Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 480-3/2013
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. január 21-én tartott rendes üléséről

3. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
11/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
12/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést elfogadása
13/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő- testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása
14/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Nyugdíjasklub 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
15/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Nagyközségi Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
16/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
17/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Üdülőegyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
18/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
19/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Családosok Szárszóért Civil Szervezet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
20/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Új Élet Klub 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
21/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
22/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadása
23/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A SIOMED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel, a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel és a LEDER-DENTAL
Kft-vel megbízási szerződés kötése
24/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
25/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Bognár Anikó Humán- és Oktatási Bizottsági tagságáról való lemondásának elfogadása
26/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerencsés Józsefné megválasztása a Humán- és Oktatási Bizottság nem képviselő tagjává
27/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Hulladékelszállításról szóló határozat (lomelszállítás, nyesedékelszállítás)
28/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
98/2012.(XII.20.) sz. BTKT határozat és a Társulási Megállapodás módosítás elfogadása
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29/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. u. 2. sz. alatti strandon lévő üzletek és teniszpálya bérlésére kiírt licittárgyalások lebonyolítására lebonyolító szervezet létrehozása
30/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. u. 2. sz. alatti strandon mozgóárusításról szóló döntés
31/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. u. 2. szám alatti strand K-i részében található, önálló felépítményű „Büfé” elnevezésű, 1. jelű
üzlethelyiség licittárgyalás útján történő bérbeadása, licittárgyalási felhívás kiírása
32/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. u. 2. szám alatti strand K-i részében található, „Sörbár” elnevezésű, 2. jelű üzlethelyiség licittárgyalás útján történő bérbeadása, licittárgyalási felhívás kiírása
33/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. u. 2. szám alatti strand Ny-i részében található, „Büfé” elnevezésű, 4. jelű üzlethelyiség licittárgyalás útján történő bérbeadása, licittárgyalási felhívás kiírása
34/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. u. 2. szám alatti strand főbejáratában található, „ajándéküzlet” elnevezésű, 6. jelű üzlethelyiség
licittárgyalás útján történő bérbeadása, licittárgyalási felhívás kiírása
35/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. u. 2. szám alatti strandi ingatlanon található, 7. jelű teniszpálya sportlétesítmény licittárgyalás
útján történő bérbeadása, licittárgyalási felhívás kiírása
36/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Magda Reisen Bt-vel vállalkozási szerződést kötése
37/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Horváth Miklóssal vállalkozási szerződés kötése
38/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
A KEOP Energetikai pályázat napirendi pont elnapolása
39/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szekér Gábor alpolgármester 2013. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíja
40/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János képviselő 2013. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíja
41/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Special Bauterv Építőmérnöki Kft-vel szerződés kötése csónakkikötő és sólyák tervezésére

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 21-én megtartott rendes ülésén

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Dorogi Sándor
Fekete János
Mihályiné Molnár Zsuzsanna
Szekér Gábor
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

jegyző

Kazsoki István
Hekeli Klára
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Dancsecs Klára
Bóka Jánosné
Dr. Rozs Andrea
Dr. Kovács Mária
Dr. Hódi István
Egry Ágnes
Tódorné Sinka Mária
Szerencsés Józsefné
Orvos Levente

bizottsági külső tag
mb. iskolaigazgató
óvodavezető
Művelődési Ház vezetője
Szárszóért Nonprofit Kft vezetője
házi gyermekorvos
fogorvos
felnőtt háziorvos
védőnő
intézményvezető
Humán és Oktatási Bizottság külső tagja
katolikus plébános

Cseri Péter
Kushiak Grazsina
Apáti Kinga
Apáti Emőke
Zeleiné Kuti Kis Melinda
Vígh Magdolna
Takácsné Marics Margit
Kálosiné Gyimesi Mária

BTE elnöke
NABE vezetője
Balatonszárszó Polgárőr Szervezet vezetője
Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője
BITKA elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Új Élet Klub vezetője
jegyzőkönyvvezető

Mikulcza Gábor

képviselő
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontot javasolja a képviselőtestületnek:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Képviselő- testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása
3) Civil szervezetek beszámolója
3/1 Nyugdíjasklub beszámolója
3/2 Nagyközségi Sportegyesület beszámolója
3/3 Nők a Balatonért Egyesület beszámolója
3/ 4 Balatonszárszói Üdülőegyesület beszámolója
3/5 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület beszámolója
3/6 Családosok Szárszóért Civil Szervezet beszámolójának elfogadása
3/7 Új Élet Klub beszámolója
3/8 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet beszámolójának elfogadása
3/9 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
4) Orvosi szerződések elfogadása
- Dr. Rozs Andrea
- Dr. Hódi István
-Dr. Kovács Mária
5) Óvodavezetői pályázat kiírása
6) Humán- és Oktatási Bizottság új külső tagjának megválasztása
7) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet
megalkotása
8) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
9) Licittárgyalási felhívások elfogadása a központi strandon lévő üzletek vonatkozásában
10) Vállalkozói szerződések elfogadása
- Magda- Reisen Bt
- Horváth Miklós vállalkozó
11) KEOP Energetikai pályázat
12) Egyebek
12/1 Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíj
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12/2 Csónakkikötő és sólyák tervezésére szerződés kötése
12/3 Tájékoztatás a József Attila Emlékmúzeum átadás- átvételi megállapodásának megérkezéséről
12/4 Egyéb hozzászólások
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
11/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi
pontokat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Amennyiben
nincs kérdés, javaslat, javasolja a jelentés elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) A Képviselő- testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Amennyiben
nincs kérdés, javaslat, javasolja a munkaterv elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő- testület
2013. I. félévi munkatervét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) Civil szervezetek beszámolója
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Civil szervezetek vezetői
3/1 Nyugdíjasklub beszámolója
A polgármester felkéri a Nyugdíjasklub vezetőjét, hogy amennyiben kívánja kiegészíteni a beszámolóját,
azt tegye meg.
Vígh Magdolna a Nyugdíjasklub vezetője:
A Klub megvendégelte az óvodásokat, részt vettek az Újévi Gálán és jelentkeztek a nyugdíjasok Ki Mit
Tud-jára. A mindenki Névnapja rendezvény elhalasztották. A klubtermük elég kicsi. A jövőben is kérik a
Tisztelt Önkormányzat támogatását.
Dorogi Sándor polgármester:
Példaértékű a Nyugdíjasklub munkája, amelyet megköszön. Szeretné, ha a Klub a jövőben Hajdúszoboszlóra is eljutna. Javasolja a beszámoló elfogadását.
(A beszámoló a jkv. 3/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjasklub 2012.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Vígh Magdolna klubvezető távozik az ülésről.
3/2 Nagyközségi Sportegyesület beszámolója
A polgármester előadja, hogy a Sportegyesület elnöke és titkára távol van. Felkéri Tefner Tibor képviselőt,
hogy tegyen kiegészítést a beszámolóhoz.
Tefner Tibor képviselő:
A beszámoló kitér minden sportágra és eredményre. Jól működik a karate, a pingpong szakosztály és a Bozsik program. Agócs Attila személyében megfelelő edzőre találtak. Pályázatokból több, mint 2.000 e Ft jött
be.
Szekér Gábor alpolgármester:
Őszi bajnok lett a nagy csapat és dicséretes, hogy több pályázaton is nyertek.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a település aktív sportéletéről, eredményekről. Gratulál Harmath Imre elnöknek a munkájához. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
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Kézilabda edzésekről szól.
(A beszámoló a jkv. 3/2 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
15/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3/3 Nők a Balatonért Egyesület beszámolója
A polgármester felkéri a NABE vezetőjét, hogy amennyiben kívánja kiegészíteni a beszámolóját, azt tegye
meg.
Kusiák Grazsina NABE elnöke:
A beszámoló alapján ismerteti az Egyesület tevékenységét, majd szól a Művelődési Ház előtti terület felújításáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a NABE munkáját és javasolja a beszámoló elfogadását.
(A beszámoló a jkv. 3/3 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
16/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért
Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3/ 4 Balatonszárszói Üdülőegyesület beszámolója
A polgármester előadja, hogy az Üdülőegyesület elnöke távol van, majd megköszöni Wiesner Péter elnök
lelkes, segítő munkáját. Javasolja a beszámoló elfogadását.
(A beszámoló a jkv. 3/4 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Üdülőegyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3/5 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület beszámolója
A polgármester felkéri Cseri Péter elnököt a beszámoló kiegészítésére.
Cseri Péter Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Egyelőre úgy néz ki, hogy a TDM pályázat nem nyert. Az Utazási Kiállításra készülnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Az Utazási Kiállatásra készül egy prospektus a szálláskiadókról. Az IFA növekedett 2012. évben a 2011. évihez
képest.
Szekér Gábor alpolgármester:
Tagok létszámáról és a következő közgyűlés időpontjáról érdeklődik.
Cseri Péter elnök:
A regisztrált tagok még kivárnak, közgyűlést a közeljövőben terveznek.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A pénzeszközük fedezi a kiállításra tervezett prospektusok árát?
Cseri Péter elnök:
A prospektusok előállítását más forrásból fedezik.
Dorogi Sándor polgármester:
Az Önkormányzat által nyert 2.970 e Ft támogatást turisztikai célokra kell fordítani, erről egyeztetnek az Egyesülettel. Megköszöni az Egyesület munkáját és javasolja a beszámoló elfogadását.
(A beszámoló a jkv. 3/5 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
18/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2012. évi tevékenységéről beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3/6 Családosok Szárszóért Civil Szervezet beszámolójának elfogadása
A polgármester felkéri a Szervezet vezetőjét, hogy amennyiben kívánja kiegészíteni a beszámolóját, azt
tegye meg.
Apáti Emőke Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke:
Megköszöni a szót, a beszámolójához szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a beszámoló elfogadását.
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(A beszámoló a jkv. 3/6 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
19/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családosok Szárszóért
Civil Szervezet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3/7 Új Élet Klub beszámolója
A polgármester felkéri a Klubvezetőjét, hogy amennyiben kívánja kiegészíteni a beszámolóját, azt tegye
meg.
Takácsné Marics Margit Új Élet Klub vezetője:
Beszámolóját kiegészíti azzal, hogy decemberben Vörsön kirándultak, majd februárban a Rák Világnapja
rendezvényen vesznek részt.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az Klub beszámolóját és javasolja annak elfogadását.
(A beszámoló a jkv. 3/7 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
20/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Élet Klub 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3/8 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet beszámolójának elfogadása
A polgármester felkéri Apáti Kinga vezetőt, hogy amennyiben kívánja kiegészíteni a beszámolóját, azt tegye meg.
Apáti Kinga Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője:
A kamerarendszer indulását várják, amely nagy segítség lenne a Szervezet részére. Köszönetet mond a
NABE-nak a segítségért. Február 23-án farsangi bált rendeznek. Kéri, hogy figyeljenek egymásra az emberek.
Dorogi Sándor polgármester:
Balatonszárszón nagyon jó a közbiztonság. Megköszöni a Szervezet munkáját és javasolja a beszámoló
elfogadását.
(A beszámoló a jkv. 3/8 sz. melléklete)
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
21/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3/9 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
A polgármester előadja, hogy az Alapítvány 2012. évben átszervezésre került, majd felkéri az Alapítvány
elnökét beszámolója kiegészítésére.
Zeleiné Kuti- Kis Melinda a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány
elnöke:
Megköszöni az Önkormányzat és a polgármester támogatását, majd röviden ismerteti a tevékenységüket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a munkát és a beszámolót majd javasolja annak elfogadását.
(A beszámoló a jkv. 3/9 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Orvosi szerződések elfogadása
- Dr. Rozs Andrea
- Dr. Hódi István
-Dr. Kovács Mária
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az orvosok szerződéseit jogszabály alapján kellett felülvizsgálni. A személyes egyeztetések megtörténtek, ezek alapján készültek el a szerződés tervezetek. A Jogi,
Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a napirendet tárgyalta. A Hódi doktor úrral
egy hosszabb távú szerződést kötnek.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, a jegyző részletes tájékoztatást adott a szerződések tartalmáról. A
Bizottság javasolja a szerződések elfogadását. Megköszöni az orvosok munkáját.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A hatályban lévő szerződések felülvizsgálata törvényi kötelezettség alapján történt meg. Az orvosokkal az
egyeztetések megtörténtek. A jogszabály előírja a szerződésben rögzítendő kötelező elemeket. A meglévő
szerződések alapvetően tartalmazták ezeket az elemeket, ugyanakkor pontosításra került a rendelők címe, a
helyettesítésre vonatkozó szabályok, az Önkormányzat ellátási kötelezettsége tekintetében illetve a minimum 5 éves hatály vonatkozásában. Felmondási kötelezettségről is rendelkezik a jogszabály, és a körzethatárok csökkentése esetén az Önkormányzatnak kártalanítási kötelezettsége van. Az orvosokkal történt
egyeztetés alapján a nekik megfelelő javaslattal készültek el a szerződés tervezetek, javasolja az elfogadásukat.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól az orvosi rendelő udvarában lévő parkolási gondokról és a parkolóhelyek felfestéséről. A gyermeklétszám csökken, ez problémát jelent a gyermekorvos részére.
Dr. Rozs Andrea házi gyermekorvos:
Kéri, hogy a turisztikai kiadványokban a rendelési idők és a telefonszámok helyesen jelenjenek meg. Tájékoztatást ad a rendelési időkről és helyekről. A szerződésben szereplő eszközigényét írásban le fogja adni.
2006. január 1-jétől praktizál Balatonszárszón, akkor az Önkormányzat a minimálfeltételeknek megfelelően
felszerelte a rendelőt Szólád segítségével. Azóta ezeknek a változó követelményeknek ő folyamatosan eleget tesz, ezt átvállalta az Önkormányzattól. A gyermekorvosi rendelőnek az orvosi műszerparkja pályázatokból és önerőből felszerelt, megfelel a szakmai követelményeknek. Így a gyermekorvosi rendelőnek eszközigénye nincs. A bútorzat viszont nagyon elhasznált. Ennek felújításához fogja kérni az Önkormányzat
segítségét az igénylésében.
Dr. Hódi István háziorvos:
Felhívja a figyelmet arra, hogy a havazás miatt veszélyhelyzet alakulhat ki a rendelőnél a hófogók hiánya
miatt. Amíg ezek nincsenek felrakva, addig javasolja figyelmeztető táblák elhelyezését.
Bóka Jánosné a Szárszóért Kft vezetője:
Már történt intézkedés a hófogók felszerelésére vonatkozóan.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az orvosok lelkiismeretes munkáját és javasolja a szerződések elfogadását.
(Az előterjesztés és a szerződések valamint a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai
Bizottság ülésének jkv-e a jkv. 4. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
23/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
a.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására megbízási szerződést köt az írásos előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a SIOMED Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: Siófok, Hunyadi u. 8., képviseli: Dr. Hódi István). A képviselőtestület felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
b.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a házi gyermekorvosi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt az írásos előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel (székhelye: Siófok, Batthyány u.45., képviseli: Dr. Vicze Andrea Éva Dr. Rozs Andrea Éva). A képviselőtestület felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
c.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a fogorvosi feladatok ellátására megbízási szerződést köt az írásos előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a
LEDER-DENTAL Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Balatonföldvár, Kölcsey
u. 8/1. sz.., képviseli: Dr. Ledermayer Ferenc). A képviselőtestület felkéri a polgármestert a
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor Polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester szünetet rendel el.
SZÜNET

5) Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Várhatóan a júniusi képviselő- testületi lehet
megbízni az új vezető óvónőt.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka intézményvezető:
A rá váró feladatokat ellátja, az előkészítő bizottságot létrehozza, a pályáztatást lefolytatja.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Hogy tudják használni a harmadik csoportot?
Gyurcsekné Prekáczka Etelka intézményvezető:
Szép, jó lett a csoport, a gyerekek jól érzik magukat. Jelenleg tiszta korcsoportos csoportok működnek, a
következő nevelési évtől viszont ez nem lesz megoldható.
(Az előterjesztés a jkv. 5/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2013.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyre a mellékletben foglaltak szerint. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott pályázati kiírás a jkv. 5/2 sz. melléklete)
6) Humán- és Oktatási Bizottság új külső tagjának megválasztása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Javasolja, hogy a képviselőtestület
Bognár Anikó tagságáról való lemondását fogadja el és a Humán és Oktatási Bizottság nem képviselő külső
tagjának Szerencsés Józsefnét válassza meg. A jelölt a nyilvános ülésen történő megválasztásához írásban
előzetesen hozzájárult.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 6/1, Bognár Anikó lemondó nyilatkozata a jkv. 6/2 sz. melléklete, Szerencsés
Józsefnének a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz való hozzájáruló nyilatkozata a jkv. 6/3 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2010 (X. 14.)
számú határozatával megválasztott Bognár Anikó
szám alatti
lakos Humán- és Oktatási Bizottsági tagságáról való lemondását elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán- és Oktatási
Bizottság nem képviselő tagjának Szerencsés Józsefné
szám
alatti lakost választja meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Szerencsés Józsefné a Humán- és Oktatási Bizottság külső tagja:
Megköszöni a megtiszteltetést, legjobb tudása szerint fogja teljesíteni a feladatot.
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a
megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt és az erre vonatkozó okmányt aláírja.
Felkéri Szerencsés Józsefnét, hogy mondja utána az eskü szövegét.
Szerencsés Józsefné a Humán- és Oktatási Bizottság nem képviselő tagjai a következő szöveghű esküt teszi
le:
„Én, Szerencsés Józsefné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom; Humán- és Oktatási
Bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Balatonszárszó Nagyközség fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester aláíratja az esküokmányt, melyekből az eskütevőnek egy példányt átad.
(Szerencsés Józsefné esküokmánya a jkv. 6/4. sz. melléklete)

7) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és
a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése és új rendelet megalkotása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
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A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta. Ez egy átmeneti év. Jövő január 1-től új szerződést kell
kötni erre a szolgáltatásra. A Bizottság véleménye az, hogy a nyaraló tulajdonosoknál a nyári szezonban
kötelező legyen a szállítás, ezen kívül lehetne alkalmazni a mentességet. Lomtalanítás a törvény szerint
évente egyszer kötelező. Ennek mikéntjét nem írja elő. Gyűjtőhely biztosítása is szóba jöhetne. A Bizottság
javasolja a rendelet tervezet elfogadását és a polgármester felkérését arra vonatkozóan, hogy tegyen javaslatot a lakossági lom összegyűjtésének konténeres vagy egyéb Önkormányzat által szervezett formában történő összegyűjtésére.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Amennyiben a szüneteltetést választja a lakos, akkor a szüneteltetésen kívüli időben csak Zöldfokos zsákban szállítják el a hulladékot.
Dorogi Sándor polgármester:
A szüneteltetés kapcsán elmondja, hogy 50%-nál kevesebbet nem fizethet, aki mentességet kér. Javasolja,
hogy a testület a szüneteltetés lehetőségét fogadja el. A nyesedékszállítást évi két alkalommal, a lomtalanítást évi egy alkalommal javasolja. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7/1. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 7/2. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, tegyen javaslatot a lakossági lom összegyűjtésének konténeres vagy egyéb Önkormányzat által szervezett formában történő összegyűjtésére.
A Képviselő-testület a nyesedékszállítás és a lomtalanítás számát 2013. évre vonatkozóan a
2013. évi költségvetésében határozza meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
8) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester ismerteti a 98/2012.(XII.20.) sz. BTKT határozatot. A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javasolja elfogadását. A polgármester javasolja a Társulási Megállapodás
elfogadását.
(A 98/2012.(XII.20.) sz. BTKT határozat és a BTKT előterjesztése a jkv. 8. sz. melléklete)
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
28/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2012.(XII.20.) sz.
BTKT határozat illetve a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 20án tartott ülésének „Társulási Megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztése alapján módosított Társulási Megállapodást elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Licittárgyalási felhívások elfogadása a központi strandon lévő üzletek vonatkozásában
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a központi strandon lévő üzletek bérleti szerződései lejártak. A
Bizottság a napirendet tárgyalta.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Összesen 4 üzlet van a strandon és egy teniszpálya sportlétesítmény. A bérleti időszak határozott időre,
2018. február 28-ig tart. A licittárgyalási felhívás minden üzletre külön kerül kiírásra. A Bizottság javasolja
egy előkészítő szervezet létrehozását. Ez a szervezet készítené elő és bonyolítaná le a licittárgyalásokat. Az
egységek bérleti díjára vonatkozóan már voltak egyeztetések a testületben. Alapos előkészítés és felmérés
előzte meg a kiírást. Az üzletek fölötti apartmanok le lesznek választva. Minden üzlethez tartozik közterület,
ez felmérésre került. Az egységek profilját a kiírásokban rögzítették. A bérleti díjat előre kell fizetni, a rezsit
a bérlő fizeti, az órákat a bérlő nevére kell íratni. A szemétszállításra a bérlőnek szerződést kell kötni. A
pályázatok benyújtási határideje február 12-e, ezután lesz február 13-án illetve 14-én a bontás és licittárgyalás. A testület február 14-én fog dönteni a pályázatokról. A szerződések február 28-án kerülnek megkötésre,
a bérleti időszak március 1-vel indul. A teniszpálya annyiban különbözik az üzletektől, hogy sport, szabadidő tevékenység és az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások a profil.
A Bizottság az előkészítő szervezet tagjainak az alábbi személyeket javasolja: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző, Szekér Gábor alpolgármester, Tefner Tibor és Fekete János képviselők, Koplányi László külső
szakértő és dr. Tomka Ákos JÜPTT elnök.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A raktárhelyiségek raktárnak legyenek meghirdetve? A bérleti díja évi 300 e Ft-ban lett megállapítva.
Szekér Gábor alpolgármester:
Aki igényli, az évi 300 e Ft-ért kiveheti, ha nem igényli, akkor megmarad az Önkormányzatnak.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ha szüksége van rá az Önkormányzatnak, akkor nem feltétlenül kell bérbeadni.
Szekér Gábor alpolgármester:
300 e Ft-ért ki fogják venni.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Javasolja raktárként meghirdetni, nem üzletnek hanem raktárnak.
Szekér Gábor alpolgármester:
A lehetőséget adjuk meg a leendő bérlőnek, hogy legyen raktára.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
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Javasolja, hogy a strand területén illetőleg a strand előtti közterületen mozgóárusítást ne lehessen folytatni.
Ez alól kivételt képez az önkormányzati rendezvények során alkalmanként engedélyezett mozgóárusítás
illetőleg a strand területén már évek óta üzemelő „fröccsbusz” üzemeltetésének engedélyezése.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az előkészítő szervezetet a Bizottság javaslata szerinti tagokkal létrehozni. Javasolja a mozgóárusítás megtiltását a Bizottság elnökének javaslata szerint. Javasolja a licittárgyalási felhívások Bizottság által javasolt kiegészítésekkel történő elfogadását. Javasolja két kis helyiséget raktárhelyiségként
meghirdetni. A pályázati felhívást javasolja közzétenni az önkormányzat hirdetőtábláin, a Szárszó TVben, a Kistérségi TV-ben, a Heti Hirdető lapban, az önkormányzat honlapján, valamint, hogy átvehető
legyen a Közös Önkormányzati Hivatalban.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
29/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mikszáth K. u. 2. sz. alatti
strandon lévő üzletek és teniszpálya bérlésére kiírt licittárgyalások lebonyolítására egy lebonyolító szervezetet hoz létre. A lebonyolító szervezet tagjai:
- Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
- Tefner Tibor települési képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai
Bizottság tagja
- Fekete János települési képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai
Bizottság tagja
- Szekér Gábor alpolgármester
- Koplányi László külső szakértő
- dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
30/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mikszáth K. u. 2. sz. alatti
központi strand területén, illetőleg a strand előtti közterületen mozgóárusítást nem engedélyez..
A tilalom alól kivételt képez, hogy az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan a Képviselő- testület előzetesen alkalmanként engedélyt ad. A tilalom nem vonatkozik a strand területén
működő fröccsbuszra sem.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
31/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található összesen
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33,51 m2 alapterületű, önálló felépítményű „Büfé” elnevezésű, 1. jelű üzlethelyiséget egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalás keretében, megtekintett állapotban, vendéglátás
céljára 2013. március l. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamban bérbe adja.
A bérlemény meghirdetett évi bérleti díja 1.000.000.- Ft.
A képviselőtestület a jegyzőkönyv mellékletét képező licittárgyalási felhívást és bérleti szerződés tervezetet fenti tartalommal elfogadja. A bérleti szerződés a szerződés tervezetben foglalt
tartalommal és a licittárgyalás során ajánlott legkedvezőbb bérleti díj meghatározásával a
legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről az önkormányzat hirdetőtábláin, a Szárszó TV-ben, a Kistérségi TV-ben, a Heti Hirdető
lapban valamint az önkormányzat honlapján. A pályázati felhívás és mellékletei átvehetők a
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
32/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Mikszáth
K. u. 2. szám alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található összesen 55,64
m2 alapterületű „Sörbár” elnevezésű, 2. jelű üzlethelyiséget egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalás keretében, megtekintett állapotban, vendéglátás céljára 2013. március l. napjától
2018. február 28. napjáig terjedő időtartamban bérbe adja. A bérlemény meghirdetett évi bérleti díja 1.800.000.- Ft.
A képviselőtestület a jegyzőkönyv mellékletét képező licittárgyalási felhívást és bérleti szerződés tervezetet fenti tartalommal elfogadja. A bérleti szerződés a szerződés tervezetben foglalt
tartalommal és a licittárgyalás során ajánlott legkedvezőbb bérleti díj meghatározásával a
legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről az önkormányzat hirdetőtábláin, a Szárszó TV-ben, a Kistérségi TV-ben, a Heti Hirdető
lapban valamint az önkormányzat honlapján. A pályázati felhívás és mellékletei átvehetők a
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
33/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Mikszáth
K. u. 2. szám alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64
m2 alapterületű „Büfé” elnevezésű, 4. jelű üzlethelyiséget egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalás keretében, megtekintett állapotban, vendéglátás céljára 2013. május l. napjától 2018.
február 28. napjáig terjedő időtartamban bérbe adja. A bérlemény meghirdetett évi bérleti díja
1.800.000.- Ft.
A képviselőtestület a jegyzőkönyv mellékletét képező licittárgyalási felhívást és bérleti szerződés tervezetet fenti tartalommal elfogadja. A bérleti szerződés a szerződés tervezetben foglalt
tartalommal és a licittárgyalás során ajánlott legkedvezőbb bérleti díj meghatározásával a
legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről az önkormányzat hirdetőtábláin, a Szárszó TV-ben, a Kistérségi TV-ben, a Heti Hirdető
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lapban valamint az önkormányzat honlapján. A pályázati felhívás és mellékletei átvehetők a
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
34/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand főbejáratában található 2 db
3,24 m2 alapterületű „ajándéküzlet” elnevezésű és az üzlethez tartozó 24,78 m2 egyéb helyiségek, együttesen a 6. jelű üzlethelyiséget egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalás keretében, megtekintett állapotban, ajándéküzlet céljára 2013. március l. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamban bérbe adja. A bérlemény meghirdetett évi bérleti díja
1.900.000.- Ft.
Az üzlethez tartozó közterület a bérlemény részét képezi, külön közterület használati díj e tekintetben a bérlőt nem terheli.
A képviselőtestület a jegyzőkönyv mellékletét képező licittárgyalási felhívást és bérleti szerződés tervezetet fenti tartalommal elfogadja. A bérleti szerződés a szerződés tervezetben foglalt
tartalommal és a licittárgyalás során ajánlott legkedvezőbb bérleti díj meghatározásával a
legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről az önkormányzat hirdetőtábláin, a Szárszó TV-ben, a Kistérségi TV-ben, a Heti Hirdető
lapban valamint az önkormányzat honlapján. A pályázati felhívás és mellékletei átvehetők a
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
35/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Mikszáth
K. u. 2. szám alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strandi ingatlanon található- 3 db összesen
1642,50 m2 területű teniszpálya és a hozzátartozó 64,46 m2 nagyságú épület -7. jelű teniszpálya sportlétesítményt egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalás keretében, megtekintett állapotban, tenisz, sporttevékenység és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások céljára 2013. március
l. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamban bérbe adja. A bérlemény meghirdetett évi bérleti díja 600.000.- Ft.
A képviselőtestület a jegyzőkönyv mellékletét képező licittárgyalási felhívást és bérleti szerződés tervezetet fenti tartalommal elfogadja. A bérleti szerződés a szerződés tervezetben foglalt
tartalommal és a licittárgyalás során ajánlott legkedvezőbb bérleti díj meghatározásával a
legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről az önkormányzat hirdetőtábláin, a Szárszó TV-ben, a Kistérségi TV-ben, a Heti Hirdető
lapban valamint az önkormányzat honlapján. A pályázati felhívás és mellékletei átvehetők a
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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(A strand helyszínrajza, az elfogadott licittárgyalási felhívások, szerződés tervezetek és alaprajzok a jkv.9.
sz. mellékletei)

10) Vállalkozói szerződések elfogadása
-

Magda- Reisen Bt
Horváth Miklós vállalkozó

Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy a Magda Reisen Kft-vel, Horváth Miklós vállalkozóval és Kilvinger Gáborral
kötött szerződések lejártak. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kilvinger Gáborral történő szerződéskötésre a
Művelődési Ház vezetője jogosult.
Javasolja az elkészített és a képviselőknek kiküldött szerződés tervezetek elfogadását 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időszakra. A szerződés feltételei és a díjak változatlanok maradnak.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
36/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magda Reisen Bt-vel
(8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 1.) vállalkozási szerződést köt a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat idegenforgalmi, turisztikai feladataival kapcsolatos szervezési,
koordinálási munkálatok elvégzésére, 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig
terjedő időtartamra havi bruttó 160.000 Ft vállalkozói díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő:2013. február 11.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
37/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményeiben kisgépek javítási és karbantartási munkáinak elvégzésére vállalkozási szerződét köt a
beterjesztett szerződés tervezet szerint Horváth Miklós Balatonszárszó Gyulai Pál u. 2/a szám
alatti lakos vállalkozóval 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra. Az Önkormányzat által részére számla ellenében fizetendő átalánydíj bruttó 85.000 Ft/hó.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő:2013. február 11.
11) KEOP Energetikai pályázat
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester javasolja a napirendi pont elnapolását, mert a Greenland Palace Kft képviselője az előzetes
bejelentés szerint nem tudott megjelenni az ülésen. Az előterjesztett anyag nem eléggé előkészített, így a
képviselő- testület érdemben nem tudja tárgyalni.
(Az előterjesztés a jkv. 10. sz. melléklete)

19

A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
38./2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP Energetikai pályázat
napirendi pontot elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
12) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
12/1 Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíj
A polgármester tájékoztatja a képviselőket Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő által
felajánlott tiszteletdíjról. Javasolja elfogadni, hogy a testület a felajánlott összegeket közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
(Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő nyilatkozata a jkv. 11. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
39/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Szekér Gábor alpolgármester 2013. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
40/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Fekete János képviselő
2013. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport,
közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
12/2 Csónakkikötő és sólyák tervezésére szerződés kötése
A polgármester tájékozatja a képviselőket arról, hogy a csónakkikötő és a sólyák tervezéséhez beérkezett
árajánlatokat a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság megtárgyalta. A csónakok elhelyezése nagy gondot okoz. A csónaktulajdonosok bérleti díjat is fizetnének a csónakkikötőben történő elhelyezésért. A terv elkészítése még nem garancia arra, hogy meg is épül a kikötő, ez az Önkormányzat anyagi helyzetétől függ. A Bizottság javasolja, hogy a testület a létesítendő csónakkikötő és a két darab
sólya tervezésére a kedvezőbb árajánlatot adó Special Bauterv Építőmérnöki Kft-vel kössön szerződést. A
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sólyák a település két végén épülnének. Javasolja, hogy a Special Bauterv Építőmérnöki Kft-vel kössön
szerződést a testület.
(A beérkezett árajánlatok a jkv. 12. sz. mellékletei)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
41/2013 (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó Vízpart
utcai csónakkikötő illetve a Kaza utcai és Huba utcai sólya kialakításához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére szerződést köt a Special Bauterv Építőmérnöki Kft-vel
(8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/ 2 az alábbi vállalkozási díj ellenében:
- Vízpart utcai csónakkikötő vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
790.000.- Ft + ÁFA
- Kaza utcai sólya engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése 160.000.- Ft + ÁFA
- Huba utcai sólya engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése 160.000.- Ft + ÁFA.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
12/3 Tájékoztatás a József Attila Emlékmúzeum átadás- átvételi megállapodásának megérkezéséről
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az Önkormányzathoz megérkezett a József Attila Emlékmúzeum
átadás- átvételi megállapodása.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
(A megállapodás a jkv. 13. sz. melléklete)
12/4 Egyéb hozzászólások
Hekeli Klára mb. igazgató:
Megköszöni a polgármester, a jegyző és a képviselő- testület munkáját, támogatását, az együttműködést.
Reméli, hogy a továbbiakban is jó kapcsolat lesz az iskola és az Önkormányzat között.
Meghívja a jelenlévőket a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett előadásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól az Újévi köszöntő műsortól.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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