Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
8624 Balatonszárszó, Hısök tere l.
Ügyiratszám: 307-32 /2011

JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2011. november 28-án tartott rendes ülésérıl

32. számú jegyzıkönyv
Határozatok:
207/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
208/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
A lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között végzett munkáról szóló jelentés elfogadása
209/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Gazdasági program felülvizsgálatának elfogadása
210/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
211/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Képviselı- testület tagjai által felajánlott tiszteletdíjak felhasználási céljainak jóváhagyása
212/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Az Önkormányzat 2011. III. évi pénzügyi helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása
213/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
2012. évi belsı ellenırzési terv elfogadása
214/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
A Nagyközségi Sportegyesület 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
215/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2011. évi tevékenységérıl beszámolójának elfogadása
216/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszói Üdülıegyesület 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
217/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
NABE Balatonszárszói Csoportjának 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
218/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Családosok Szárszóért Civil Szervezet 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
219/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Nyugdíjasklub 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
220/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Új Élet Klub 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
221/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
MTTSZ Lövészklub 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
222/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Soli Deo Glória Kórus 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
223/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Kistérségi Énekstúdió 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
224/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Szárszó Néptáncegyüttes 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása
225/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Schmidt Adrienn, Schmidt István Attila és Schmidtné Bereczki Ibolyakérelmezık felhívása hiánypótlásra
226/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Pék László Ferenc - Vadászlaki Attila meghatalmazott által benyújtott kérelmének elutasítása (Hrsz: 44.)
227/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Kovács Krisztina és Kovács Zoltán kérelmére Szabályozási Terv módosításának kezdeményezése
(Hrsz: 965.)
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228/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Bérleti szerzıdés kötése Németh Tibor vállalkozóval – Ady E. u. fagylaltozó
229/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
BTKT Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyása
230/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Magda Reisen Bt-vel vállalkozási szerzıdés megkötése
231/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Útingatlan átadási megállapodást megkötése a Közlekedésfejlesztés Koordinációs Központtal –Fı
utca átadása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 5/2011.(IX.14.) számú
rendelettel módosított 2/2011.(II.14.) számú rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2011.(XI.30.) önkormányzati
rendelete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011.(XI.30.) önkormányzati
rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjérıl
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28án megtartott rendes ülésén

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
jegyzı

Bauer Georgina
Balázs Zsuzsanna

pénzügyi- gazdálkodási ügyintézı
mőszaki ügyintézı

Kazsoki István
Varga D. Erzsébet
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Dancsecs Klára
Bóka Jánosné
Kiss Éva
Id. Vígh Magdolna
Wiesner Péter
Rácz Sándor
Kusiak Grazsyna
Apáti Emıke
Harmath Imre
Pörneki Anikó
Takácsné Marics Margit
Kudomrák József
Leicht Károly

bizottsági külsı tag
iskola intézményvezetıje
óvodavezetı
Mővelıdési ház vezetı
Szárszóért Nonprofit Kft vezetıje
iskola gazdasági vezetıje
Nyugdíjasklub vezetıje
Üdülıhelyi Egyesület elnöke
BSZTE elnöke
NABE Balatonszárszói Csoportjának elnöke
Családosok Szárszóért civil szervezet vezetıje

NKSE elnöke
Soli Deo Glória Kórus és karvezetı
Új élet klub vezetıje
MTTSZ Lövészklub vezetıje
Szárszó Néptáncegyüttes együttesvezetıje

3

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) 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági program felülvizsgálata
3) A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
4) Képviselı- testület tagjai által felajánlott tiszteletdíjak felhasználási céljainak jóváhagyása
5) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról, elıirányzat módosítás, 2011. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadása
6) 2012. évi belsı ellenırzési munkaterv elfogadása
7) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
8) Civil szervezetek beszámolója
8/1 Nagyközségi Sportegyesület beszámolója
8/2 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület beszámolója
8/3 Balatonszárszói Üdülıegyesület beszámolója
8/4 Nık a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának beszámolója
8/5 Családosok Szárszóért Civil Szervezet beszámolója
8/6 Nyugdíjasklub beszámolója
8/7 Új Élet Klub beszámolója
8/8 MTTSZ Lövész Klub beszámolója
8/9 Soli Deo Glória Kórus beszámolója
8/10 Kistérségi Énekstúdió beszámolója
8/11 Szárszó Néptáncegyüttes beszámolója
9)

Egyebek
9/1 Schmidt Adrienn, Schmidt István Attila és Schmidtné Bereczki Ibolya földhasználati jog
megállapítása iránti kérelme
9/2 Bartók B. u. 11. sz . (44. hrsz.) alatti ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának megváltoztatása
9/3 Gesztenye utca 965. hrsz. alatti ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának magváltoztatása
9/4 Ady. E. utcai fagylaltozó üzlethelyiség bérbeadása
9/5 A 108/2011.(XI.18.) sz. BTKT határozat megtárgyalása – Balatonszemes Községben a házi segítségnyújtás feladat- ellátás önálló megszervezése
9/6 Megbízási szerzıdés megkötése a Magda Reisen Kft-vel
9/7 Tájékoztatás a Fı utca tulajdonba vételének folyamatáról

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
207/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

4

1) Lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az írásos elıterjesztés a képviselı- testület 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:
208/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő
határozatokról és a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést az írásos elıterjesztés szerint elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

2) 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági program felülvizsgálata
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a napirendi pontot a JÜPTT Bizottság megtárgyalta.
Felkéri a Bizottság elnökét a tájékoztatás megtartására.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A gazdasági program a 4 évre vonatkozó célokat tartalmazza. Kiemelt cél a Berzsenyi és a Jókai utcák
felújítása, a csapadékvíz elvezetés rendezése, a strand fejlesztés, a Tóparti park fejlesztése, a kertmozi
felújítása, a Fı u. 48. sz. alatti épülettel kapcsolatos elképzelések és az elbontott üzletsorral kapcsolatos elgondolások kidolgozása. A célok közül megvalósult a kertmozi felújítása, a Csukás Színház
kialakítása, pályázati pénzen játszóterek kialakítása is megtörtént, a központi stand fejlesztése folytatódott. Az idı rövidsége és a pénzhiány miatt még nem sikerült megvalósítani az útfelújításokat, a
csapadékvíz elvezetést, és az árkok kitisztítását. Az üzletsor építésére javasolja a Bizottság, hogy az
érvényes építési engedély alapján kisebb léptékő, szerényebb épület valósuljon meg. A Fı u. 48. sz.
alatti épülettel kapcsolatban javasolja a Bizottság, hogy az állagmegırzési munkákat saját erıbıl valósítsa meg az Önkormányzat. A József Attila múzeum felújítása elkészült, ehhez az Önkormányzat
jelentıs összeggel járult hozzá.
Mikulcza Gábor képviselı:
A Fı u. 48. elıtti elıkert elhordását és a helyén park kialakítását javasolja. Térfigyelı rendszer kiépítését javasolja, majd a közösség fontos szerepérıl szól.
Dorogi Sándor polgármester:
A gazdasági programban szereplı tervek reálisak voltak. Fontos kérdés a környezetvédelem, a hulladékszállítás, nyesedékszállítás, lomtalanítás költségei nagyon magasak, majd a virágosításról szól.
Wiesner Péter az Üdülıhelyi Egyesület elnöke:
Az üdülıtulajdonosok nevében felajánlja a segítségét.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 2/1. sz., a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 2/2 sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
209/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a 2011-2014. évre
vonatkozó gazdasági programját felülvizsgálta, s azt az írásos elıterjesztésben foglaltak
szerint módosítja.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat
2012. évi költségvetési tervébe a gazdasági programban szereplı 2012-es feladatok és
azok költségvetési kihatásai beépítésre kerüljenek.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójával együtt terjessze a képviselıtestület elé a gazdasági program szükséges módosításait.
Felelıs: Dorogi Sándor Polgármester
Határidı: értelem szerint

3) A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Bauer Georgina pénzügyi- gazdálkodási ügyintézıt a tájékoztatás megtartására.
Bauer Georgina pénzügyi- gazdálkodási ügyintézı tájékoztatja a testületet a költségvetés fıösszegérıl. A kiadási oldalon várható változás, a bevételi oldalon is lehetnek elvonások. A törvénymódosítások miatt a koncepció még képlékeny, 137 m Ft-os költségvetési többlettel számol, azonban kedvezıtlenebbül is alakulhat a helyzet.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Az Önkormányzat jelentıs tartalékkal rendelkezik.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A szociális ellátásokat érintı változásokról érdeklıdik.
Bauer Georgina pénzügyi- gazdálkodási ügyintézı:
A jelenlegi költségvetési törvénytervezet ugyanazokat a százalékokat biztosítja a szociális célokra,
mint eddig. Várható, hogy a szociális kifizetések mértéke növekszik.
Szekér Gábor alpolgármester:
A bevételek alakulásáról érdeklıdik.
Bauer Georgina pénzügyi- gazdálkodási ügyintézı:
Tervezi az állam, hogy elveszi az Önkormányzatoktól a gépjármőadót és az iparőzési adó 20 %-át és
az építményadónál is változtatást tervez. A beszedett idegenforgalmi adó mértéke elmarad a tavalyitól.
Dorogi Sándor polgármester:
A kimutatás alapján ismerteti az adóbevételek alakulását. Az Önkormányzat költségvetése stabil.
(A 2012. évi költségvetési koncepció és az adóbevételekrıl szóló kimutatás a jkv. 3. sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
210/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott koncepció alapján az
Önkormányzat 2012. évi költségvetését a Képviselı- testület 2012. februári ülésére terjessze elı.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

4) Képviselı- testület tagjai által felajánlott tiszteletdíjak felhasználási céljainak jóváhagyása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester elıadja, hogy a képviselı- testület tagjai részére az írásos elıterjesztés átadásra került.
Javasolja, az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat elfogadását.
(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:
211/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a képviselık által 2010. évben felajánlott tiszteletdíjat 2011. évben a 2010. évrıl áthúzódó tartalék
terhére az alábbi közfeladatok felhasználására hagyja jóvá:
- Mikulás csomagok vásárlása Dr. Tomka Ákos, Mihályiné Molnár Zsuzsanna,
Mikulcza Gábor képviselık és Szekér Gábor alpolgármester esetében 5.000 Ft/fı,
összesen 20.000 Ft.
A Képviselı- testület a képviselık 2011. évben felajánlott tiszteletdíját az alábbi közfeladatok felhasználására hagyja jóvá:
- Szekér Gábor alpolgármester által felajánlott 1.371.600 Ft tiszteletdíjat buszmegállók felújítására tervezi felhasználni
- Tefner Tibor által felajánlott 140.200.- Ft-ból 70.000.- Ft-ot sportmezek vásárlására, 5.000.- Ft-ot Mikulás csomagok vásárlására
- Fekete János képviselı által felajánlott 560.832.- Ft-ból 80.000 Ft sportolói mezre,
50.000 Ft öregfiúk focicsapat támogatására, 20.000 Ft Magyar Vöröskereszt támogatására, 20.000 Ft Csukás Színház mőködési költségeihez való hozzájárulásra, 50.000
Ft Lövészklub támogatására, 5.000 Ft Mikulás csomagok vásárlására, 50.000 Ft
óvodai foglalkozások támogatására, 30.000 Ft karate szakosztály támogatására,
30.000 Ft asztalitenisz szakosztály támogatására, 50.000 Ft nyugdíjasklub támogatására.
A képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint az
Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló költségvetési rendelet tervezetet
jóváhagyás végett terjessze a képviselı- testület elé.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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5) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról, elıirányzat módosítás, 2011. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Bauer Georgina pénzügyi- gazdálkodási ügyintézıt a tájékoztatás megtartására.
Bauer Georgina pénzügyi- gazdálkodási ügyintézı az írásos elıterjesztés alapján 2011. III. negyedéves gazdálkodással kapcsolatban tájékoztatást ad a bevételekrıl és a kiadásokról, az elıirányzatok
teljesítésülésérıl, a tartalékról.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke az írásos elıterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a
testületet a bevételek és kiadások alakulásáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az Önkormányzatnak a Fı utca felújítása kapcsán felvett hitelt 2028-ig kell törleszteni, évente 6.666 e Ft a törlesztı részlet.
Szekér Gábor alpolgármester:
A Szemesi út 3. sz. alatti volt TSZ iroda lakásokká történı átalakítására az Önkormányzat nettó 21 m
Ft-ot kapott.
Dorogi Sándor polgármester:
Három szolgálati lakást kell kialakítani december 31-ig a volt TSZ irodából.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 5/1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
212/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
2011. III. évi pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 5/2011.(IX.14.) számú rendelettel
módosított 2/2011.(II.14.) számú rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2. sz. melléklete)

6) 2012. évi belsı ellenırzési munkaterv elfogadása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az írásos elıterjesztés a képviselı- testület részére megküldésre került.
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(Az írásos elıterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
213/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a társulás keretében megvalósuló 2012. évi belsı ellenırzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangja (a költségvetés
egyensúlyának helyzete)
2. Pénzgazdálkodás biztonsága
3. Az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági társaságok mőködése (Szárszóért Nonprofit Kft. mőködésének vizsgálata)
4. Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat által a Nagyközségi Sportegyesületnek nyújtott támogatások felhasználásának ellenırzése
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

7) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı az írásos elıterjesztés alapján röviden ismerteti a rendelettervezetek célját és tartalmát.
(Az írásos elıterjesztések a jkv. 7/1 és 7/2 sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 7/3. sz. melléklete)

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl
(Az elfogadott rendelet a jkv. 7/4. sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének
10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjérıl
(Az elfogadott rendelet a jkv. 7/5. sz. melléklete)

8) Civil szervezetek beszámolója
A polgármester felkéri a civil szervezetek vezetıi beszámolójuk megtartására.
8/1 Nagyközségi Sportegyesület beszámolója
Elıadó: Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Az elnök az írásos beszámoló alapján ismerteti a Sportegyesület és a szakosztályok tevékenységeit.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Agócs Attila szakosztályvezetı a belsı községekben élı gyermekeket szeretné bevonni a Bozsik programba. A szállításuk hogyan fog megtörténni? Megköszöni az Egyesület munkáját.
Harmath Imre elnök:
Az Egyesület ki fogja dolgozni a megoldást a szállítási problémára. Megköszöni az Önkormányzat és
az egyéb szervezetek, Fekete János és Tefner Tibor képviselık anyagi támogatását. İ és a családja is
támogatta az Egyesületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad arról, hogy a szabadidı szakosztály élén személyi változás lesz. Megköszöni az Egyesület munkáját.
(A beszámoló és mellékletei a jkv. 8/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
214/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nagyközségi
Sportegyesület 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

8/2 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület beszámolója
Elıadó: Rácz Sándor a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Az elnök az írásos beszámoló alapján tájékoztatást ad Turisztikai Egyesület tevékenységérıl.
Mikulcza Gábor képviselı:
Milyen forrásokból kívánja biztosítani- a beszámolóban szereplı- havi 150-200 e Ft-ot, amely az
Egyesület mőködéséhez szükséges.
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Rácz Sándor elnök:
TDM szervezetté kívánnak alakulni, ez egy 50 m Ft-os pályázattal jár együtt. 50 e vendégéjszaka szükséges hozzá, valamelyik másik településsel együtt kell mőködni. Ösztönzı rendszereket kell kidolgozni,
hogy a bevallott vendégéjszakák száma növekedjen.
A közelmúltban az Egyesület vezetésében személyi változás történt, a titkár Némethné Szabó Magdolna, az alelnök pedig Fonód Ferenc lett.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az Egyesület munkáját.
(A beszámoló a jkv. 8/2 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
215/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonszárszói
Turisztikai Egyesület 2011. évi tevékenységérıl beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

8/3 Balatonszárszói Üdülıegyesület beszámolója
Elıadó: Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülıegyesület elnöke
Az elnök az írásos beszámoló alapján tájékoztatást ad az Üdülıegyesület munkájáról. Megköszöni az
Önkormányzat segítségét, majd elmondja, hogy az Egyesület aktív részvételével segíti a programokat,
rendezvényeket, az Önkormányzat munkáját. Az üzletsor mielıbbi megépítését szorgalmazza.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az Egyesület munkáját.
(A beszámoló a jkv. 8/3 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
216/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonszárszói
Üdülıegyesület 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

8/4 Nık a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának beszámolója
Elıadó: Kusiak Grazsyna a Nık a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának elnöke
Az elnök asszony röviden ismerteti a beszámoló tartalmát.
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Dorogi Sándor polgármester:
Az önkéntesek ebben az évben nagyon sok munkát végeztek, az összes nyári rendezvényen önkéntesek
dolgoztak. Megköszöni az Egyesület eddig végzett munkáját.
(A beszámoló a jkv. 8/4 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
217/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nık a Balatonért
Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját
elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
8/5 Családosok Szárszóért Civil Szervezet beszámolója
Elıadó: Apáti Emıke a Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetıje
Apáti Emıke megköszöni a Képviselı- testület támogatását, amelyet a mikulás csomagok megvásárolására fordított a szervezet. A beszámolójához szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Megköszöni a civil szervezet új vezetésének és tagjainak munkáját. Az anyagi támogatást a jövıben is
biztosítani fogja számukra az Önkormányzat.
(A beszámoló a jkv. 8/5 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
218/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családosok Szárszóért Civil Szervezet 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

8/6 Nyugdíjasklub beszámolója
Elıadó: Id. Vígh Magdolna a Nyugdíjasklub vezetıje
Id. Vígh Magdolna klubvezetı röviden ismerteti a beszámoló tartalmát. Megköszöni az Önkormányzat és Fekete János képviselı anyagi támogatását. Problémát okoz, hogy a Nyugdíjasklubba nem fér
be a Klub teljes létszámmal.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Megköszöni az Nyugdíjasklub munkáját.
Dorogi Sándor polgármester szintén köszönetet mond a Klubnak a településért végzett munkájukért.
(A beszámoló a jkv. 8/6 sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
219/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nyugdíjasklub
2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
8/7 Új Élet Klub beszámolója
Elıadó: Takácsné Marics Margit az Új Élet Klub elnöke
Takácsné Marics Margit elnök asszony a beszámoló alapján ismerteti a Klub tevékenységét.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönetet mond a Klub által kifejtett tevékenységért.
(A beszámoló a jkv. 8/7 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
220/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Új Élet Klub
2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

8/8 MTTSZ Lövész Klub beszámolója
Elıadó: Kudomrák József az MTTSZ Lövészklub elnöke
Az elnök az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a Képviselı- testületet a Klub tevékenységérıl.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a Klub munkáját.
(A beszámoló a jkv. 8/8 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
221/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az MTTSZ Lövészklub 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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8/9 Soli Deo Glória Kórus beszámolója
Elıadó: Pörneki Anikó kórusvezetı, mővészeti vezetı
Pörneki Anikó kórusvezetı a beszámoló alapján tájékoztatja a testületet a Kórus munkájáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönetet mond a Kórus tevékenységéért.
(A beszámoló a jkv. 8/9 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
222/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Soli Deo Glória
Kórus 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

8/10 Kistérségi Énekstúdió beszámolója
Elıadó: Pörneki Anikó mővészeti vezetı, kórusvezetı
Pörneki Anikó mővészeti vezetı a beszámoló alapján tájékoztatja a testületet az Énekstúdió tevékenységérıl.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az Énekstúdió tevékenységét.
(A beszámoló a jkv. 8/10 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
223/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kistérségi Énekstúdió 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
8/11 Szárszó Néptáncegyüttes beszámolója
Elıadó: Leicht Károly együttesvezetı
Leicht Károly együttesvezetı az írásbeli beszámoló alapján tájékoztatást ad a Szárszó Néptáncegyüttes 2011. évi munkájáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az Néptáncegyüttes munkáját.
(A beszámoló a jkv. 8/11 sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
224/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szárszó Néptáncegyüttes 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
A polgármester megköszöni a megjelenést, a beszámolók megtartását és szünetet rendel el.
SZÜNET
9)

Egyebek

Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
9/1 Schmidt Adrienn, Schmidt István Attila és Schmidtné Bereczki Ibolya földhasználati jog
megállapítása iránti kérelme
A polgármester átadja a szót Balázs Zsuzsanna mőszaki ügyintézınek.
Balázs Zsuzsanna az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a Képviselı- testület most ne döntsön az ügyben, elıször kérje be a kérelmezıktıl a földhivatal elutasító határozatát.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
225/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Schmidt Adrienn,
Schmidt István Attila és Schmidtné Bereczki Ibolya 8624 Balatonszárszó, Fı u. 51. sz.
alatti lakosok Balatonszárszó, Móricz Zs. utcai strand dél- keleti sarkán lévı 5. számú
üzletépületre vonatkozóan földhasználati jog megállapítása iránti kérelmével kapcsolatban felhívja kérelmezıket, hogy a kérelmükhöz csatolják a Siófoki Körzeti Földhivatal elutasító határozatát.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a kérelmezıket.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

9/2 Bartók B. u. 11. sz . (44. hrsz.) alatti ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának megváltoztatása
A polgármester átadja a szót Balázs Zsuzsanna mőszaki ügyintézınek.
Balázs Zsuzsanna az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Tefner Tibor képviselı:
A kérdéses terület mindig is útként volt nyilvántartva.
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Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke
Ha a rendezési tervben útként szerepel, akkor vagy 5 éven belül le kell vetetni, vagy kártalanítani kell, ha
rajta marad vagy meg kell valósítani az utat. A csere sem egyszerő, nem látja kivitelezhetınek. A rendezési terv módosítás átfutási ideje olyan hosszú, hogy addig a végrehajtás megtörténik. Sem a cserét, sem a
rendezési terv módosítást nem javasolja.
Tefner Tibor képviselı:
Akkor lehet megvalósítani a cserét, ha az ingatlan teljesen tehermentes lesz.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Javasolja, hogy ahol a rendezési terv utat jelöl, ott a földhivatalai bejegyzéseket át kell nézni, felülvizsgálni.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/2 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
226/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Pék László Ferenc
- Vadászlaki Attila meghatalmazott által benyújtott- a Balatonszárszó, Bartók Béla u.
44. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelmét elutasítja.
A képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl a kérelmezıt és meghatalmazottját értesítse.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
9/3 Gesztenye utca 965. hrsz. alatti ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának magváltoztatása
A polgármester átadja a szót Balázs Zsuzsanna mőszaki ügyintézınek.
Balázs Zsuzsanna az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke
Az összes tulajdonost be kellene vonni a tárgyalásba. Javasolja a rendezési terv módosítását.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9/3 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
227/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Kovács Krisztina és
Kovács Zoltán 8623 Balatonföldvár, Erzsébet u. 29. sz. alatti lakosok kérelmének helyt
ad. A Balatonszárszó 965. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Balatonszárszó Nagyközség
Szabályozási Tervének módosítását kezdeményezi olyan módon, hogy az ingatlan besorolását KÖu (Közterület, út) jelölésrıl Üh3 jelölésre változtatja.
A képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett tulajdonosokat tájékoztassa a döntésérıl, továbbá, hogy a szabályozási terv elemének módosítására vonatkozóan
az árajánlatot az Arker’s Kft-tıl kérje meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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9/4 Ady. E. utcai fagylaltozó üzlethelyiség bérbeadása
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Ady E. utcai fagylaltozó bérlésére kiírt licittárgyalási
felhívásra érkezett pályázat bontását a licittárgyalási felhívásnak megfelelıen a JÜPTT Bizottság a mai
napon elvégezte. A felhívásra a határidın belül egy pályázat érkezett, a jelenlegi bérlı, Németh Tibor
vállalkozó részérıl.
A Bizottság javasolja a bérleti szerzıdés megkötését Németh Tibor vállalkozóval, a licittárgyalási felhívásban rögzített évi 300 e Ft bérleti díjért.
(A pályázat és a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 9/4 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
228/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a licittárgyalási
felhívás szabályai szerint bérleti szerzıdést köt a licittárgyalási felhívásra egyetlen, érvényes pályázatot benyújtó Németh Tibor egyéni vállalkozóval (Balatonszárszó, Bartók
B. u. 52.; szül: Siófok, 1961.07.01.; szigsz: 699406BA) a 2012. április 1-tıl 2014. december 31. napig tartó idıszakra évi 300.000.- Ft bérleti díj kikötéssel, az önkormányzat tulajdonában álló Balatonszárszó, Ady E. u. 248/2 hrsz. alatt nyilvántartott
közterületen lévı 25 m2 alapterülető épület – volt MHSZ lıpavilon- fagylaltozóként
mőködı üzlethelyiség bérlésére a licittárgyalási felhívásban rögzített feltételekkel.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

9/5 A 108/2011.(XI.18.) sz. BTKT határozat megtárgyalása – Balatonszemes Községben a házi segítségnyújtás feladat- ellátás önálló megszervezése
A polgármester átadja a szót a jegyzınek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı a 108/2011.(XI.18.) sz. BTKT határozat tartalmáról tájékoztatja a testületet.
A polgármester javasolja a Társulási Megállapodás BTKT határozatban szereplı módosításának jóváhagyását.
(A 108/2011.(XI.18.) sz. BTKT határozat a jkv. 9/5 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
229/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 108/2011.(XI.18.
sz. BTKT határozatban foglaltakat elfogadja, a Társulási Megállapodás II.5.C) 2.c.
pontjának módosítását jóváhagyja.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a BTKT elnökét.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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9/6 Megbízási szerzıdés megkötése a Magda Reisen Kft-vel
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az Önkormányzat a nyári idıszakra megbízási szerzıdést kötött a Magda Reisen Kft-vel idegenforgalmi, turisztikai feladatok ellátására. Tekintettel az Önkormányzat ebben az idıszakban jelentkezı újabb feladataira, javasolja, hogy a Képviselı- testület egy hónapos idıtartamra kössön újabb szerzıdést a Kft-vel.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
230/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a Magda Reisen
Bt-vel (8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 1.) vállalkozási szerzıdést köt az Önkormányzat idegenforgalmi, turisztikai feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási munkálatok elvégzésére, 2011.december 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedı
idıtartamra havi bruttó 160.000 Ft vállalkozói díj ellenében.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
9/7 Tájékoztatás a Fı utca tulajdonba vételének folyamatáról
A polgármester átadja a szót a jegyzınek.
A jegyzı tájékoztatást ad arról, hogy a Fı utca tulajdonba vételével kapcsolatban az út tulajdon átadási
megállapodás tervezet megérkezett az Önkormányzathoz. A szerzıdésben 16 m Ft-os értéken szerepel az
út, amely az Önkormányzat tulajdonába kerülne a szerzıdés aláírásával.
(Az elızetes útingatlan átadási megállapodás a jkv. 9/6 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
231/2011.(XI.28.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete útingatlan átadási
megállapodást köt a Közlekedésfejlesztés Koordinációs Központtal (székhelye: 1024
Budapest, Lövıház u. 39.) a 71309. sz. Balatonszárszó vasút állomáshoz vezetı út átadásának- átvételének tárgyában a jegyzıkönyv mellékletét képezı elızetes útingatlan
átadási megállapodás szerint.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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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