Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
8624 Balatonszárszó, Hısök tere l.
Ügyiratszám: 327-6/2012

JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2012. február 29-én tartott közmeghallgatásáról

6. számú jegyzıkönyv

Határozatok:
39/2012.(II.29.) sz. képviselı-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
40/2012.(II.29.) sz. képviselı-testületi határozat
OTP Nyrt-vel szemben fennálló célhitelek elıtörlesztésének elutasítása
41/2012.(II.29.) sz. képviselı-testületi határozat
Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása

Rendeletek:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2012.(II.14.), 6/2011.(IX.27.),
4/2011.(IV.27.) és 22/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletével módosított 7/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletével módosított 8/2011.(XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 29-én
megtartott közmeghallgatásán

Jelen vannak:

Dorogi Sándor
Fekete János
Mikulcza Gábor
Szekér Gábor
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

polgármester
képviselı
képviselı
alpolgármester
képviselı
képviselı
jegyzı

Érdeklıdık a lakosság részérıl a jelenléti ív szerint

Igazoltan távol: Mihályiné Molnár Zsuzsanna

képviselı

2

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fı képviselı közül 6 fı
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1) 2012. évi költségvetési gazdálkodás, tájékoztató a Képviselı- testület eddig végzett munkájának
eredményeirıl illetve a testület jövıre vonatkozó terveirıl
2) Helyi szociális ellátásokról és az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
3) OTP Nyrt-tıl felvett önkormányzati célhitelek elıtörlesztése
4) Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
39/2012.(II.29.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) 2012. évi költségvetési gazdálkodás, tájékoztató a Képviselı- testület eddig végzett
munkájának eredményeirıl illetve a testület jövıre vonatkozó terveirıl
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester köszönti a Képviselı- testületet és a megjelent érdeklıdıket, majd tájékoztatást ad az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl. A költségvetés fıösszege 693.000 e Ft, ez 40.000 e Ft-tal
több, mint az elmúlt évben. Ennek oka az ÁFA emelése, a bérkompenzációk, különbözı költségek
emelkedése. A gazdálkodás stabil, a céltartalék összege nagyságrendileg 40.000 e Ft, az általános
tartalék pedig 34.000 e Ft. Ismerteti az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait, majd tájékoztatást ad a település szociális helyzetérıl, ezzel összefüggı önkormányzati feladatokról. Ismerteti a
költségvetés bevételi oldalát, az állami forrásokat, az adóbevételeket és a bérbeadásból származó bevételeket, majd szól az idegenforgalmi adó befizetésének fontosságáról, a befolyt összeg nagyságáról,
az állami támogatásról, illetve az iparőzési adóról. Tájékoztatást ad a pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról és a játszóterek kialakításáról. Szól az iskola és az óvoda mőködésérıl, az intézmény
fenntartásáról, járások kialakítására vonatkozó koncepcióról, a József Attila Emlékmúzeum átadási
ünnepségérıl, a Sportegyesület közgyőlésérıl, az Utazási Kiállításról, Szárszói Fiatalok Találkozójáról, a Szárszó Tv 20 éves évfordulójára rendezett ünnepségrıl.
A polgármester megköszöni a figyelmet és várja a kérdéseket, észrevételeket.
Gotthilf Andor lakos:
Megdicséri a polgármester eddig végzett munkáját, megköszöni a volt ırház lebontatását, majd felveti, hogy a szociális segélyezettek között vannak olyanok is, akik véleménye szerint az életvitelük miatt
azt nem érdemlik meg. A Szóládi utcában több olyan ház is található, amelyben segélyezettek élnek és
a házak az udvara nagyon rendetlen.
Dorogi Sándor polgármester:
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Megköszöni a dicsérı szavakat, a dicséret a képviselıket és a munkájukat segítı embereket is illeti.
Az ırház helyére fákat ültetnek. A leégett régi vasútállomás helyén lévı területet évi 70 e Ft bérleti
díjért bérli az Önkormányzat a MÁV-tól. Ott parkosítást és Infopont elhelyezését tervezik. Alacsony
költségen a Hısök terén lévı ABC elıtti kis parkot is felújítják.
Ismerteti Lırincz János beadványát, amelyet nagyságrendileg 30 fı támogatóként aláírt. A beadványban javasolja a Szemesi út településrıl kivezetı déli oldalán szárszói ipari park létrehozását, az ipari
park É-i szélén a szennyvízcsatorna kialakítását, a Pizzéria étteremig terjedı rész lakott területté nyilvánítását a Szemesi út É-i részén, telkek parcellázását a Szemesi- Gábor Áron és Bartók B. út által
körbevett területen hozzá buszmegálló és közvilágítás kialakítását. Továbbá a Bartók B. utcában járda
kialakítását és a csapadékvíz elvezetés megoldását javasolja. A Fı utca és a Bartók B. utca összekötését kéri.
A polgármester megköszöni a beadványban szereplı nagy volumenő javaslatokat.
Lırincz János lakos:
Kéri a Képviselı- testületet, hogy a javaslatait vizsgálják meg és amennyiben lehetséges, valósítsák
meg.
Dorogi Sándor polgármester:
Az ipari területen lévı ingatlanok rendben tartását is meg kell vizsgálni. A nyári virágok ültetési rendjét egy kertészmérnök tervezte meg. Szól a közmunkaprogramról és a segélyezési rendszerrıl.
Kóborné Oláh Erzsébet lakos:
A Tavasz utca elején található, évek óta szerkezetkészen álló épület sorsáról érdeklıdik.
Gotthilf Andor lakos:
Másfél éve felajánlotta, hogy a Hunyadi utca alsó részén található erdınek nyilvánított területet saját
költségén rendbe hozza. Az újszülött gyerekek tiszteletére nem díszfa, hanem haszonnövények- például dió és mandulafa- ültetését javasolja. Ezekre a javaslataira eddig nem kapott választ. Az Önkormányzat eladta a Hunyadi utca hátsó pontján a telekrészeket, mindenki megnagyobbította a telkeket,
hátsó kapukat alakítottak ki, feltöltötték a területeket. Ide javasolta volna az újszülöttek ligetének kialakítását. Az IFA beszedésére átalánydíj bevezetését javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
A feltöltött terület a faültetésre már alkalmatlan. A kapuk kialakításának ügyét ki kell vizsgálni.
Kusiak Grazsyna lakos:
Az árkok takarításáról érdeklıdik.
Dorogi Sándor polgármester:
Az árkok tisztítását, rendbetételét az Önkormányzat ebben az évben meg fogja kezdeni. Zotter Tibor
mérnök készíti az erre vonatkozó terveket.
Zotter Tibor lakos:
Tanulmánytervet készített a vízrendezés megkezdéséhez. Röviden ismerteti a település vízrendezésének problémáit.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást és kéri az Önkormányzati mőszaki ügyekben Zotter Tibor további közremőködését.
Takácsné Marics Margit:
A kertészet melletti árok kitisztítását javasolja. Javasolja, hogy az ipari park kialakításánál az Önkormányzat ne engedélyezze az éjszakai munkát az ott lakók és a nyaraló vendégek pihenése érdekében.
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Lırincz János lakos:
A húsos cég dolgozói zörögnek éjszakánként az áru rakodásakor.
Zotter Tibor lakos:
A nem balatonszárszói, de itt tevékenységet végzı vállalkozóktól beszedett iparőzési adó nagyságáról
érdeklıdik. Köszöni a megtiszteltetést, hogy az Önkormányzat igénybe veszi a szaktudását. A Csukás
Színház felújításával és a Szemesi úti 3 db lakás kialakításával kapcsolatban fenntartási vannak, erkölcsileg kifogásolja. Az Esze T. utca és a Kossuth utca közötti járda teljesen tönkrement a rajta történı tégla- és betonszállítástól.
Dorogi Sándor polgármester:
A járda autóforgalom elıli elzárása meg fog történni. A Csukás Színház felújítására két hónap állt az
Önkormányzat rendelkezésére. A 15 m Ft, amelybıl a beruházás megvalósult, teljesen reális.
Tájékoztatást ad a szolgálati lakások kialakításának folyamatáról.
A Fı utca 48. sz. alatti épületet az Önkormányzat fel fogja újítani, nem lesz lebontva. Megköszöni
Zotter Tibornak, hogy az épület tetıszerkezetét kijavították.
Szalai Nándor lakos:
A Huba utcai és a Rózsadombi játszótérre mobil WC elhelyezését javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Jogos észrevétel, intézkedni fognak.
Gotthilf Andor lakos:
A levezetı árkokról szól.
Dorogi Sándor polgármester:
A strandra a belépés idén is ingyenes lesz.
Szekér Gábor alpolgármester:
Zotter Tibor felvetésére válaszol. A Csukás Színház felújításánál a költséghatékonyságra helyezte a
súlyt a testület. A pályázat kiírása és az elbírálása szakszerő volt, közbeszerzésre nem került sor. A
három lakás felújítása szárszói vállalkozók részére volt meghirdetve, azok számára, akik iparőzési
adót fizetnek.
Torma Zoltán lakos:
Megdicséri a polgármester eddigi munkáját és gratulál hozzá, majd egyenként dicsérı szóval illeti a
képviselı- testület tagjait, a jegyzıt, a strandvezetıt és a Szárszóért Kft dolgozóit.
Lırincz János lakos:
Az Optanet szolgáltatóval kapcsolatos problémára hívja fel a figyelmet.
Mikulcza Gábor képviselı:
A Humán- és Oktatási Bizottság részérıl válaszol a segélyezettekkel kapcsolatos felvetésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a központi strandon lévı üzletek bérleti szerzıdésének idejérıl, a pályáztatásról. Szól
a szárszói attrakciókról. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját.
Somogyvári Gábor átadja a polgármesternek a felesége írásbeli kérelmét, melyben kéri, az orvosi
rendelı épülete déli oldalának sarkára mozgásérzékelı lámpa felszerelését, illetve elıtetı kialakítását
az épület bejárata fölé.
(Lırincz János és Somogyvári Gáborné beadványa a jkv. 1/1 és 1/2. sz. melléklete)
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A polgármester megköszöni a megjelenést és szünetet rendel el.
SZÜNET
2) Helyi szociális ellátásokról és az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletek módosítása
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı az írásos elıterjesztések alapján röviden tájékoztatást ad a rendelet tervezetek tartalmáról és
javasolja az elfogadásukat.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 2/1 és 2/2 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2012.(II.14.), 6/2011.(IX.27.), 4/2011.(IV.27.) és
22/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletével módosított
7/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2012.(III. 01.) önkormányzati rendelete
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletével módosított
8/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4. sz. melléklete)

3) OTP Nyrt-tıl felvett önkormányzati célhitelek elıtörlesztése
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a célhitelek elıtörlesztésére ne kerüljön sor.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
40/2012.(II.29.) sz. képviselı-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az OTP Nyrt-vel
2003. május 8-án megkötött 25.000.000.- Ft illetve 2003. július 23-án megkötött
5.000.000.- Ft összegrıl szóló, az Általános Iskola és a Mővelıdési Ház felújítására
felvett célhitelek vonatkozásában az elıtörlesztés lehetıségével nem él.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a módosító szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

4) Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az idei évben is lehetıség nyílik a közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtására. Javasolja a pályázat benyújtását és az önerı mértékének 1.000.000 Ft
összegben történı meghatározását, amelybıl 600.000 Ft a 2012. évi költségvetésben megtervezésre
került, a fennmaradó 400.000 Ft-ot pedig a 2012. évi költségvetés tartalék terhére javasolja biztosítani.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
41/2012.(II.29.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat – mint a József Attila Mővelıdési
Ház és Könyvtár fenntartója – a módosított 4/2004.(II.20.) NKÖM rendeletben
foglaltak szerint támogatás igénylést nyújt be a Magyar Államkincstár Somogy
Megyei Igazgatóságához az intézmény technikai, mőszaki eszközállományának
gyarapítására.
A Képviselı-testület a saját forrás mértékét 1.000.000 Ft összegben határozza
meg, amelybıl 600.000.- Ft a 2/2012.(II.14.) számú költségvetési rendeletben
megtervezésre került. A fennmaradó 400.000.- Ft-ot a 2012. évi költségvetési tartalékának terhére biztosítja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzı

Dorogi Sándor
polgármester
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