Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 480-16/2013
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. május 13-án tartott rendkívüli üléséről
16. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
148/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
149/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződés kötése a Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kátyúzási feladatok elvégzésére
150/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződés kötése a Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft-vel Berzsenyi utca felújítására
151/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Zotter Tiborral megbízási szerződés kötése a kátyúzási és a Berzsenyi utca felújítási munkálatok műszaki
ellenőri feladatainak elvégzésére
152/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Király Richárd r. alezredes kapitányság-vezetői kinevezésével egyetértés
153/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikulcza Gábor tiszteletdíj felajánlása
154/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikulcza Gábor felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

jegyző
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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) Önkormányzati belterületi utak kátyúzása- szerződés kötése a Roadtechnik Kft-vel
2) Berzsenyi utca felújítása- szerződés kötése a Bitunova Kft-vel
3) Zotter Tiborral megbízási szerződés kötése a kátyúzásra és a Berzsenyi utca felújítására vonatkozóan
4) Király Richárd r. alezredes kapitányság- vezetői kinevezése
5) Mikulcza Gábor képviselő tiszteletdíja
6) Tájékoztatások
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
148/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Önkormányzati belterületi utak kátyúzása- szerződés kötése a Roadtechnik Kft-vel
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a képviselő- testület a 144/2013.(V.2.) sz. határozatában döntött arról, hogy a önkormányzati belterületi utak kátyúzására vonatkozóan szerződést köt a Roadtechnik
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. A szerződés tervezet elkészült, javasolja az elfogadását. Ismerteti a Tábor
utca problémáját.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
149/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 144/2013.(V.2.) sz.
képviselő- testületi határozatában foglaltak szerint szerződést köt a Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8638 Balatonlelle, Bethlen G. u. 9.) a balatonszárszói önkormányzati belterületi utak kátyúzására vonatkozóan a beterjesztett szerződés tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az aláírt szerződés a jkv. 1. sz. melléklete)
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2) Berzsenyi utca felújítása- szerződés kötése a Bitunova Kft-vel
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő- testületet hogy a képviselő- testület a 145/2013.(V.2.) sz. határozatában
döntött arról, hogy a Berzsenyi utca felújítására vonatkozóan szerződést köt a Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft-vel. A szerződés tervezet elkészült, javasolja az elfogadását.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
150/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 145/2013.(V.2.) sz.
képviselő- testületi határozatában foglaltak szerint szerződést köt a Bitunova Útfenntartó és
Emulziógyártó Kft-vel (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) a Balatonszárszó Berzsenyi utca
teljes hosszának felújítására vonatkozóan, padkakészítéssel együtt, a beterjesztett szerződés
tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az aláírt szerződés a jkv. 2. sz. melléklete)

3) Zotter Tiborral megbízási szerződés kötése a kátyúzásra és a Berzsenyi utca felújítására vonatkozóan
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő- testület a kátyúzási és a Berzsenyi utca felújítási munkálatok műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére Zotter Tibor műszaki ellenőrrel kössön szerződést.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
151/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést köt
Zotter Tibor műszaki ellenőrrel a balatonszárszói önkormányzati belterületi utak kátyúzási és
a Balatonszárszó Berzsenyi utca felújítási munkálatok műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Király Richárd r. alezredes kapitányság- vezetői kinevezése
A polgármester tájékoztatja a képviselő- testületet Király Richárd r. alezredes kapitányság- vezetői kinevezésével kapcsolatban. Javasolja, hogy a testület a kinevezéssel értsen egyet.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

152/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért Király Richárd
r. alezredes kapitányság-vezetői kinevezésével.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Mikulcza Gábor képviselő tiszteletdíja
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Mikulcza Gábor képviselőnek.
Mikulcza Gábor képviselő:
Tájékoztatja a képviselő- testületet arról, hogy a jövőben külföldön fog dolgozni, de a képviselő- testületi üléseken részt tud venni. A 2013. júniustól-2013. decemberig tartó időszakra vonatkozó tiszteletdíjáról lemond, felajánlja az Önkormányzat javára, közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok
megvalósítására.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja elfogadni, hogy a testület a felajánlott összeget közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

153/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Mikulcza Gábor képviselő
2013. év június 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó felajánlott tiszteletdíját
közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Mikulcza Gábor képviselő:
A felajánlott tiszteletdíjából 257.600.- Ft-ot az alábbiak szerint javasolja felhasználni: 100.000.- Ft-ot a szabadidő szakosztály támogatására, 100.000.- Ft-ot a Polgárőrség támogatására és 57.600.- Ft-ot a Balatonszárszó
Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány támogatására.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő- testület a felajánlott tiszteletdíj felhasználási célját a fentiek szerint hagyja jóvá.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

154/2013.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mikulcza Gábor képviselő által 2013. június 1. napjától 2013. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó felajánlott
320.197.- Ft tiszteletdíjából 257.600.- Ft-ot az Önkormányzat költségvetés tartaléka terhére az
alábbi közfeladatok megvalósítására hagyja jóvá:
-

100.000.- Ft-ot a szabadidő szakosztály támogatására,
100.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatására
57.600.- Ft-ot a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány támogatásra.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6) Tájékoztatások
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a nyesedékszállításról, lomtalanításról, Nemzeti Vágta Balatoni Futamáról, Borversenyről, Majálisról.

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

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Dorogi Sándor
polgármester

6

