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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fı képviselı közül 7
fı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1) Lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés
2) Beszámoló a helyi egészségügyi ellátás helyzetérıl
3) A 2011. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
4) Téli ünnepekre való felkészülés
5) Téli szezonra való felkészülés
6) Mikszáth K. utcai strandon lévı 3 db üzlethelyiség bérlésére érkezett pályázatok elbírálása
7) Ady E. utcában lévı Fagylaltozó bérlésére licittárgyalási felhívás kiírása
8) Egyebek
8/1 Tájékoztató elektromágneses sugárzásról
8/2 Tájékoztatás MÁV-val történt tárgyalásokról és gyalogos átjáró kialakításáról
8/3 Fı utca tulajdonba vétele
8/4 Szárszóért Kft alapító okiratának módosítása
8/5 Polgárırség támogatása
8/6 Tájékoztatások
8/7 Képviselıi tiszteletdíjak felajánlása
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
177/2011.(X.26.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) Lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az írásos elıterjesztés a képviselık részére megküldésre került.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
178/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
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Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

2) Beszámoló a helyi egészségügyi ellátás helyzetérıl
Elıadó: Dr. Rozs Andrea házi gyermekorvos
Dr. Hódi István háziorvos
Egry Ágnes védını
Mikulcza Gábor képviselı:
Javasolja a fogorvos és a gyermekorvos részére, hogy a szőrıvizsgálatok elvégzése tanórán kívüli
idıpontban történjen.
Dr. Rozs Andrea házi gyermekorvos:
Ez már a tavalyi évben is felmerült, ı nyitott bármilyen megoldásra, bár a bejárós gyerekek miatt a
délutáni idıpont nem biztos, hogy megfelelı.
A bárányhimlı elleni oltás testület általi támogatásáról érdeklıdik.
Dr. Kovács Mária fogorvos:
Az iskolafogászati rendelés csütörtök délelıtti idıpontja az OEP által megszabott idıpont.
Dorogi Sándor polgármester:
A nyári szezon egészségügyi helyzetérıl, majd az elöregedéssel kapcsolatos problémákról érdeklıdik.
Dr. Hódi István háziorvos:
Az ambuláns betegek száma az elızı évekhez képest csökken. Az üdülıbetegek ellátásában fennakadás nem volt, de náluk csak sürgısségi ellátás végezhetı el.
A betegek szociális ellátásával kapcsolatban nagyon komoly feladat hárul az egészségügyre, azonban
a szociális gondozó hálózat nagy segítség, a velük való kapcsolat jó.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Érdeklıdik, hogy a településen található-e átlagon felüli egészségügyi probléma.
Dr. Hódi István háziorvos:
Általános, országos demográfiai probléma a férfiak esetében fennálló fokozott halálozási mutató.
Szekér Gábor alpolgármester:
Eszközproblémáról érdeklıdik.
Dr. Hódi István háziorvos:
Eszközprobléma nincs, a feltételeknek megfelelnek az eszközök, azonban a rendelı elıtti parkolás
problémát jelent.
Dr. Rozs Andrea házi gyermekorvos:
A gyermekorvosi rendelı eszközfelszereltsége is megfelelı, a karbantartás és az eszközbeszerzés
folyamatos. Probléma az udvar helyzete, a burkolat egyenetlensége, emiatt már súlyos baleset is történt.
Dorogi Sándor polgármester:
A házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételére irányuló igények felmérése elkezdıdött. A feladat
majdani ellátásához kéri az egészségügy segítségét.
Dr. Hódi István háziorvos:
Az ebédszállításhoz orvosi javaslat szükséges, ennek nincs akadálya, azonban véleménye szerint az
ellátásban részesülık száma túl magas. Javasolja ennek az Önkormányzattal történı egyeztetését.
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Dorogi Sándor polgármester:
Az ebédszállítást át kell tekinteni, ki az, aki el tud menni az ebédért.
Egry Ágnes védını szakmai munkájának ellenırzésérıl készült jelentés tartalmazza, hogy a munkáját
magas színvonalon végzi.
A prevenció nagyon fontos, egészségügyi elıadások szervezését javasolja.
A testület nevében megköszöni az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját.
(Az írásos elıterjesztések a jkv. 2. sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
179/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Hódi István háziorvostan-, belgyógyász-, üzemorvostan szakorvos – balatonszárszói háziorvos – helyi egészségügyi ellátás helyzetérıl, háziorvosi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
180/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Rozs
Andrea gyermekorvos helyi egészségügyi ellátás helyzetérıl, a gyermekorvosi
szolgálat munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
181/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Egry Ágnes
védınınek a védınıi szolgálat munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

3) A 2011. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné Szárszóért Kft ügyvezetıje
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı:
Az írásos elıterjesztést kiegészítéseként elmondja, hogy a nyári rendezvények sikere a csapatmunkának, a 8-10 fıs stábnak köszönhetı. A szezonban 44 rendezvény volt, amelynek sikeres lebonyolításához nagy szükség volt az önkéntesek, a Szárszóért Kft dolgozóinak és a Polgárırség munkájára is.
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A közönségszervezésre és a marketingre nagy hangsúlyt fektettek, részt vettek az utazási kiállításokon, prospektusok készültek, az országos médiában többször szerepelt Balatonszárszó.
Bóka Jánosné a Szárszóért Kft vezetıje:
Az írásos elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést kíván tenni. A téli idıjárás elhúzódása nehezítette a
munkájukat, a lomtalanítás és a nyesedékszállítás egymást követték. Beszerzésre került egy nagy
teljesítményő szeméttömörítı gép. A Tóparti park megújításában, a település virágosításában és a
nyári programok lebonyolításában is részt vett a Kft. A település színvonalát szeretné tovább fejleszteni.
Dorogi Sándor polgármester:
Balatonszárszó vonzerejének növeléséhez járult hozzá a Csukás Színház és a strandok állapota. A
felújított József Attila Emlékmúzeum átadása a közeljövıben megtörténik. A színvonalhoz járult
hozzá a Krokodilfarm is. A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület alapító tagja lett a Balatoni Turisztikai Szövetségnek, amelynek az elnökségébe beválasztották a BSZT elnökét.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Kiemeli a nyári rendezvények sikerességét. A magas színvonalú programok vonzerıt adnak a településnek. Ehhez szükséges egy infrastrukturális fejlesztés. Az utak állapotán javítani kell, a Fı u. 48.
szám alatti épület sorsáról pedig dönteni kell. A pályázati pénzösszegek elérésében nagy segítség
lehet a Balatoni Turisztikai Szövetségben történı részvétel. Megköszöni a nyári programok lebonyolításában résztvevık munkáját.
Szekér Gábor alpolgármester:
Felkéri Dancsecs Klárát, hogy röviden foglalja össze a szezon tapasztalatait, a jegyek eladásának
vonatkozásában is.
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı:
Az írásos elıterjesztés szerint tájékoztatja a jelenlévıket a programokról és a tapasztalatokról. Az
online jegyrendelés lehetısége felmerült, azonban ennek a megvalósítása nagyon drága.
(Az írásos elıterjesztések a jkv. 3. sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
182/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dancsecs
Klárának, a József Attila Mővelıdési Ház és Könyvtár intézményvezetıjének a
2011. évi idegenforgalmi szezonban szervezett rendezvények tapasztalatainak értékelésérıl szóló beszámolóját elfogadja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Bóka Jánosnénak, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonpofit Kft ügyvezetıjének a
2011. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

4) Téli ünnepekre való felkészülés
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı
A polgármester felkéri Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetıt a téli programok ismertetésére.
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Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı:
Az írásos elıterjesztés szerint ismerteti a programtervezetet.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
183/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila
Mővelıdési Ház és Könyvtárnak a téli ünnepekre vonatkozó rendezvénytervezetét
elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

5) Téli szezonra való felkészülés
Elıadó: Bóka Jánosné Szárszóért Kft ügyvezetıje
Az ügyvezetı az írásos elıterjesztés alapján ismerteti a Kft téli szezonra történı felkészülésének teendıit.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
184/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a téli szezonra való felkészülésrıl szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

6) Mikszáth K. utcai strandon lévı 3 db üzlethelyiség bérlésére érkezett pályázatok
elbírálása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri a JÜPTT Bizottság elnökét a tájékoztatás megtartására.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületet, hogy a 3 db pályázati kiírásra a pályázatok megérkeztek, a pályázatok bontása a felhívásnak megfelelıen a mai napon megtörtént. Mind a három üzletre benyújtott pályázatok
érvényesek voltak, a pályázati feltételeknek megfeleltek. Az üzlethelyiségeket egy szezonra,
2012.október 15-ig tartó idıszakra hirdette meg az Önkormányzat, 800 e Ft illetve 900 e Ft bérleti
díjért, melyet a szerzıdéskötéskor egy összegben kell befizetni. A bontást követıen a licittárgyalások
megtörténtek. A Fagylaltozó üzlethelyiségre egy pályázat érkezett, így ez az egy érvényes pályázatot
benyújtó pályázó - Kétszeri Csilla egyéni vállalkozó- nyerte el 800 e Ft-os bérleti díjért. A Bizottság
javasolja a bérleti szerzıdés megkötését.
A Büfé üzlethelyiségre ugyancsak egy pályázat érkezett, az eddigi bérlı, Zsombok Jánosné részérıl.
Javasolja, hogy a testület kösse meg vele a bérleti szerzıdést 900 e Ft bérleti díjért.
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A Sörbár üzlethelyiségre két pályázó nyújtott be érvényes ajánlatot, a licittárgyalás során 820 e Ft-os
ajánlattételével Kétszeri Csilla nyerte el a bérletet. Javasolja a Bizottság a szerzıdés megkötését.
Az egy éves bérleti szerzıdés indoka az, hogy az egész strand mőködtetésére, fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseket a testületnek át kell tekinteni, illetve az, hogy a strandi üzletek mindegyikének bérleti
szerzıdése egy idıben, 2012. októberében járjon le.
(A Büfére vonatkozó pályázat és bontási jkv. a jkv. 6/1. sz. , a Sörbárra vonatkozó pályázatok, a bontási és a licittárgyalási jkv. a jkv. 6/2 sz., a Fagylaltozóra vonatkozó pályázat, a bontási és a licittárgyalási jkv. a jkv. 6/3 sz., a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 6/4.sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
185/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a licittárgyalási felhívás szabályai szerint bérleti szerzıdést köt a licittárgyalás gyıztesével,
Kétszeri Csilla egyéni vállalkozóval (Balatonszárszó, Zrínyi u. 2.; szül: Kaposvár, 1965.10.29.; szigsz: 148988 IA) 820.000.- Ft bérleti díj kikötéssel, az önkormányzat tulajdonában álló Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található 24 m2 alapterülető „Sörbár” elnevezéső üzlethelyiség bérlésére a licittárgyalási kiírásban rögzített feltételekkel.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. november 4.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
186/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a licittárgyalási felhívás szabályai szerint bérleti szerzıdést köt a licittárgyalási felhívásra
egyetlen, érvényes pályázatot benyújtó Zsombok Jánosné egyéni vállalkozóval
(sz: Balatonszárszó, Zrínyi u. 34.; szül: Dévaványa, 1947.05.03; szigsz: 794238
JA) 900.000.- Ft bérleti díj kikötéssel, az önkormányzat tulajdonában álló Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található
41,6 m2alapterülető önálló felépítményő „Büfé” elnevezéső üzlethelyiség bérlésére a licittárgyalási kiírásban rögzített feltételekkel.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. november 4.

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
187/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a licittárgyalási felhívás szabályai szerint bérleti szerzıdést köt a licittárgyalási felhívásra
egyetlen, érvényes pályázatot benyújtó Kétszeri Csilla egyéni vállalkozóval (Balatonszárszó, Zrínyi u. 2.; szül: Kaposvár, 1965.10.29.; szigsz: 148988 IA)
800.000.- Ft bérleti díj kikötéssel, az önkormányzat tulajdonában álló Mikszáth
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K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található 24
m2 alapterülető „Fagylaltozó” elnevezéső üzlethelyiség bérlésére a licittárgyalási kiírásban rögzített feltételekkel.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. november 4.

7) Ady E. utcában lévı Fagylaltozó bérlésére licittárgyalási felhívás kiírása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a JÜPTT Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és felkéri a JÜPTT Bizottság elnökét a tájékoztatás megtartására.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Az írásos elıterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a testületet az üzlethelyiségre kiírandó licittárgyalási felhívás tartalmáról. A JÜPTT Bizottság 3 szezonig tartó idıtartamra –a Képviselı- testület
mandátumának idejére javasolja az üzlethelyiség bérbeadását, évi 300.000.- Ft bérleti díjért, a piacon
lévı árusok részére a mellékhelyiség használatának biztosításával.
Mikulcza Gábor képviselı:
Három évnél hosszabb idıre- 5-6 évre- javasolja a bérleti idıszak meghatározását.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 7/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
188/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a tulajdonában levı Balatonszárszó, Ady E. utcában 248/2 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen lévı 25 m2 alapterülető épületének – volt MHSZ lıpavilon- fagylaltozóként
mőködı üzlethelyiségre vonatkozó licittárgyalási felhívást az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételérıl az önkormányzat hirdetıtábláin, a Szárszó TV-ben, a Kistérségi
TV-ben, valamint az önkormányzat honlapján.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
(Az elfogadott licittárgyalási felhívás a jkv. 7/2 sz. melléklete)

8) Egyebek
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
8/1 Tájékoztató elektromágneses sugárzásról
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a településen többen jelezték, hogy elektromágneses sugárzást érzékelnek, már megbetegedés is történt emiatt. Kéri a testület felhatalmazását az ügy
kivizsgáltatására.
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Hajdú Bálint Kadosa református lelkész:
Az egyházközség tulajdonát képezı templom tornyában van egy átjátszó antenna, egy bázisállomás.
Az egyházközség irattárában található dokumentumok között található mérés után született szakvélemény szerint az állomás közelében, az emberek tartózkodási helyén a lakosságra megengedett érték
alatti sugárzási szinteket mértek, ezért a bázisállomástól eredı egészségkárosodással nem kell számolni.
Korcz Miklós lakos:
2009. december eleje óta zúgás tapasztalható éjszakánként. Az átjátszó tornyokat térképen összekötve
látható, hogy a meghatározott területeken sok megbetegedés történt. Már kétszer megvizsgáltatta a
tornyokat. A mérések nem igazolták a feltevéseket.
Dr. Hódi István háziorvos:
Az ANTSZ országos intézetével kivizsgáltatták, de nem mutatott eltérést a megbetegedésekben illetve az elhalálozások számában.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
189/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete felhatalmazza
a polgármestert a településen tapasztalható elektromágneses sugárzás kivizsgáltatására.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

8/2 Tájékoztatás MÁV-val történt tárgyalásokról és gyalogos átjáró kialakításáról
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Jókai utcában lévı bakterház lebontása megtörtént. A hiányzó MÁV kerítéselemek pótlására felhívták a MÁV figyelmét.
A régi vasútállomás helyén lévı területre az Önkormányzat igényt tartana, parkosítaná. Kéri a testület felhatalmazását a MÁV-val történı újabb egyeztetések lefolytatására arra vonatkozóan, hogy ez a
terület önkormányzati használatra, késıbb pedig esetleg önkormányzati tulajdonba kerülhessen. Majd
tájékoztatást ad a várható pályarekonstrukcióval kapcsolatban és javasolja a 1349+81 számú MÁV
szelvényben gyalogos átjáró kialakítására vonatkozóan tárgyalások lefolytatását.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
190/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete felhatalmazza a polgármestert, a MÁV-val történı egyeztetı tárgyalások lefolytatására a régi vasútállomás területének Önkormányzat általi hasznosításával és
esetleges tulajdonba kerülésével kapcsolatban.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete felhatalmazza a polgármestert tárgyalások lefolytatására arra vonatkozóan, hogy a
tervezett MÁV pályarekonstrukcióval egyidıben az 1344+64 MÁV szelvényben kiépített gyalogos átjáró megszüntetése mellett a 1349+81 MÁV szelvényben (a Töhötöm és a Huba u. közötti szakaszon )gyalogos átjáró kialakítására kerüljön sor.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos
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A polgármester megköszöni a megjelenést, a tájékoztatók megtartását és szünetet rendel el.
SZÜNET
8/3 Fı utca tulajdonba vétele
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a vasútállomáshoz vezetı Fı
utca önkormányzati tulajdonba vételéhez.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 8/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
191/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a 2009. április
3-án a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (képviseletében: Kerékgyártó Attila mb. fıigazgató) és a Magyar Közút Állami Közútkezelı, Fejlesztı,
Mőszaki és Információs Közhasznú Társasággal (képviseletében: László Sándor
vezérigazgató) kötött társfinanszírozású megállapodásban foglaltak szerint felújított Balatonszárszó, Fı utca, 71309. j. vasútállomáshoz vezetı utat önkormányzati tulajdonba veszi.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonba vételhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

8/4 Szárszóért Kft alapító okiratának módosítása
A polgármester átadja a szót a JÜPTT Bizottság elnökének.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket, mely szerint a Kft tevékenységi köreit
szükséges kiegészíteni azzal, hogy az ingatlan üzemeltetés, hasznosítás, ingatlan kezelés si bekerülne
a kft feladatkörébe.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, az elıterjesztés szerint a Kft alapító okiratának módosítását, illetve Dr. Tomka Ákos jogtanácsos felkérését a cégbírósági bejegyzés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 8/2 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
192/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) A Kft alapító okiratának III. fejezetében lévı- a társaság tevékenységi körére
vonatkozó – részt kiegészíti az ingatlan üzemeltetés, -hasznosítás tevékenységgel.
A képviselıtestület a Kft. alapító okiratának III. fejezetében lévı – a társaság tevékenységi körére vonatkozó –egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja.
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b) A Képviselı- testület az alapító okirat X. fejezetében lévı- az ügyvezetıre vonatkozó- részben módosítja az ügyvezetı bejelentett lakóhelyét.
A képviselıtestület a Kft. alapító okiratának X. fejezetében lévı – az ügyvezetıre
vonatkozó –egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja.
c) „Cégjegyzés” elnevezéső XI. fejezet 3. és 4. bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „A Kft ügyvezetıje a gazdasági társaság nevében szerzıdést köthet,
kötelezettséget vállalhat. A szerzıdéskötéshez, a kötelezettségvállaláshoz polgármesteri ellenjegyzés szükséges.”
A képviselıtestület a Kft. alapító okiratának XI. fejezetében lévı – a cégjegyzésre
vonatkozó –egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja.
A képviselıtestület felhatalmazza Dr. Tomka Ákost az önkormányzat jogtanácsosát,
hogy a módosító okiratot készítse el, és a Cégbíróságnál az alapító okirat módosítása tárgyában járjon el..

Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos jogtanácsos
Határidı: értelem szerint, azonnal
folyamatos

8/5 Polgárırség támogatása
A polgármester tájékoztatja a Képviselı- testületet, hogy a Polgárırség 240 e Ft soron kívüli támogatást kért az Önkormányzattól.
(A polgárırség levele a jkv. 8/3. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
193/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonszárszói Polgárır Szervezet részére (8624 Balatonszárszó, Szemesi u.3., bankszámlaszám: 67000179-11001885) 240.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2011. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2011. október 28.
8/6 Tájékoztatások
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Református Egyháznak átadott épületekért kapott 27 m Ft összegbıl az ÁFA összegét el kellett utalni. A bérlık elhelyezésére és a lakások kialakítására vonatkozó eljárás megindult.
Javasolja a Csukás Színház bekamerázását. Erre vonatkozó árajánlat 300 e Ft. Felvette egy céggel a
kapcsolatot, a színház körüli terület, az óratér védelmét kellene megvalósítani, 10 kamerával. Ezt
bruttó 3 m Ft-ból ki lehetne valósítani.
Szekér Gábor alpolgármester:
Egy cég tájékoztatása szerint 4,5 m Ft-ért megvalósítanának egy rendszer, amelyik nagy területet
figyelne.
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
194/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy a települési kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban tárgyalásokat folytasson le.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: Folyamatos
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Sportegyesület pályázaton tatamit nyert, amelyhez az
önerıt a szabadidı szakosztály biztosítja.
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a balatonszemesi iskola a fiúk részére is biztosítja a
méhnyakrák elleni oltást. Egy olyan balatonszárszói gyermek jár a szemesi iskolába, akinek az oltást
be lehetne adni, de ezt a szárszói Önkormányzatnak kellene vállalni.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
195/2011.(X.24.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselıtestülete
a
balatonszemesi általános iskolában tanuló balatonszárszói gyermekek részére
nem biztosítja a méhnyakrák elleni oltás térítésmentes beadásának lehetıségét.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy errıl értesítse a balatonszemesi
általános iskola igazgatóját.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos
A polgármester tájékoztatást ad a volt TSZ iroda épület felújításának munkálatairól.
8/7 Képviselıi tiszteletdíjak felajánlása
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javaslatára a Képviselı- testület tagjai a tiszteletdíjukból 5-5.000.- Ft-ot felajánlanak a Családosok
Szárszóért Civil Szervezet és a Mővelıdési Ház által rendezett Mikulás napon kiosztásra kerülı Mikuláscsomagok megvásárlására.
Fekete János képviselı:
Nyilatkozik, hogy a fenti összegen felül a 2011. évi felajánlott tiszteletdíjából 50.000.- Ft-ot az óvoda
támogatására kíván fordítani.
(A Képviselı- testület tagjainak nyilatkozatai a jkv. 8/4. sz. mellékletei)

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

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzı

Dorogi Sándor
polgármester

13

