elfogadja.
Felelőd: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Balatonszárszó, Nárcisz u.22. sz. alatti ingatlan adásvételi szerződés szerinti közművesítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 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 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:
120/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Pláner István és Plánerné
Csákvári Olga ingatlantulajdonosoksz, alatti ingatlannak az Önkormányzat által
történő közművesítésére, a gáz és szennyvíz telekre történő beállítására, valamint az ingatla-
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non a víz és villany rákötési lehetőség biztosítására irányuló- kérelmét kellékszavatossági igényük elévülése miatt elutasítja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Bérleti jogviszony Sí-Tenisz-Bike Sport Kft-re történő átruházásról szóló szerződés elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Fekete János képviselő:
Javasolja, hogy a teniszpályánál a pingpong asztal alatti viakolorozás az önkormányzat költségére készüljön
el a 10.000.000.- Ft-os támogatás fejében.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a munkát Szabó Endre vállalkozó végzi el és az iskolánál lévő térkövezést is elvégzi. Megállapítja, hogy nincs egyéb hozzászólás 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 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:
121/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a SPORT-ÉRT Kft Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710. hrsz-on nyilvántartott központi strand elnevezésű ingatlanon található 3 db összesen 1642.50 m2 alapterületű salakos teniszpálya bekerítve,
háló és vonalak nélkül, továbbá 77 m2 nagyságú épület berendezés és bútor nélkül, üresen,
valamint a létesítményhez tartozó 451 m2 közterület, együttesen 7. jelű teniszpálya sportlétesítmény fennálló bérleti jogának Si- Tenisz- Bike Sport Kft javára történő átruházásra vonatkozó szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a szerződés közjegyzővel történő hitelesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Bérleti jogviszony NEW WIWAIR TEAM Kft.-re történő átruházásáról szóló szerződés
elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy Vécsei Mihály megígérte, hogy eredetben is megküldi a nyilatkozatot, de ez nem történt
meg. Ennek ellenére elfogadható a szerződés, mert csak akkor válik hatályossá, ha a közjegyzői ellenjegyzés
megtörténik.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. 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:
122/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a FRÖCCSBUSZ Kft
(névváltozás következtében: SMILEBUSZ Kft) a Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti
710. hrsz-on nyilvántartott központi strand elnevezésű ingatlan Ny-i részében található összesen 55.64 m2 alapterületű ,,Büfé” elnevezésű 4. jelű üzlethelyiség, valamint az ugyanitt található 21.87 m2 alapterületű ,,raktár” elnevezésű 5. jelű helyiségre fennálló bérleti jogának a
NEW WIWAIR TEAM Kft javára történő átruházására vonatkozó szerződést az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a szerződés közjegyzővel történő hitelesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Kapos Informatika Kft-vel rendelkezésre állási szerződések kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a rendelkezésre állási szerződésekről, amelyek szerint a vállalkozó az
összes munkáért havi 5.000.- Ft-ot kérne.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy eddig mennyit kapott a mukákért?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy eddig is elvégezte ezeket a munkákat, de nem kapott díjazást érte. A vállalkozó kérte, hogy
legalább az útiköltsége fedezve legyen. A Hivatali munkákért, ügyek intézéséért havi 48.000.-Ft-ot kapott.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy összeadta a szerződések díjait, ami havi 55.000.- Ft +ÁFA összeg. Érdeklődik, hogy az
Infopontból éven át havi 5.000.- Ft-ot fog felvenni?
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ő úgy értelmezte, hogy a munka összesen 5.000.- Ft-ba fog kerülni havonta. Viszont így, az
55.000.- Ft esetében javasolja visszatérni az ügyre.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az Infopontnál is ki kell hangsúlyozni, hogy csak a szezonra köti meg a szerződést az önkormányzat.
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Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a strandot most is egy másik céggel csináltatták, mert ez a vállalkozó nem tudta megoldani.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A vállalkozó eddig is rendszeresen ellátta a feladatokat és ezért külön díjazást nem kapott.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a napirendet egyeztetés után egy későbbi időpontban tárgyalja újra a testület. Javasolja az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a Kapos
Informatika Kft-vel kötendő rendelkezésre állási szerződések ügyében folytasson egyeztetést és ennek eredményéről a következő ülésen tájékoztassa a Képviselő- testületet. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A szerződés tervezetek a jkv. 15. sz. mellékletei)
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:
123/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Kapos Informatika Kft-vel kötendő rendelkezésre állási szerződések ügyében folytasson egyeztetést és ennek eredményéről a következő ülésen tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Nagy Zoltán képviselőnek.
16/1) Tájékoztatás buszvezető kéréséről
Nagy Zoltán képviselő:
Előadja a buszvezetők kérését, melyben szeretnék, ha a buszokkal nem a körforgalomnál kellene megállniuk,
hanem az önkormányzat útburkolati jel felfestésével a József Attila utcában, az ABC-vel szemben, a sövénynél jelölne ki nekik egy helyet.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy eddig is néhány sofőr már a kempingnél parkolt, ez ezután is lehetséges ott.
16/2 Gyurcsek Ferenccel megbízási szerződés kötése
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az óvoda és a konyha éves meszelését minden évben
Gyurcsek Ferenc végezte el. Javasolja, hogy idén is Gyurcsek Ferenccel kössön megbízási szerződést az
önkormányzat a feladatok elvégzésére összesen nettó 350.000.- Ft megbízási díj ellenében.
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Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést köt Gyurcsek
Ferenc
sz. alatti lakossal a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda konyhájának belső fertőtlenítő meszelésére, festésére illetve a munkálatok előtt szükséges javítások,
karbantartások elvégzésére nettó 350.000.- Ft megbízási díj ellenében. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, 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:
124/2017.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt Gyurcsek Ferenc
. sz. alatti lakossal a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda konyhájának belső fertőtlenítő meszelésére, festésére illetve a munkálatok előtt szükséges javítások, karbantartások elvégzésére nettó
350.000.- Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester
Szól a lapanovi kirándulásról, az erdélyi kirándulásról, József Attila halálának 80. éves évfordulójáról, a
József Attila szobor elkészítésének lehetőségéről, az erre szervezett gyűjtésről, esetleges minisztériumi támogatásról és önkormányzati forrásból. Kéri, a Képviselő-testület hatalmazza fel, hogy ez ügyben folytasson
tárgyalásokat és ennek eredményéről tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy egyetért a kezdeményezéssel.
Tefner Tibor képviselő:
Jelzi, hogy a szökőkút környékén és a buszfordulóban nagy a gaz. Szól a Varga Norbert által üzemeltetett
telephely problémájáról.
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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