Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 681-13/2017
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. szeptember 11-én tartott rendes üléséről
13. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
134/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
135/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadása
136/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
137/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Magda Ilona megbízása óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátásával és kinevezése óvodapedagógussá
138/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítása
139/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Mini bölcsőde kialakítására Szabó Endre egyéni vállalkozóval szerződés kötése
140/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázatra
141/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Öko Pelso Kft- vel megbízási szerződés kötése Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására
kiírt pályázat pályázati dokumentációjának elkészítésére és ebr rendszerbe való feltöltésére
b) Öko Pelso Kft árajánlatának elfogadása a Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt
pályázat adminisztrációs feladatainak elvégzésére valamint beszerzési eljárások lebonyolítására
142/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pótbefizetés ügye
143/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
MNV Zrt-vel szerződés kötése az önkormányzati tulajdonú ivóvízközmű-vagyon és a szennyvízközművagyon állami tulajdonba történő adásáról
144/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
145/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Szijj Ágnes Ibolya jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
146/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabóné Nagy Csilla Mária határozott idejű jogviszonyának határozatlan idejűre történő módosítása
147/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Fejes Jánosné kinevezése
148/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Susóczki Natasa jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
149/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Molnár Ferencné kinevezése
150/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Merényi Éva csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal megbízási szerződést kötése házi gyermekorvosi feladat ellátás helyettesítés formájában történő ellátására
151/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat

Roadtechnik Kft-vel szerződés kötése a Zrínyi Miklós utca és a Móra Ferenc utca térkő burkolattal történő
járdafelújítási munkáira vonatkozóan
152/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
„Liliom utcai áteresz készítése” tárgyú napirendi pont elnapolása
153/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabó Endre egyéni vállalkozóval a József Attila Általános Iskola előtti parkban térkő burkolatok készítésére
vonatkozóan kötött vállalkozói szerződés jóváhagyása
A József Attila Általános Iskola előtti parkban a térkő burkolatok anyagvásárlására vonatkozó számla kifizetésének jóváhagyása
154/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Rigó utca felújítására vonatkozó műszaki leírás és árazatlan költségvetés készíttetése, árajánlatok beszerzése
155/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Helyi építési szabályzatának 8. számú módosításának elfogadása
Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (X.05.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 11-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
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

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

Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Cso- nem jelent meg
portja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
nem jelent meg
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
megjelent
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Takácsné Marics Margit
Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Matkovics Diána
Csizmás Mihály
Magda Ilona
Gömbös Attila
Ihász Attila

Új Élet Klub vezetője
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
intézményvezető pályázó
Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében
informatikus

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

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes azt
megnyitja.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat a meghívóban szereplő napirendek mellett újabb napirendi
pont tárgyalására? Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Kinevezés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásra
4) A Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosítása
5) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartására irányuló Társulási Megállapodás módosítása
6) Bölcsőde kialakítására érkezett árajánlatok elbírálása
7) Bölcsőde kialakítására pályázat benyújtása
8) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pótbefizetési ügye
9) Állami tulajdonba kerülő viziközművek ügye
10) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
11) Szociális gondozónők jogviszonyaiban bekövetkezett változások
12) Kapos Informatikai Kft-vel szerződés kötése
13) Zrínyi Miklós és Móra Ferenc utca illetve a csatlakozó utcák (Új Élet utca, Ifjúság utca, Tavasz utca)
járdafelújítási munkálatai
14) Liliom utcai áteresz készítése
15) József Attila Általános Iskolához vezető járda illetve a József Attila szobor előtti terület térkövezése,
kapu készítése
16) Rigó utcai lakosok kérelme útfelújításra vonatkozóan
17) Balatonszárszó Nagyközség helyi építési szabályzatának 8. számú módosítása
18) 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:
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134/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Kinevezés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásra
4) A Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016. (IV.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
5) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartására irányuló Társulási Megállapodás módosítása
6) Bölcsőde kialakítására érkezett árajánlatok elbírálása
7) Bölcsőde kialakítására pályázat benyújtása
8) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pótbefizetési ügye
9) Állami tulajdonba kerülő viziközművek ügye
10) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
11) Szociális gondozónők jogviszonyaiban bekövetkezett változások
12) Kapos Informatikai Kft-vel szerződés kötése
13) Zrínyi Miklós és Móra Ferenc utca illetve a csatlakozó utcák (Új Élet utca, Ifjúság utca,
Tavasz utca) járdafelújítási munkálatai
14) Liliom utcai áteresz készítése
15) József Attila Általános Iskolához vezető járda illetve a József Attila szobor előtti terület
térkövezése, kapu készítése
16) Rigó utcai lakosok kérelme útfelújításra vonatkozóan
17) Balatonszárszó Nagyközség helyi építési szabályzatának 8. számú módosítása
18) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a testületi ülés
előtti informális ülésén javasolták, hogy a kereszteződésben lévő jelző lámpák átalakításának, áthelyezésének
ügyét az októberi testületi ülésen tárgyalja a testület. Megkérdezi Korcz Miklós képviselőt, hogy egyetért-e a
javaslattal?
Korcz Miklós képviselő:
Igen.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a
forgalomirányító jelző lámpák átalakításának, áthelyezésének ügyét a Képviselő- testület a 2017. októberi
ülésén tárgyalja.
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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
135/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. év II. félévi
munkatervet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a forgalomirányító jelző lámpák átalakításának, áthelyezésének ügyét a Képviselő- testület a 2017.
októberi ülésén tárgyalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. 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. 2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
136/2017.(IX.11.) 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

3) Kinevezés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásra
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felsorolja a napirend keretében beterjesztett iratokat. Elmondja, hogy a szociális bizottság a mai napon tárgyalta a napirendet és a társközségek is egyetértenek az óvodavezető kinevezésével. Felkéri Magda Ilona
pályázót a bemutatkozásra.
Magda Ilona pályázó:
Bemutatkozik, majd röviden ismerteti a szakmai elképzeléseit.
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Dorogi Sándor polgármester:
Örömét fejezi ki, hogy a pályázat elnyerése esetén szakképzett ember kerül az intézmény vezetői pozíciójába, majd szól az óvoda és a bölcsőde fontosságáról. Felolvassa a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért vele, jelezze.
(Az írásos előterjesztés, Teleki és Szólád Községek Önkormányzata Képviselő- testületeinek határozat kivonata és a szavazólapok 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:
137/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Magda Ilona
szám alatti lakost a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda (székhely és munkavégzés helye:
8624 Balatonszárszó, Radnóti u. 10.) óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátásával,
határozott időre, 5 év időtartamra, 2017. október 01. napjától 2022. augusztus 15. napjáig.
A Képviselő-testület Magda Ilonát a határozott idejű magasabb vezetői beosztás megbízásával
egyidejűleg 2017. október 01. napjától határozatlan időre kinevezi a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodapedagógusává.
A Képviselő-testület Magda Ilona alapilletményét Pedagógus II. főiskolai végzettség (alapfokozat) fizetési osztály, 8. fizetési fokozat alapján havi bruttó
állapítja meg.
Az illetményvezetői pótlék mértéke az illetményalap 40%-a, azaz
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízással és kinevezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Gratulál Magda Ilonának a megbízáshoz és kinevezéshez. Köszönetét fejezi ki Vargáné Naár Szilvia óvodapedagógusnak az eddigi vezetői munkájáért majd szól a kötcsei óvoda munkájáról.

4) A Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016. (IV.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a jegyárakat tartalmazó táblázatnak a rendelet mellékletébe kell
átkerülnie.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő rendelet
módosítás elfogadását.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (X.05.) önkormányzati rendelete
a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló
5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

5) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartására irányuló Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden ismerteti a bölcsőde alapítás miatti módosítás szükségességét. Elmondja, hogy a munkaértekezleten
a társközségek polgármesterei egyetértettek a módosítással.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy az alapító okirat módosítását a Társulási tanács fogadta el, a Képviselő-testületnek a módosított társulási megállapodást kell elfogadnia. A módosítást a másik öt Képviselő-testületnek is el kell fogadnia, ezután lehet törzskönyveztetni a bölcsődét a MÁK-nál.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az 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:
138/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítását az előterjesztés
mellékletét képező módosító okiratban foglalt tartalommal elfogadja.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a módosító okirat elfogadásával egyidejűleg a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartására
irányuló Társulási Megállapodást elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6) Bölcsőde kialakítására érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet és javasolja az 1. sz. árajánlat elfogadását.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 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:
139/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Radnóti
utca 10. sz. alatti „Százszorszép” Óvoda keleti épület szárnyában bölcsőde kialakítására Szabó
Endre egyéni vállalkozó, kisadózó árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert Szabó Endre egyéni vállalkozóval (8625 Szólád, Kossuth L.u. 32.) a bruttó 10.937.436.- Ft összegű kivitelezési szerződés megkötésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a testületi ülés előtti informális ülésen a bizottság tárgyalta a napirendet és a javaslattal
egyetértettek.

7) Bölcsőde kialakítására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy megjelent egy pályázati kiírás bölcsődék kialakítására, bölcsődék technikai
eszközeinek beszerzésére, 10.000.000.- Ft összegben, melynél 5 % önerő szükséges. Az Önkormányzat pályázatot kíván beadni a kiírásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a kiírásban szereplő maximum támogatási összeg bruttó 10.000.000.- Ft, melyhez 5% önerő
szükséges, az önerőt és a pályázati összegen felüli összeget a Képviselő-testületnek kell biztosítani. A pályázatot szeptember 28-ig kell benyújtani, a Polgármester Úr Karsai Anikó pályázatíróval egyeztetett, aki bruttó
127.000.- Ft –os árajánlatra tett javaslatot, ez szerepel a 10.000.000.- Ft-os támogatási összegben, így ezt
nem az Önkormányzatnak kell kifizetni. Nyertes pályázat esetén a projektmenedzsmenti összeg 381.000.- Ft,
ez is finanszírozható a pályázati összegéből. Karsai Anikónak egy kikötése van, ha az Önkormányzat hibájából nem adható be a pályázat, abban az esetben bruttó 88.900.- Ft-ot kér az elvégzett munkájáért.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja a pályázat benyújtására vonatkozó alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági
miniszter által– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázatra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonszárszó Radnóti u. 10. sz. alatt található Balatonszárszói Százszorszép Óvoda épületében kialakítandó mini
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bölcsőde megvalósítására. A beruházás teljes költsége 17.308.391.- Ft. Az önkormányzat által benyújtandó
támogatási igény: 9.975.000.- Ft. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges 525.000.- Ft önerőt valamint a
beruházáshoz szükséges 6.808.391.- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetése város- és községgazdálkodási szolgáltatások kormányfunkció terhére biztosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: a pályázat benyújtására: 2017.szeptember 28., értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A pályázati összefoglaló, a pályázati kiírás és az Öko Pelso Kft két árajánlata 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:
140/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
nemzetgazdasági miniszter által– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására
kiírt pályázatra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonszárszó Radnóti u. 10. sz. alatt
található Balatonszárszói Százszorszép Óvoda épületében kialakítandó mini bölcsőde megvalósítására.
A beruházás teljes költsége 17.308.391.- Ft.
Az önkormányzat által benyújtandó támogatási igény: 9.975.000.- Ft.
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges 525.000.- Ft önerőt valamint a beruházáshoz szükséges 6.808.391.- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetése város- és községgazdálkodási
szolgáltatások kormányfunkció terhére biztosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017.szeptember 28.
értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öko Pelso Kft által Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat pályázati dokumentációjának elkészítésére és ebr
rendszerbe való feltöltésére adott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja és az
árajánlat alapján megbízási szerződést köt az Öko Pelso Kft-vel. A bruttó 127.000.- Ft összegű díj az Önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalékának terhére kerül kifizetésre. A Képviselő- testület felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öko Pelso Kft által Mini bölcsődei
férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat adminisztrációs feladatainak elvégzésére valamint
beszerzési eljárások lebonyolítására adott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, bruttó
381.000.- Ft összegben elfogadja. Nyertes pályázat esetén a Képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
141/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öko Pelso Kft által
Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat pályázati dokumentációjának elkészítésére és ebr rendszerbe való feltöltésére adott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja és az árajánlat alapján megbízási szerződést köt az Öko Pelso Kftvel. A bruttó 127.000.- Ft összegű díj az Önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalékának terhére kerül kifizetésre.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öko Pelso Kft által
Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat adminisztrációs feladatainak elvégzésére valamint beszerzési eljárások lebonyolítására adott árajánlatát a jegyzőkönyv
mellékletét képező tartalommal, bruttó 381.000.- Ft összegben elfogadja.
Nyertes pályázat esetén a Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pótbefizetési ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a testületi ülés
előtti informális ülésen is javasolta, hogy ma ne döntsenek az ügyben, hanem még tájékozódjanak. Megkérdezi, hogy van- e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele?
Korcz Mikós képviselő:
Tulajdonképpen folyamatosan kérjük az adatok kimutatását, a levélben az áll, hogy a felosztások számítását
ellenőrizték, azokban számítási hiba nem található. Nekem a legnagyobb problémám, hogy az alapszámok
lehetnek tévesek, ami után összeszoroznak, tehát nem arra voltunk kíváncsiak, hogy tudnak- e szorozni, hanem mutassák, ki miből fakad ez a hatalmas befizetési kötelezettség. Én javaslom, hogy továbbra se fizessük
ki.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy az alapadatok az NHSZ Zöldfoktól származnak és a számítás az alapján történik. Tájékoztatja a testületet, hogy augusztus 21-én érkezett egy fizetési felszólítás, amelyben 30napos határidőt határoztak
meg. Ha nem fizet az Önkormányzat, akkor elindítják a beszedést illetve a társulásból való kizárás lehetőségét is megemlítették.
Korcz Mikós képviselő:
Köszönöm szépen a választ, ezekről tudtam eddig is. Az, hogy most két cég hogyan osztozik adatokon, embereken, meg önkormányzatokon az minket nem kell, érdekeljen. Ha az NHSZ Zöldfok kimutatása hibás,
akkor pedig hadd lássuk azt a kimutatást, mi alapján számolták ki. Tehát, hogy az egyik cég hivatkozik, hogy
a másiktól kap adatot, de az nem ellenőrizhető, mert azt hittel vallják, hogy az annyi, ez nekünk kevés. 5.000.
018.- Ft, tehát veszteni valónk nagyon nincs vele, ha még megpróbálkoznánk, továbbra is adatot kérni, mutassák ki, hogy miből jön ez ki. Balatonföldvár város rangú település, tán egy kicsit több lakosság számmal,
mint Szárszó, habár ez sosem biztos, hogy hányan is vagyunk. KSH-s adat mindig kevesebb, most is láttam
2117 volt a papíron, hogy Balatonszárszó annyi. Egy városi rangú településnek sokkal több bevétele van,
egyébként is olyan adottságokkal rendelkezik, amivel mi nem, oda azért rengeteg adóbevétel is befolyik. Én
nem gondolnám, hogy ez reális.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, kérjenek teljes, részletes tájékoztatást, hogy miből adódik a különbség, az alapok számításánál mit
vesznek figyelembe. Ennek utána kell járni.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy ha a levélben leírták, hogy 2015 -2016. évben is ugyanazon a szolgáltatási díjon vállalták
a feladat ellátást, akkor most mit kérnek?
Korcz Miklós képviselő:
Minden évben volt pótdíj befizetés egyébként, amíg ki nem ugrott ez a hatalmas nagy eltérés a települések
között.
Tefner Tibor képviselő
Felveti, hogy szerződjön az Önkormányzat másik céggel.
Korcz Miklós képviselő:
A társulásban ott nekünk részünk van abban az elkészült szemét szelektáló telepben.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, ha mindenképp fizetni kell és maradni a cégnél, akkor kérjen az Önkormányzat részletfizetést.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy három település kivételével minden önkormányzat fizetett, van olyan település, aki ki is
lépett emiatt a társulásból, de a fizetési kötelezettség- mint Korcz Miklós képviselő említette- a közös beruházás miatt fennáll.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a döntést az októberi ülésig napolja el a testület.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy ne legyen elnapolva, hanem döntsön arról a Képviselő-testület, hogy nem fogadja el és továbbra is indokoltnak tartja, hogy az alap kimutatást az Önkormányzat részére megküldjék.
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Megkérdezi, hogy nem lehetne ezt a másik cégtől kérni?
Korcz Miklós képviselő:
Egyből az NHSZ-re gondolsz? (hangzavar)
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a társulás elnökétől kérték meg a kimutatást, majd a pénzügyi vezető egyeztetett a
SIOKOM-mal, még a Zöldfoktól is meg lehet kérni a kimutatást.
Korcz Miklós képviselő:
Ha a SIOKOM számláz, a SIOKOM köteles alátámasztani a számlájának a tartalmát, tehát nekünk az NHSZel dolgunk nincs.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a testületet, hogy azt a válasz kapták Lengyel Róbert siófoki polgármester úrtól és a társulás
elnökétől, hogy amennyiben az Önkormányzat hibásnak véli a számítást, akkor az önkormányzat mutassa ki,
hogy miért hibás.
Korcz Miklós képviselő:
Amíg nem tudjuk ők mit számoltak, addig nem tudjuk cáfolni sem, meg elfogadni sem.
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Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy azt a válaszolt kapta, hogy a díj szolgáltatásarányosan van megállapítva, nem a lakosság
szám alapján.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy megpróbál a Kormányhivatalhoz fordulni és tőlük segítséget kérni ez ügyben, ha az újabb
megkeresés nem vezet eredményre.
Korcz Miklós képviselő:
Megakadt a szekerünk, tehát ha Kormányhivatal, akkor Kormányhivatal.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Egyetért azzal, hogy a testület elutasítja ezt a kérést, és kérik kimutatni miből adódik ez a plusz költség.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által közölt, 2016. évre vonatkozó 5.018.001.- Ft pótbefizetéssel kapcsolatos tájékoztatást nem fogadja el. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a pótbefizetés kiszámításának alapjául szolgáló adatokról kérjen tájékoztatást az NHSZ Zöldfok Zrt-től. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
142/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által közölt, 2016. évre vonatkozó
5.018.001.- Ft pótbefizetéssel kapcsolatos tájékoztatást nem fogadja el.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a pótbefizetés kiszámításának alapjául
szolgáló adatokról kérjen tájékoztatást az NHSZ Zöldfok Zrt-től.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Wiesner Péter Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Véleménye szerint, ne attól kérjék el a pénzt, aki vétlen, hanem a két szervezet intézze el. Az adatokat ellenőrizni kell, mert szerinte nem lehet ekkora különbség a két település között.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy erre azt a választ kapta az Önkormányzat, hogy Felügyelőbizottság felülvizsgálta és mivel
jóváhagyta, ezen változtatni nem lehet.

9) Állami tulajdonba kerülő viziközművek ügye
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.
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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:
143/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az MNV Zrt-vel szerződést
köt az önkormányzati tulajdonú az ivóvízközmű-vagyon és a szennyvízközmű-vagyon állami
tulajdonba történő adásáról az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ivóvízközmű-vagyon és a szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződések aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy az Egészségügyi,
Humán- és Köznevelési Bizottság a napirendet tárgyalta és javasolják a csatlakozást.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Előadja, hogy a hallgatók havi 5.000.- Ft ösztöndíjat kapnak, amit a megye szintén 5.000.- Ft-tal egészít ki.
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:
144/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
1.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
2.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget hatszázezer forintban határozza meg, melyet az önkormányzat a 2018. évi költségvetésben biztosít.

14

3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot írja alá és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2018. költségvetés tervezésekor
legyen figyelemmel.
Határidő: a pályázathoz való csatlakozás időpontja: 2017. október 02.
a pályázat kiírásának határideje: 2017. október 03.
a pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 07.
Felelős: Dorogi Sándor János polgármester
Dr. Merényi Éva gyermekorvos megérkezik az ülésre.

11) Szociális gondozónők jogviszonyaiban bekövetkezett változások
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy négy fő helyett három fő került alkalmazásra, a helyettesítés nagyon nehezen oldható meg.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Bizottsági ülésen javasolták az igények újbóli felmérését továbbá megvizsgálni annak
lehetőségét, hogy a gondozottak is hozzájáruljanak az ellátáshoz. Az Önkormányzat körülbelül 10.000.000.Ft-ot ad erre a szolgáltatásra. Előadja, hogy megkérte Harmatos Ibolyát, az EHK Bizottság tagját, hogy írásban tájékoztassa a képviselőket arról, hogyan lehetne ezt az összeget lefelé vinni.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő, Szijj
Ágnes Ibolyára vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
145/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szijj Ágnes Ibolya szociális gondozó Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodás szerint 2017.
augusztus 19. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő, Szabóné Nagy Csilla Máriára vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
146/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabóné Nagy Csilla Mária szociális gondozó közalkalmazott határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2017. augusztus 21. napjától határozatlan idejű jogviszonyra módosítja bruttó
összegű illetményének, besorolásának (C fizetési osztály, 09 fizetési fokozat), munkavégzési helyének és szociális
gondozó munkakörének változatlanul hagyása mellett.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő, Fejes Jánosnéra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
147/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 18. napjától közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi Fejes Jánosné
sz. alatti lakost Sámson Szilvia Mária szociális gondozó közalkalmazott helyettesítésére, határozott időre, Sámson Szilvia
Mária keresőképtelenségének időtartamára, előreláthatólag 2018. január 31-ig, de legfeljebb
a helyettesített dolgozó munkába állásának időpontjáig, C fizetési osztály 04 fizetési fokozatba, szociális gondozó munkakörbe, három hónap próbaidő kikötése mellett.
Havi bruttó illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: garantált illetménye
szociális
ágazati összevont pótlék
fenntartói garantált illetményemelés
összesen:
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területe.
A közalkalmazott a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2)
b) pontja alapján pályázat kiírása nélkül tölti be a munkakört.
A munkáltatói jogkör gyakorlója Fejes Jánosné részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet 6.§. (5) bekezdés alapján, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások
alól két évre, 2019. augusztus 17. napjáig felmentést ad fenti jogszabályhely b) pontja szerint,
amennyiben Fejes Jánosné a kinevezés elfogadásával egyidejűleg vállalja, hogy a rendelet 3.
sz. mellékletében található, a szociális gondozó munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú
képesítést 2019. augusztus 17. napjáig megszerzi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő, Susóczki Natasára vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

148/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Susóczki Natasa szociális
gondozónő közalkalmazott Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál fennálló határozatlan idejű jogviszonyát- a közalkalmazott 2017. szeptember 4-én kelt, 4660/2017 ügyiratszámon iktatott kérelmére- az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezet szerint 2017. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő, Molnár Ferencnére vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
149/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 1. napjától
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi Molnár Ferencné
sz. alatti lakost határozatlan
időre, C fizetési osztály 11 fizetési fokozatba, szociális gondozó munkakörbe, három hónap
próbaidő kikötése mellett.
Havi bruttó illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: garantált illetménye
, szociális
ágazati összevont pótlék
,fenntartói garantált illetményemelés
összesen:
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területe.
A közalkalmazott a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2)
b) pontja alapján pályázat kiírása nélkül tölti be a munkakört.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri a Hivatal szociális ügyintézőjét, hogy koordinálja a szociális gondozónők helyettesítését.

12) Dr. Merényi Éva gyermekorvossal megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti Dr. Merényi Évát és felkéri a bemutatkozásra.
Dr. Merényi Éva gyermekorvos:
Köszönti a jelenlévőket, ismerteti a szakmai munkásságát és a fonyódi bérleti díjjal kapcsolatos problémáját,
majd szól a munkakezdéséről és a rendelési idejéről.
Dorogi Sándor polgármester:
kifejezi örömét a doktornő érkezésével kapcsolatban.
Dr. Merényi Éva gyermekorvos:
Elmondja, hogy sajnálja a fonyódi gyerekeket, mert a 18 év alatt bizalmi kapcsolat alakult ki a gyerekekkel
és a szülőkkel is.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése?
Magda Ilona óvodavezető:
Megkérdezi, hogy a bölcsőde belefér- e a doktornő idejébe, mert majd napi szinten ki kell járni oda.
Dr. Merényi Éva gyermekorvos:
Válaszol, hogy igen, belefér, de nem szükséges napi rendszerességgel kijárni az óvodába és a bölcsődébe.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a doktornő a körzetben helyettesítő jogviszonyban lesz, 2017. október 1-től
december 31-ig. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Dr. Merényi
Éva csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal a házi gyermekorvosi feladat ellátás helyettesítés formájában történő ellátására, 2017.október 1. napjától 2017.december 31. napjáig terjedő időszakra, a jegyzőkönyv
mellékletét képező megbízási szerződés tervezett szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A szerződés tervezet 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:
150/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Dr. Merényi Éva csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal a házi gyermekorvosi feladat ellátás helyettesítés formájában történő ellátására, 2017.október 1. napjától 2017.december 31.
napjáig terjedő időszakra, a jegyzőkönyv mellékletét képező megbízási szerződés tervezett szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a doktornő részvételét.
Dr. Merényi Éva távozik az ülésről.
Ihász Attila informatikus megérkezik az ülésre.

13) Zrínyi Miklós és Móra Ferenc utca illetve a csatlakozó utcák (Új Élet utca, Ifjúság utca,
Tavasz utca) járdafelújítási munkálatai
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Elmondja, hogy az informális ülésen elhangzott, hogy elsősorban a Zrínyi Miklós és Móra Ferenc utcai 1008
fm-es szakaszt kellene megépíteni.
Nagy Zoltán képviselő:
Beszámol, hogy mind a négy utcát szerették volna felújítani, sőt a Tavasz utcát is. Az informális ülésen
Korcz Miklós azt mondta, hogy a Tavasz utcába teljesen felesleges járda. Elmondja, hogy most elsődleges a
Zrínyi Miklós és a Móra Ferenc utca elkészítése. Véleménye szerint nagy dolog lenne, ha a választásokig a
felső rész utcáinak nagy részét fel tudnák újítani.
Korcz Miklós képviselő:
Valóban elhangzott egy ilyen a számból, hogy nem kell oda járda, de a szöveg összefüggésében az hozzátartozik Zoltán, hogy legfontosabb dolognak a központi lámpás kereszteződés állt. Nagyobb probléma, ez itt
baleset, életveszélyes ez a kereszteződés jelenlegi állapotában. Fontosabb, mint egy olyan utcában pillanatnyilag járdát építeni ahol eddig is meg voltak járda nélkül, tehát egy fontossági sorrendet fel kell állítani
jogos igényű a hetes úttól délre élőknek, tehát a felső faluban, hogy ők ha itt leszállnak a buszról, könnyebben hazaérjenek, akár az új járdán a Móra Ferenc és a Zrínyi utcán. Ne kelljen keringbabázni a gyalogátkelőn. Tehát én azt kértem, amiről már volt szó itt az egyik előző pontnál, amit tárgyalt a testület, hogy olyan
szakembert próbáljunk felkutatni, aki azt mondja, hogy így lehetne megcsinálni. Eddig már volt két szakember, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet, tehát mindent lehet, amit akarunk, de ha itt 6.000.000.- Ft-ot pillanatnyilag meg tudunk spórolni ezzel a Tavasz utcai járdával, és a választásodig még van egy kis idő, tehát
még bepótolhatjuk. Fontosabb lenne ez a kereszteződés.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy felvették az októberi munkatervbe.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy milyen összeg nagyságtól kell építési napló és műszaki ellenőr? A felújításnál volt műszaki leírás, ami alapján az árajánlat elkészült?
Korcz Miklós képviselő:
Tulajdonképpen attól óvnád a társaságot, hogy nehogy készüljön valami, ami két év után tönkremegy.
Tehát igen, olyat én se láttam.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy az iskola előtti járdánál van-e építési napló, volt-e műszaki ellenőr?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy építési napló illetve műszaki ellenőr építési engedélyköteles beruházásokhoz szükséges, de ez
nem jelenti azt, hogy a megbízó nem ellenőrizheti a beruházó tevékenységét, ne kérhetne vagy készíthetne
egy egységes műszaki leírást és árazatlan költségvetést. Itt csak egy karbantartási munkálatról van szó.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, ez csak karbantartás, szerepel az Önkormányzat költségvetésében is.
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Korcz Mikós képviselő:
Azt is fixálni kellene, hogy a kitermelt régi járdalapokat szerintem az Önkormányzat meg kellene, tartsa saját
magának, mert fel tudjuk az mi még használni, tehát hogy azt a kivitelező ne vigye el. Ezt elég, ha szerződésben is rögzíteni Tibor, hogy Balázs Zsuzsa lesz az ellenőr vagy akárki hivatalon belül egy műszaki tartalom…(hangzavar)

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy a szerződés tartalmazza, hogy ki képviseli a megbízót.
Korcz Mikós képviselő:
Na, csak hát hogy annak súlya is legyen, hogy igen, azt mondja, hogy ez nem volt….. (hangzavar)
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a problémákat az informális ülésen kellett volna felhozni, megbeszélni.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja a Roadtechnik Kft.-vel a Zrínyi Miklós és Móra Ferenc utca felújítását elkészíttetni, a kéréseket
pedig a jövőben figyelembe veszik.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy összehasonlította az árajánlatokat és mind a kettő ugyanaz, a szerződésben pedig ki lehet
kötni a törmelékelszállítást, és a meglévő, használható kövek elszállítását. Az előző munkánél a felszedett
térkő a Szárszóért Nonprofit Kft.-hez lett beszállítva. Javasolja elkezdeni a munkát. Kéri Tefner Tibor képviselőt, hogy írásos meghatalmazással ellenőrizze a munka szakszerűségét. A karbantartásra 10.000.000.- Ft
állami támogatás van, amit el is veszít az Önkormányzat, ha ez nem készül el az idei évben. A munkálatok a
jövő héten elkezdődhetnek. Javasolja, hogy a szerződésben legyen kikötve, hogy a felhalmozott törmelék és
egyéb anyagok elszállítása a kivitelező felelőssége.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Zrínyi Miklós utca
illetve Móra Ferenc utca térkő burkolattal történő járdafelújítási munkáira vonatkozóan a Roadtechnik Kft.
(8638 Balatonlelle, Bethlen G.u. 9) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kössön kivitelezési szerződést a Roadtechnik Kft vállalkozóval bruttó 15.481.401.- Ft összegben azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződésben rögzíteni kell a sitt és
egyéb törmelék elszállításának feltételeit. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Határozaton kívül felkéri Tefner Tibor képviselőt, hogy kövesse figyelemmel a munkálatot, a műszaki vezetőnek pedig felelőssége legyen abban, hogy naponta kövesse a munkát.
Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 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:
151/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Zrínyi
Miklós utca illetve Móra Ferenc utca térkő burkolattal történő járdafelújítási munkáira vonatkozóan a Roadtechnik Kft. (8638 Balatonlelle, Bethlen G.u. 9) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kössön kivitelezési szerződést a Roadtechnik
Kft. vállalkozóval bruttó 15.481.401.- Ft összegben azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződésben
rögzíteni kell a sitt és egyéb törmelék elszállításának feltételeit.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
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Határidő: értelem szerint
Korcz Miklós képviselő:
Garancia is legyen.

Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a garancia természetesen benne van egy ilyen munkavállalásban.

14) Liliom utcai áteresz készítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet majd elmondja, hogy az informális
ülésen a téma elnapolását javasolták. Javasolja a döntés elnapolását, a testület az októberi testületi ülésen
tárgyalja újra a témát.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozat javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Liliom utcai áteresz készítése” tárgyú
napirendi pontot elnapolja és azt az októberi ülésén tárgyalja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
152/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Liliom utcai áteresz
készítése” tárgyú napirendi pontot elnapolja és azt az októberi ülésén tárgyalja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
15) József Attila Általános Iskolához vezető járda illetve a József Attila szobor előtti terület térkövezése, kapu készítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. Megkérdezi, van- e valakinek valamilyen
észrevétele?
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a költségvetés a kapu árát nem tartalmazza, a 120.000.- Ft-os árat ő fizette ki a vállalkozónak. Reméli, mindenki elégedett a végeredménnyel.

Dorogi Sándor polgármester:
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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. 15. 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:
153/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Szabó Endre egyéni vállalkozóval a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola előtti parkban a térkő burkolatok
készítésére vonatkozó, 2017. 08.01-én kötött vállalkozói szerződést az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola előtti parkban a térkő
burkolatok anyagvásárlásra vonatkozóan a KEZOLA Kft mindösszesen 1.538.973.- Ft összegről kiállított számla kifizetését jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Tefner Tibor képviselő:
Jelzi, hogy kérdezni szeretett volna.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Nagy Zoltán képviselő hozzájárulását. Megkérdezi Tefner Tibort, hogy van- e kérdése?
Tefner Tibor képviselő:
Válaszol, hogy most már nincs kérdése.

16) Rigó utcai lakosok kérelme útfelújításra vonatkozóan
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. Megkérdezi, hogy az informális
ülésen milyen javaslat született?
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy az útra 3 méteres szélességben az újonnan épülő ház telke végéig, illetve a jobb oldali, igazi
Rigó utcával együtt kérnek egy árajánlatot, utána tárgyalja a Képviselő-testület.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja egységes műszaki leírás és egy árazatlan költségvetés kiküldését a vállalkozóknak, ez alapján történjen meg az árajánlatok bekérése. Javasolja meghatározni a személyt is.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy ez csak pénzkérdés, megoldják. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Balatonszárszó Rigó utca felújítására vonatkozóan készíttessen helyszíni felmérést és árazatlan költségvetést valamint fenti dokumentumok alapján három vállalkozótól szerezzen be árajánlatot és azok tartalmát a soron
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következő képviselő- testületi ülésen terjessze elő. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
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:
154/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a Balatonszárszó Rigó utca felújítására vonatkozóan készíttessen helyszíni felmérést és
árazatlan költségvetést valamint fenti dokumentumok alapján három vállalkozótól szerezzen
be árajánlatot és azok tartalmát a soron következő képviselő- testületi ülésen terjessze elő.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
17) Balatonszárszó Nagyközség helyi építési szabályzatának 8. számú módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a testületet, hogy ez alapján ifj. Lőrincz Ferenc készíti a dokumentumot. A Taverna akkori tulajdonosa és a Dula Kertészet képviselője is vállalta, hogy a módosítással kapcsolatos költségeket viseli, ezt
be is fizették. A feladatellátás megrendelésre került, a HÉSZ módosítást ez alapján készítik.
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. 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:
155/2017.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Szóládi
út 1. szám alatti (egykori Taverna étterem telke előtti) útszélesítés visszaállítását, a Vitogarden
Dísznövénykert és Faiskola, Balatonszárszó, Szemesi út 2/a. számú területének és övezeti besorolásának kiterjesztését, a piac fejlesztése érdekében a Balatonszárszó, 248/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása és övezeti előírása módosítását, valamint a HÉSZ 1. számú „Védelemre
javasolt értékek listája Balatonszárszón melléklet függelékbe történő átsorolását illetően a településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos településren-
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dezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készítteti el a 4/2003.
(I.30.) számú településfejlesztési koncepciójának megfelelően.
A településrendezési eszközök módosításának véleményezésébe eseti partnerként az elsőfokú
építésügyi hatóságot vonja be. A partnerségi egyeztetés szabályait a 7/2017 (V.2.) számú önkormányzati rendelet rögzíti.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
18/1) Kapos Informatikai Kft-vel szerződés kötése
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy Ihász Attila a múlt ülésre már beadott egy szerződésekre vonatkozó tervezetet,
amelyek a több helyszínen végzett munkálatai díjára vonatkoztak. Felkéri Ihász Attila informatikust, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Ihász Attila informatikus:
Megköszöni a meghívást. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az árajánlatok beadásának apropója az
volt, hogy ő a Hivatal adatvédelmi biztosa és az ASP csatlakozással kapcsolatban egy adategységet kell majd
létrehozni a Hivatala és az Önkormányzat összes telephelyével, érdekeltségével, erre adott ő egy árajánlatot.
Vagy ő fogalmazta meg rosszul a beadványát vagy a testület sokallta a költségeket. Az ASP csatlakozással
kapcsolatban szinte minden nap Szárszón fog lenni, ezért inkább eltekint a szerződéscsomag díjaitól. Csak a
felhatalmazást kéri és végzi a feladatát. Részletesen ismerteti az úgynevezett „zsaroló vírusok” támadásának
veszélyeit.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a kötelező ASP csatlakozásról.
Ihász Attila informatikus:
Elmondja, hogy minden munkagép mellé kellene egy USB-s adathordozót biztosítani, melyre az ügyintézők
minden nap végén lementenék az adatokat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy az ASP rendszerre vonatkozó szerződést a Képviselő-testület elfogadta, azonban a külső helyek- múzeum, óvoda, könyvtár stb.- karbantartására vonatkozó szerződéseket nem fogadta el. Megkérdezi
Ihász Attilát, hogy a külső helyek karbantartási munkáit továbbra is ellátja szerződés nélkül? A szerződés
biztonságot jelent, mert a szerződés alapján számon kérhető a feladat elvégzése.
Ihász Attila informatikus:
Válaszol, hogy szerződéssel végezné a feladatot, de ellenszolgáltatás nélkül.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ezt a munkát nem lehet barátságból végezni, még visszatérnek a témára. Megköszönni Ihász
Attilának az ülésen való részvételét.
Ihász Attila informatikus távozik az ülésről.
18/2) Tájékoztatás
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona intézményvezetőt röviden tájékoztassa a testületet az iskoláról.
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Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona intézményvezető:
Tájékoztatja a testületet az iskola indításáról, pedagógusokról, gyerek létszámról, a zeneiskoláról, a hetedik
osztály októberi erdélyi kirándulásról, az Erzsébet napközis tábor elszámolásról. Megköszöni Nagy Zoltánnak az iskola kapuját, a Képviselő-testületnek a térkövezést. Szól a nyaraltatásból származó bevételről, az
ebből vásárolt beruházásokról, az adventi vásárról, az SZMK-ról és az általuk szervezendő bálról.
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Megköszöni a Polgármesternek és a Képviselő-testületnek a muzslai kirándulás finanszírozását és az öltöző
tisztasági meszelését. Megköszöni a Szárszóért Nonprofit Kft.-nek a pálya rendbentartását. Tájékoztatja a
testületet a karate verseny eredményekről, a labdarúgás eredményekről, a TAO pályázat keretein belül vásárolt kisbuszról és a TAO támogatásokról.
Takácsné Marics Margit, az Új Élet Klub vezetője:
Beszámol a Csokonyavisontai kirándulásukról.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Nagy Zoltánt, hogy röviden tájékoztassa a testületet a Lapanowi kirándulásról.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a fiatalok nagyon jól érezték magukat, színvonalas vendéglátásban volt részük.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Muzslai szüretről, illetve a testvértelepülés látogatásáról ad tájékoztatást.
Dancsecs Klára Művelődés Ház vezetője:
A néptáncegyüttes kalocsai kirándulásáról ad tájékoztatást.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Kiskunhalasi látogatásáról, Belovári gazdasági kiállításról, a hétvégén megrendezésre kerülő szüreti
mulatságról, a sakkszövetség nemzetközi versenyéről, az SDG konferenciaközpontban tartott tanácskozásról,
a december 3-i rendezvényről, a reformáció 500. évfordulójáról.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Javasolja a Képviselő-testületnek a Mikszáth Kálmán utca felújítását. Megkérdezi, hogy a vasút által tönkretett utak felújítása mikor kezdődik el?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a hivatalos levelekre eddig nem érkezett megnyugtató válasz.
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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