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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 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) Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer beruházásról
3) Tájékoztató a 2013. évi üdülési idényre való felkészülésről
4) Tájékoztató a Tóparti parki beruházásról
5) Tájékoztató a csónakkikötő beruházásról
6) Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
7) Berzsenyi utca útfelújítása
8) Szerződés kötése Zotter Tiborral műszaki ellenőri feladatok elvégzésére
9) Közbeszerzési terv elfogadása
10) Egyebek
10/1 Balatonszárszói Üdülőegyesület kérelme
10/2 Művelődési Ház pótelőirányzat kérelme
10/3 Szemem Fénye Alapítvány kérelme
10/4 A Közös Önkormányzati Hivatal tetőszerkezetének javítása
10/5 Tefner Bélával megbízási szerződés kötése
10/6 Pályázati beszámoló
10/7 Fizioterápia ellátás támogatása
10/8 Strandi üzletek felújításának támogatása
10/9 Tájékoztató a Majális rendezvényről
10/10 Fekete János felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
10/11 Gyurcsánszky Tamás jégkása árusításra vonatkozó kérelme
10/12 Bendegúz strand kivilágítása
10/13 Hubai- Czimrák Mária és Zsolt strandi pólófestésre vonatkozó kérelme
10/14 Szajlai Béla levele a löszfal megcsúszásáról
10/15 Almacht Ottó kérelme
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
95/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi
pontot 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, észrevétel, javasolja a jelentés elfogadását.
(Az előterjesztés és mellékletei a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/2013.(IV.22.) 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, azonnal

2) Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer beruházásról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a térfigyelő rendszer beruházás a befejezés előtt áll. Felkéri Veszner Zsolt r. alezredest, hogy mondja el a tapasztalatait a térfigyelő rendszerek működéséről, bűnmegelőző szerepéről.
Veszner Zsolt r. alezredes:
Megköszöni a meghívást. A Balatonföldvári Rendőrőrs területéhez 15 település, 14-15 ezer állandó lakos
tartozik. A területen 16.000 nyaralóingatlan található. Szezonon kívül és szezonban más- más típusú feladatot kell ellátni. A Polgárőrség nagy segítség a rendőrség számára, akiknek megköszöni a munkáját. Bevezették az „őrszoba modell” rendszert, amely szerint a nap 24 órájában rendőr járőr van az Örs illetékességi
területén, akit mobiltelefonon közvetlenül el lehet érni.
A térfigyelő rendszernek komoly feltételei vannak. A tapasztalatok szerint azokon a településeken, ahol
ilyen kamerarendszer működik, ott a közterületi bűncselekmények száma töredékére csökkent és a vagyon
elleni bűncselekmények száma is jelentősen csökkent. Balatonszárszón a jogszabályi háttér rendben van. A
rendszer beindítása a közrendet pozitív irányba fogja befolyásolni. Közel 80 nyaralóbetörés volt tavaly
Szárszón. Megköszöni, hogy kialakításra került a rendszer, majd elmondja a gépkocsizó járőr telefonszámát.
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Dorogi Sándor polgármester:
A kamerarendszer lefedi a település központi részét, a bevezető utakat, az óratéren, a Tóparti parkban és a
színház mellett is lesz elhelyezve egy- egy kamera. Ezt tovább kell fejleszteni. Szárszón a bűnözés nem
nagy mértékű. Megköszöni a véleményt.
Veszner Zsolt r. alezredes:
Teljes mértékben meg van elégedve Pusztai Zoltán r. zászlós munkájával.
Pusztai Zoltán r. zászlós:
Megköszöni a meghívást és a segítséget. A kamerarendszer kiépítése nagyon jó ötlet volt. A településen
összehangolt a munka a rendőrség és a Polgárőrség között, akiknek munkáját megköszöni. Jövőre egy
rendőrkutya is állományba kerül.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő- testület majd anyagilag segítse a rendőrkutya munkáját. Elkészült a kamerarendszer, a figyelemfelhívó táblákat még ki kell helyezni, és a hivatalos műszaki átadásnak meg kell történnie. A jogi háttér biztosítása után el lehet kezdeni a működtetést.
Javasolja, hogy a Képviselő- testület fogadja el a beszámolót és kérje fel a polgármestert a műszaki átadásátvétel szakemberrel történő lebonyolítására.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
97/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési kamerarendszer kiépítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a kamerarendszer műszaki átadás- átvételének
lebonyolítására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Veszner Zsolt és Pusztai Zoltán távoznak az ülésről.

3) Tájékoztató a 2013. évi üdülési idényre való felkészülésről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Kft ügyvezetője
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens
Matkovics Diána múzeumpedagógus
Dorogi Sándor polgármester:
A napirendi pontot a JÜPTT Bizottság már tárgyalta. Felkéri Dancsecs Klára Művelődési Ház vezetőt a
tájékoztató megtartására.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
Az írásos anyag alapján részletesen ismerteti a nyári programok, műsorok tervezetét, a helyszíneket, a műsorok összeállításának koncepcióját, majd tájékoztatást ad a hagyományos rendezvényekről. Egyedi programokkal kell felhívni a figyelmet Balatonszárszóra. A Csukás Színházra és a Süsü- re lehet építeni. Megváltoztak a nyaralási szokások, ehhez igazodnak, minden hétvégére nagy rendezvényeket terveznek, ilyen a
Múzeumok Éjszakája, Tüzes Esték, Katonai Hagyományőrzők felvonulása, Kórustalálkozó, Szomszédolás,
Balaton Hangja, Kettesfogathajtó verseny, Lecsófesztivál, Augusztus 20-i rendezvények és a Szüreti mulat-
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ság. A Balaton Hangja versenyt levédették. Ez évben a Sárkányfesztivál 10 naposra bővül. Több helyszínen, kis és nagy rendezvények is lesznek.
A polgármester megköszöni a tájékoztatást és felkéri Némethné Szabó Magdolna turisztikai referenst a
tájékoztatás megtartására.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Az írásos anyag alapján részletesen ismerteti az Önkormányzat idei szezonra való felkészülésének eseményeit, a Jégkarnevált, a Budapesti Utazási Kiállítást, az Igali Gyógyfürdő meghívását, valamint a Magyar
Turizmus Zrt és az Újnyugat Irodalmi Kör rendezvényét. Előadja a tervezett eseményeket, tennivalókat,
szól a Nemzeti Vágta Balatoni Előfutamáról és a Turisztikai Honlap megújításáról, futó hirdetésekről. A
rendezvényeken való részvétel, a szálláskatalógus és a készülő image kiadvány- fotóalbum pályázati úton
elnyert pénzből kerül kifizetésre.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja Kötcse és Nagycsepely Községekkel a programok terén is együttműködni.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Az együttműködésről már folytak egyeztetések, egyes programjainkon már képviseltetik magukat a települések.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
A Majális szórólapon is szerepel, hogy várjuk a kötcsei és nagycsepelyi lakosokat.
A polgármester felkéri Matkovics Diána múzeumpedagógust a tájékoztatás megtartására.
Matkovics Diána múzeumpedagógus:
Az írásos anyag alapján részletesen ismerteti a József Attila Emlékmúzeummal kapcsolatos elvégezett feladatokat. Szól a működési rend kialakításáról, a nyitvatartási rendről, adatok változásáról. Tájékoztatást ad a
reklámozásról, az eszközbeszerzésről, az udvar és kiállító terem rendbetételéről, takarításáról, javításokról.
Ismerteti az első nyitvatartási nap illetve az azóta eltelt időszak látogatószámát, a bevételeket, és a tervezett
bevétel nagyságát. Ingyenes WIFI Hot spot és nyilvános toalett kialakítását tervezik. Megrendezésre kerül a
Múzeumok Éjszakája rendezvény is. A múzeumi rendszer átalakulása során a támogatási rendszer is átalakult, a támogatás mértékét minden évben újra fogják tárgyalni, az Önkormányzat támogatásának figyelembe vételével állapítják meg az állami támogatás mértékét. Az idei támogatás mértéke 4.000 e Ft. Tervezik a
foglalkoztató helyiség és a vendégház felszerelését is.
A polgármester felkéri Pörneki Anikót, a Soli Deo Gloria Kórus vezetőjét, hogy ismertesse a Kórus programjait.
Pörneki Anikó a Soli Deo Gloria Kórus vezetője ismerteti a Kórus éves program tervezetét.
A polgármester felkéri Dancsecs Klára Művelődési Ház vezetőt, mint a Táncegyüttes tagját, hogy ismertesse a Táncegyüttes 2013. évi programjait.
Dancsecs Klára ismerteti a Táncegyüttes 2013. évi programjait.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a programok előkészítésében és lebonyolításában résztvevő stáb munkáját. Szól a 10 naposra
bővült Sárkányfesztiválról és programjairól. A Sárkányfesztivál plusz költsége 1.000 e Ft lesz, kéri, hogy a
testület biztosítsa ehhez a plusz forrást. Törekedni kell arra, hogy az IFA bevétel növekedjen.
A Sárkányfesztivállal kapcsolatban elmondja, hogy ilyen nagyságrendű fesztiválra már támogatást is lehet
igényelni, de akkor már ősszel meg kell tenni a szükséges előkészületeket. Jövőre így fogják tervezni.
Ismerteti az Emlékmúzeum megújítását, amely hozzájárulhat a szezon megnyújtásához. Az idei évben
4.000 e Ft támogatást kap a Múzeum működtetéséhez az Önkormányzat. Tavaly a belépődíjakból 10.000 e
Ft jött be. A Csukás Színház belépő díjaiból 4.500 e Ft volt a bevétel. A Zenepavilonban minden hétvégén
lesz valamilyen zenei esemény. Szól a BTE-ről, a BITKA-ról, a LEADER pályázatokról, ellenőrzésről,
elszámolásról.
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Cseri Péter, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Színvonalas szolgáltatások kellenek.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Bóka Jánosnét, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét a tájékoztatás megtartására.
Bóka Jánosné, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Előadja, hogy a tavaszi rossz időjárás megnehezítette a Kft munkáját. A padok és szemétgyűjtők javítása,
csiszolása, festése megtörtént, a nagy gépek szezonra történő felkészítése, felújítása folyamatos. A nádvágás elmaradt, mert a Balaton nem fagyott be. A fűnyírás folyamatos, a szökőkutat elindították, a játszótereket felszerelték, a nyesedékszállítás jelenleg zajlik, a következő munka a lomtalanítás lesz, amelyhez a konténereket megrendelték. Részletes tájékoztatást ad a lomtalanításról. Megköszöni a közmunka programban
résztvevők munkáját, amellyel a Kft-t segítik.
Mikulcza Gábor képviselő:
A Kft-t és a segítőik munkáját dicséri a település tisztasága.
Wiesner Péter az Üdülőhelyi Egyesület elnöke:
Az Üdülőhelyi Egyesület vállalja, hogy a hirdetőtáblákon a programok hirdetményeit elhelyezik. Az AVE
Zöldfok Zrt szemétszállítási rendszerét egyesek nehezen tudják elfogadni. Kéri, hogy az utcákra kerüljenek
kihelyezésre kis szemétgyűjtők.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A Fő utca elején lévő járdán a fa gyökere felnyomta a viakolort.
Bóka Jánosné, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
A tavasz folyamán visszatérnek rá.
Dorogi Sándor polgármester:
Szükséges a szeméttárolók kihelyezése. Ismerteti a nyesedékszállítást, a lomtalanítást, szól a tűzgyújtásról,
egyes ingatlanok udvarának rendetlenségéről.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a lomtalanításkor a jobb állapotú bútorokat az arra rászorulók elvihessék.
Dorogi Sándor polgármester:
Ez megoldható. Közel 10.000 e Ft-ot lehet az idei lomtalanításkor az új módszerrel megspórolni.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A napirendi pontot a Bizottság is megtárgyalta. A nyári programokra a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a
keret 10.000 e Ft. A Sárkányfesztivál plusz forrásigénye 1.000 e Ft. A Bizottság javasolja a plusz forrás
biztosítását. Megköszöni a programokat előkészítők és lebonyolítók munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
A Kft takarékosan gazdálkodik, az idei évben tud venni egy gépet. A strandi üzletek bérbeadásából közel
10.000 e Ft bevételre tett szert az Önkormányzat. Ők is hozzá fognak járulni Szárszó turizmusához. Meg
fogunk adni minden támogatást azoknak a bérlőknek, akik ilyen összegekért bérbe vették az üzleteket. Most
is van folyamatban egy villany korszerűsítés, egyéb feladatok. Az 5 évre bérbevett üzleteket olyan helyzetbe kell hozni, hogy tudják a bérlők működtetni.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Szárszón infopont van csak, tourinform iroda nincs, ennek ellenére a vendégeket megfelelően tudják tájékoztatni.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A strandi üzletek bérbeadásából évi 10.000 e Ft bevétele származik az Önkormányzatnak 5 éven át. Nyílt
verseny volt, bárki pályázhatott. Akik ezt a pénzt az Önkormányzatnak befizetik, azokat ki kell szolgálni
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olyan szinten, hogy a számításukat megtalálják, és megtalálja a számítását a település és az Önkormányzat
is.
Dorogi Sándor polgármester:
A bérlőknek a bérleti díjakat a bérleti szerződés aláírásakor kellett befizetni. Akik ekkora összeget kockáztattak a vagyonukból, azokat nagyra becsüli, mert a települést gazdagították. Ebből a pénzből az Önkormányzat megpróbál fejlesztéseket végrehajtani, ami szintén gazdagítja a települést és a strandot. A közterület használati díjakat is be kell szedni. Az IFA beszedés nehézségeit ismerteti. A strandon nem lesz strand
belépő. A strand költsége nagyon magas. Az IFA összegét az Önkormányzat turisztikai célra fordítja.
Javasolja a beszámolók elfogadását, a Sárkányfesztivál 10 naposra bővítését és plusz forrásának biztosítását
a költségvetés tartalék terhére.
(A JÜPTT Bizottság jegyzőkönyve és az írásos anyagok a jkv. 2. sz. mellékletei)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
98/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető 2013. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
99/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens 2013. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
100/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Matkovics Diána múzeumpedagógus 2013. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
101/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bóka Jánosné Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjének 2013. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatóját elfogadja.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
102/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben 10 naposra
bővülő Sárkányfesztivál megrendezéséhez szükséges plusz 1.000.000.- Ft forrást az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Tájékoztató a Tóparti parki beruházásról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a beruházás tervezéséről. Építési engedéllyel az Önkormányzat nem rendelkezik. A szomszéd ingatlan tulajdonosa fellebbezést nyújtott be.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A fellebbezést csak rosszindulatnak tartja.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a két egység majdani felépítésének feltételeiről. Javasolja a tájékoztató elfogadását.
(Az ajánlattételi felhívás és a fellebbezés a jkv. 3. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
103/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóparti parkban építésre
kerülő két vendéglátó egység építésére vonatkozó tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Tájékoztató a csónakkikötő beruházásról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet a csónakkikötő építésének jogszabályi hátteréről, annak változásáról. A
terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van. Javasolja a jogszabályi változások ellenére megépíteni a csónakkikötőt.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja az építést. Jelenleg 32 hely van tervezve a kikötőben. Az éves bérleti díj 30 e Ft lenne. A Vízüggyel
tárgyalások folynak, hogy a jelenlegi kikötő mellett a lezárt terület átkerülhetne az Önkormányzathoz egy jelképes összegért. 3 sólya építése is tervbe volt véve. Wiesner Pétertől kérdezi, hogy hány sólyát tart szükségesnek?
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Wiesner Péter az Üdülőhelyi Egyesület elnöke:
Két sólya megépítését javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a csónakkikötő megépítését az eredeti tervek alapján a jogszabályi változások ellenére is. Javasolja
felkérni a polgármestert a kivitelezésre 3 árajánlat bekérésére, majd az árajánlatok alapján döntsön a testület
arról, hogy a csónakkikötő hány férőhellyel épüljön meg, illetve a sólyák számáról. Maximum két sólya megépítését javasolja.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
104/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csónakkikötőt az eredeti
tervek alapján, a jogszabályi változások ellenére is megépíti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a kivitelezésre vonatkozóan három árajánlat bekérésére. A Képviselő- testület az árajánlatok alapján dönt a kivitelező személyéről illetve a megépítendő csónakkikötő férőhelyeinek számáról és a sólyák számáról.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

6) Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet a kátyúzási feladatok elvégzésének szükségességéről. Csak a legroszszabb állapotú utak javítását kell megoldani. Ez legalább 10.000 e Ft lesz. Javasolja felkérni a polgármestert a
kivitelezésre 3 árajánlat bekérésére, majd az árajánlatok alapján döntsön a testület a kivitelező személyéről. A
munkálatok folyamán egy szakember kell, aki felméri, hogy mennyi munkát végez a kivitelező, mekkora a
betömött kátyúk nagysága.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
105/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az
önkormányzati belterületi utak kátyúzási munkálatainak kivitelezésére vonatkozóan három
árajánlat bekérésére. A Képviselő- testület az árajánlatok alapján dönt a beruházásról, a kivitelező személyéről.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

7) Berzsenyi utca útfelújítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet a Berzsenyi utca állapotáról. A közbeszerzési értékhatár
alatt kell megoldani a beruházást, esetleg két részletben. Tájékoztatást ad a különböző technológiákról. Javasolja a polgármester felkérését arra, hogy a Berzsenyi utca felújításával kapcsolatos műszaki munkálatokat készítse elő, folytasson tárgyalásokat útépítő cégekkel, kérjen be árajánlatokat és az anyagokat terjessze elő a következő testületi ülésre, majd ez alapján döntsön a kivitelező személyéről. Javasolja felkérni egy útépítő szakembert, aki közreműködik a döntés előkészítésében, majd a műszaki lebonyolításban.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
106/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
Balatonszárszó Berzsenyi utca felújításával kapcsolatos műszaki munkálatok előkészítésére,
tárgyalások lefolytatására, árajánlatok bekérésére és az anyagok következő képviselő- testületi
ülésre történő előterjesztésére. A Képviselő- testület ez alapján dönt a kivitelező személyéről.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő- testületi ülésen tegyen
javaslatot a döntés előkészítésében és a munkálatok lebonyolításban részt vevő műszaki ellenőr
személyére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

8) Szerződés kötése Zotter Tiborral műszaki ellenőri feladatok elvégzésére
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a Tóparti parkban megépítendő két vendéglátó egység
műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére Zotter Tiboral kötendő megbízási szerződés tervezet elkészült. A
napirendi pontot a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság tárgyalta, felkéri a Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A szerződés tervezet szerint, amennyiben az építkezés megkezdődik, akkor Zotter Tibor műszaki ellenőrként az
Önkormányzat részéről felügyeli a munkálatokat. Az előkészítő munkákban már eddig is részt vett. Az előfeltétele az, hogy a jelenleg folyamatban lévő jogorvoslati eljárás jogerősen befejeződjön és a versenytárgyalás
eredményeként meglegyen az építtető. Amíg nincs feladat, addig nincs díjazás. Amit eddig elvégzett, azt ki kell
fizetni.
Dorogi Sándor polgármester:
A megbízási szerződésben szerepel, hogy amennyiben érvényes építési engedély van és a pályázat kiírása után
lesz építtető, akkor 150 e Ft/ épület díj illeti meg a műszaki ellenőrt. Az épületek elkészültekor kerül kifizetésre
a második részlet. Ha nem lesz pályázó, akkor nem jár díj. Az előkészületi munkákat ettől a szerződéstől függetlenül el kell rendezni. Javasolja a szerződés tervezetet a kiegészítésekkel együtt elfogadni.
(A kiegészített szerződések és Zotter Tibor által átadott szerződés tervezet a jkv. 4. sz. melléletei)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
107/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Jókai u.
711. hrsz-ú ingatlanon építendő „A” jelű vendéglátó egység műszaki ellenőri teendőinek elvégzésére megbízási szerződést köt Zotter Tibor műszaki ellenőrrel a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint, az alábbi kiegészítésekkel:
1) A szerződés megszűnik, amennyiben az építkezés nem valósul meg.
2) Megbízottat az előkészítő munkálatok elvégzéséért akkor is megilleti a nettó 150.000.- Ft díj,
ha a pályázat nem kerül kiírásra, illetve a pályázati kiírás eredménytelenül zárul. Megbízó köteles a nettó 150.000.- Ft díjat a pályázati kiírást elutasító képviselő- testületi határozat, vagy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánító határozat meghozatalától számított 5 napon belül Megbízottnak kifizetni.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
108/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Jókai u.
711. hrsz-ú ingatlanon építendő „B” jelű vendéglátó egység műszaki ellenőri teendőinek elvégzésére megbízási szerződést köt Zotter Tibor műszaki ellenőrrel a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint, az alábbi kiegészítésekkel:
1) A szerződés megszűnik, amennyiben az építkezés nem valósul meg.
2) Megbízottat az előkészítő munkálatok elvégzéséért akkor is megilleti a nettó 150.000.- Ft díj,
ha a pályázat nem kerül kiírásra, illetve a pályázati kiírás eredménytelenül zárul. Megbízó köteles a nettó 150.000.- Ft díjat a pályázati kiírást elutasító képviselő- testületi határozat, vagy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánító határozat meghozatalától számított 5 napon belül Megbízottnak kifizetni.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

9) Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet. Javasolja a nemleges közbeszerzési terv elfogadást.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
109/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó nemleges közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
10) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
10/1 Balatonszárszói Üdülőegyesület kérelme
A polgármester tájékoztatást ad az Balatonszárszói Üdülőegyesület kérelméről. Javasolja a kérelem alapján 150
e Ft támogatás nyújtását.
(A kérelem a jkv. 6. sz. melléklete)
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
110/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton betervezett előirányzat
terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. május 15.
10/2 Művelődési Ház pótelőirányzat kérelme
A polgármester tájékoztatást ad a Művelődési Ház kérelméről, amelyben kirándulás finanszírozására 160 e Ft
támogatás nyújtását kéri. Javasolja a pótelőirányzat nyújtását.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
111/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár részére kirándulás finanszírozására 160.000.- Ft pótelőirányzatot
hagy jóvá az Önkormányzat 2013. évi költségvetése tartaléka előirányzat terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. május 15.
10/3 Szemem Fénye Alapítvány kérelme
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a kérelemről. Szárszó nem
érintett ebben.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem javasolja támogatni.
(A kérelem a jkv. 7. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
112/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szemem Fénye Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. május 15.
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10/4 A Közös Önkormányzati Hivatal tetőszerkezetének javítása
A polgármester tájékoztatást ad a tetőszerkezet javítási munkálataira vonatkozó árajánlatról. Geiger Tamás által
adott árajánlat nettó 1.057.360.- Ft összeget tartalmaz. Javasolja még egy árajánlat bekérését majd az árajánlatok alapján döntsön a testület a kivitelező személyéről.
(Az árajánlat a jkv. 8. sz. melléklete)
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
113/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tetőszerkezetének javítására vonatkozóan újabb
árajánlat bekérésére és a Képviselő testület elé terjesztésére. A Képviselő- testület az árajánlatok alapján dönt a kivitelező személyéről.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/5 Tefner Bélával megbízási szerződés kötése
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Tefner Béla megbízási szerződése lejár. Javasolja a szerződés megkötését újabb egy évre, havi nettó 25 e Ft megbízási díjért.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
114/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Tefner Béla
szám alatti lakossal az Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, adatok felvitelére, frissítésére 2013. május 1. napjától 2014.
április 30. napjáig tartó időszakra.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. május 15.
10/6 Pályázati beszámoló
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Greenland Palace Kft megküldte a pályázatokról szóló
beszámolóját. Az iskola 17.000 e Ft értékű pályázatot nyert el. Hamarosan indul a LEADER pályázat.
(A beszámoló a jkv. 9. sz. melléklete)
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
10/7 Fizioterápia ellátás támogatása
A polgármester átadja a szót Szekér Gábor alpolgármesternek.
Szekér Gábor alpolgármester:
Ismerteti a fizioterápiás részleg műszerigény kérelmét. A műszerek összértéke 657.000.- Ft.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A fizioterápia nem tartozik az alaptevékenységek körébe.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem alaptevékenység. A szerződésben szerepel, hogy a társtelepülések nagyon kevés támogatást fizetnek.
Nem derült ki belőle, hogy hány szárszói veszi igénybe a szolgáltatást.
Mikulcza Gábor képviselő:
A helyben lévő fizioterápia az idős emberek számára nagyon jó. Támogatja a kérelmet, de azt látni kell
hozzá, hogy hány embert látnak el.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Nagyon sok embert látnak el, idős embereket háznál is ellátnak, az idős, beteg embereknek ez nagyon előnyös. Támogatja a kérelmet. A társtelepülések is szálljanak be a költségekbe.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a kérelem támogatását azzal a feltétellel, hogy meg kell vizsgálni, a társtelepülések hogyan tudnának ezekhez a költségekhez hozzájárulni.
(A kérelem a jkv. 10. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
115/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszárszói
fiziotherápiás részleg eszközbeszerzését 657.000.- Ft összegben támogatja az Önkormányzat
2013. évi költségvetése tartalék előirányzat terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy a fiziotherápiás részleg szolgáltatásait igénybe vevő társtelepülések milyen mértékben tudnának hozzájárulni az eszközbeszerzéshez.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

10/8 Strandi üzletek felújításának támogatása
A polgármester a strandi üzletekkel kapcsolatban elmondja, hogy az üzletek nagyon rossz állapotban vannak. A
volt bérlők leszereltek pár dolgot. Az Önkormányzatnak minden segítséget meg kell adni a mostani bérlőknek.
Látva az üzleteket, a teniszpályától végig helyenként legalább 200 e Ft összeget rá kell fordítani az üzletekre
ahhoz, hogy emberi körülmények legyenek. A teniszpályán is van egy életveszélyes rész, amit le kell bontani, a
másik helyen a villanybojler szétrozsdásodott, villanyvezetékek lógnak. Úgy nem lehet valamit bérbe adni,
hogy semmi nincs, csak az üres fal. Javasolja, hogy teremtsenek emberi körülményeket.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
116/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Mikszáth K. u. 2. sz.
alatti központi strandi üzlethelyiségek és a teniszpálya sportlétesítmény tekintetében az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő felújítási költségeket a létesítmények működőképesség érdekében az Önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalék előirányzata terhére biztosítja. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzatot terhelő felújí-
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tási munkálatok és azok költségeinek felméréséről és a kimutatást terjessze a következő testületi
ülésre megtárgyalás illetve elfogadás végett.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/9 Tájékoztató a Majális rendezvényről
A polgármester tájékoztatást ad a rendezvényről.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
10/10 Fekete János felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
A polgármester átadja a szót Fekete János képviselőnek.
Fekete János képviselő:
A 2012. évi felajánlott tiszteletdíját az alábbiak szerint javasolja felhasználni: 50.000.- Ft-ot a Föld Napja
alkalmából a József Attila Általános Iskola virágosítására.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a tiszteletdíj felhasználási céljának fentiek szerinti meghatározását.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
117/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő
által felajánlott 2012. évi tiszteletdíjából megmaradt 220.832.- Ft összegből 50.000.- Ft felhasználását a tartalék terhére a József Attila Általános Iskola Föld Napja alkalmából rendezett virágosítására hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester szünetet rendel el.
SZÜNET
10/11 Gyurcsánszky Tamás jégkása árusításra vonatkozó kérelme
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a kérelemről. A Képviselő- testület 30/2013.(I.21.) sz. határozatára
hivatkozva javasolja a kérelem elutasítását.
(A kérelem a jkv. 11. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
118/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2013.(I.21.) sz.
Képviselő- testületi határozatában foglaltakra hivatkozva Gyurcsánszky Tamás jégkása, limonádé, jegeskávé, jegestea árusítására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/12 Bendegúz strand kivilágítása
A polgármester tájékoztatást ad a Tóth Lajos leveléről, amelyben a Bendegúz tér közvilágításának problémájára hívja fel a figyelmet.
Javasolja megvizsgálni az ügyet.
(Tóth Lajos levele a jkv. 12. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
119/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Bendegúz téri stranddal kapcsolatos közvilágítás problémáját vizsgálja meg és tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/13 Hubai- Czimrák Mária és Zsolt strandi pólófestésre vonatkozó kérelme
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a kérelemről.
Szekér Gábor alpolgármester:
Elég nagy a helyigénye. A Strandparty is lesz idén is.
Dorogi Sándor polgármester:
Sok minden lesz már a strandon. Javasolja a kérelem elutasítását.
(A kérelem a jkv. 13. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
120/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hubai- Czimrák Mária
és Zsolt strandi pólófestésre vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/14 Szajlai Béla levele a löszfal megcsúszásáról
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a levélben foglaltakról. Javasolja vizsgálni, hogy kinek a tulajdona a partfal.
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(Szajlai Béla levele a jkv. 14. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
121/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert
Szajlai Béla löszfal megcsúszásról szóló levelében szereplő panasz kivizsgálására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/15 Almacht Ottó kérelme
A polgármester ismerteti a kérelmet.
Szekér Gábor alpolgármester:
Tartózkodik, mert a tavalyi ugyanilyen kérelmet is elutasította. Infrastruktura nincs hozzá kiépítve.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ha megépül a Tóparti parkban a két vendéglátó egység, akkor annak ez a felépítmény konkurencia lesz.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A terület forgalomképtelen, csak építési koncesszióban lehetséges a megvalósítás. Osztott tulajdon nem
lehetséges. A saját pénzéből megépíti, a megépítés után azonnal az Önkormányzat tulajdonát képezné, utána
az építményt lehet bérbe adni, ha a parton is van épület. Az építmény melletti területre közterület használati
engedélyt lehet kiadni.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Tavaly egy hasonló kérelemmel fordult egy ügyfél az Önkormányzathoz. A Képviselő- testület akkor a kérelmet elutasította. Az a koncepció, hogy a Képviselő- testület versenyeztetés útján adja bérbe az üzleteket
illetve az üzlet helyeket, nem egyedi elbírálással. A másik koncepció az, hogy a Tópart parkban megépül a
két vendéglátó egység, és annak nem teremtenek konkurenciát. Tartózkodik.
A Tóparti parkba tervezett üzletsor koncepciójával ellentétes, az Önkormányzatnak nem üzleti érdeke a
megépülés.
Dorogi Sándor polgármester:
Az Önkormányzat a strandon 5 éves időtartamra bérbe adott három vendéglátó egységet. A fenti indokok
miatt javasolja a kérelem elutasítását.
(A kérelem a jkv. 15. sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
122/2013.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Almacht Ottó balatonszárszói lakosnak a Tópart parkban vízi állás és kiszolgáló építmény kialakítására vonatkozó
kérelmét az alábbi indokolással elutasítja:
- A Képviselő- testület a Tóparti parkban két vendéglátó egységet kíván építeni, így az Önkormányzatnak nem üzleti érdeke a kérelemben szereplő felépítmény kialakítása.
- A Képviselő- testület a Tóparti parkkal szomszédos központi strand területen lévő, tulajdonában álló három üzlethelyiséget vendéglátás céljára, 5 éves időtartamra bérbe adta.
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- A Képviselő- testület koncepciója szerint az üzleteket és üzleti helyeket versenytárgyalás illetve licittárgyalás útján adja bérbe, nem egyedi elbírálás alapján.
- A Képviselő- testület a már korábban beterjesztett hasonló irányú kérelmet is elutasította.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

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

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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