Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 480-19/2013
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. június 13-án tartott rendkívüli üléséről
19. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
180/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
181/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Rendőrkutya vásárlásáról szóló döntés
182/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Települési kamerarendszer engedélyeztetésével kapcsolatos tájékoztatás elfogadása, személyi feltételek biztosítása
183/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
BTKT Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
184/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatása
185/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
WIWTEAM Kft- vel módosított bérleti szerződés kötése illetve felszólítása bérleti díj befizetésére
186/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására- szobrok létrehozása
187/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Ifj. Lőrincz Ferenc okl. építészmérnökkel megbízási szerződés kötése
188/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Óvoda Társulási Megállapodása módosításáról és Teleki Község tartozásáról és kérelméről szóló tájékoztatás
tudomásul vétele, Teleki Község Önkormányzata tartozása elengedésének elutasítása, további egyeztető tárgyalások lefolytatása
189/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatása
190/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
„Régi” sportöltöző épület felújításához szükséges tervegyeztetés költségének átutalása a RAMIÉP TEAM Kft
részére
191/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Schumann Béla részére ingatlanrész bérbeadása
192/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Lámpatestek áthelyezése és vásárlása
193/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Vakok és Gyengénátók Fejér Megyei Szervezete kérelmének elutasítása
194/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabó- Havas Csaba kacsaetetők kihelyezésével kapcsolatos kérelmének elutasítása
195/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
SIO-GEO Földmérési és Térképészeti Bt-vel szerződés kötése a Balatonszárszó, 937/1 hrsz-ú földrészletet érintő megosztásra vonatkozóan
196/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Fő u. 3. sz. 937/1 hrsz-ú ingatlanon elbontott 5 db épület töröltetése a Siófok Járási Földhivatal nyilvántartásából
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197/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
A Fő u. 3. sz. 937/1 hrsz-ú ingatlanon elbontott 5 db épület töröltetéséhez szükséges dokumentáció elkészítésére
szerződés kötése a SIO-GEO Földmérési és Térképészeti Bt-vel
198/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződés kötése az Arker’s Kft-vel rendezési terv módosítására (Fő u. 24. sz. alatti ingatlan helyi védettségének levétele illetve a Tóparti park és Erzsébet park helyi területi természetvédelmi kategória levétele)
199/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Esélyegyenlőségi terv elkészítése
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13án 20.00 órakor megtartott ülésén
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési
képviselők:

Dorogi Sándor

polgármester

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

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő
települési képviselő:

Mikulcza Gábor

képviselő

Jelen lévő jegyző,
jegyzőkönyvvezető:

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

jegyző

Meghívottak:

Pusztai Zoltán

r. zászlós, körzeti megbízott

megjelent

:
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
1) Rendőrkutya vásárlás, kamerarendszer működtetése
2) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
3) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület kérelme
4) WIWTEAM Kft szerződéskötési ügye
5) Pályázat beadása szobrok létrehozására
6) Ifj. Lőrincz Ferenccel megbízási szerződés kötése főépítészi feladatok ellátására
7) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Társulási Megállapodása- tájékoztatás Teleki kéréséről
8) Egyebek
8/1 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatása
8/2 Régi sportöltöző felújítása
8/3 Schumann Béla területhasználati ügye
8/4 Zenepavilonhoz lámpatestek áthelyezése, parkolóba lámpatestek vásárlása
8/5 Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelme
8/6 Kacsaetetők kihelyezésére vonatkozó kérelem
8/7 SIO- GEO Bt-vel vállalkozói szerződések kötése
8/8 Rendezési terv módosítására szerződés kötése az Arker’s Kft-vel
8/9 Esélyegyenlőségi terv elkészítése
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
180/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi
pontot elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Rendőrkutya vásárlás, kamerarendszer működtetése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet a rendőrkutya vásárlás folyamatáról.
Pusztai Zoltán r. zászlós, körzeti megbízott:
A megfelelő kutya ára 250.000.- Ft, ez egy előképzett kutya, nyomkövetésre, őrző- védő feladatok ellátására
és kábítószer keresésre ki van képezve. Oktatásra kell járnia neki, a leendő gazdájának is. Véleménye szerint az Önkormányzatnak kellene adásvételi szerződést kötnie a tenyésztővel, így a kutya az Önkormányzat
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tulajdonába kerülne. Utána lehetne az ajándékozási vagy tartós bérbeadási szerződést megkötni. A kutyának
egy vizsgája még visszavan.
Dorogi Sándor polgármester:
Szárszó egy minta lehet a többi település számára a kamerarendszerrel és a rendőrkutyával. Javasolja, hogy
a Képviselő- testület döntsön a rendőrkutya megvásárlásáról, 250.000.- Ft értékben. Javasolja, hogy a Képviselő- testület kérje fel a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
181/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete rendőrkutya vásárlásáról dönt, 250.000.- Ft értékben.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a kamerarendszer működtetésével kapcsolatban az egyeztetés a
Rendőrkapitánysággal megtörtént. A kamerarendszer üzemeltetését vagy a rendőrséggel kötött szerződés
alapján, vagy pedig közterület felügyelő alkalmazásával lehet megoldani. Az Önkormányzatnál nincs közterület felügyelő. Ezért a rendőrséggel történt előzetes egyeztetés alapján javasolja, hogy a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére Pusztai Zoltán körzeti megbízottal kössön a testület szerződést. A térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges engedélyeztetési eljárást az adatvédelmi hatóságnál megindítottuk.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési kamerarendszer engedélyeztetésével kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. A Képviselő- testület a Rendőrkapitánysággal történt egyeztetés alapján- az adatvédelmi biztos engedélyezése
esetén- a térfigyelő kamerarendszer adatfeldolgozásának személyi feltételeit Pusztai Zoltán körzeti megbízottal kötendő megbízási szerződés alapján biztosítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
182/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési kamerarendszer engedélyeztetésével kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
A Képviselő- testület a Rendőrkapitánysággal történt egyeztetés alapján- az adatvédelmi
biztos engedélyezése esetén- a térfigyelő kamerarendszer adatfeldolgozásának személyi
feltételeit Pusztai Zoltán körzeti megbízottal kötendő megbízási szerződés alapján biztosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Pusztai Zoltán r. zászlós, körzeti megbízott távozik az ülésről.
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2) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet a Társulási Megállapodás módosításáról. Javasolja az
alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 2013. július 1. napjától hatályba
lépő módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. A képviselő- testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2013.
június 30.
(A kistérségi előterjesztés, az 50/2013.(V.30.) BTKT határozat és a társulási megállapodás tervezet a jkv. 1.
sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
183/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 2013. július 1. napjától hatályba
lépő módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.

3) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet a kérelemről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 167/2013.(V.27.) sz. képviselő-testületi határozatban elfogadott támogatási szerződés alapján, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
kérelmében foglaltaknak helyt adva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton betervezett előirányzat terhére a támogatási szerződésben meghatározott
500.000.- Ft összegű támogatást átutalja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2013. június 30.
(A kérelem a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
184/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 167/2013.(V.27.)
sz. képviselő-testületi határozatban elfogadott támogatási szerződés alapján, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület kérelmében foglaltaknak helyt adva az Önkormányzat
2013. évi költségvetésében civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton beterve-

6

zett előirányzat terhére a támogatási szerződésben meghatározott 500.000.- Ft összegű
támogatást átutalja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.

4) WIWTEAM Kft szerződéskötési ügye
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester ismerteti Vécsei Mihály kérelmét, amelyben leírja, hogy anyagi okok miatt a bérleti díj kifizetésére kér 8 nap haladékot, utána rendezni fogja. A szerződés aláírása még nem történt meg, de Vécsei
Mihály már elkezdte a büfében a munkálatokat. Az egyeztetések folytak. Ha a büfé üzemeltetési jogát elveszi tőle az Önkormányzat- mivel nem teljesítette a feltételeket- akkor a legfrekventáltabb üzlet nem fog
működni. A kérelmében szerepel, hogy amennyiben az aláírt szerződést megkapja, akkor másnap már fel
tudja venni a partnereitől ezt az összeget és átutalja a bérleti díjat. Szerződés hiányában nem tud intézkedni.
Javasolja Vécsei Mihály nyilatkoztatni, hogy amennyiben a szerződés aláírásra kerül, de mégsem fizeti be a
bérleti díjat, akkor tárgytalannak minősíti az Önkormányzat a szerződést. A volt bérlő április 29-én adta át
az üzletet, így a licittárgyaláson úgy licitált Vécsei Mihály, hogy nem látta belül az üzletet. A büfé állapota
nagyon rossz volt, most szépen rendbe lett hozva. Ha most bezárja az Önkormányzat, akkor bíróság lesz a
vége, hogy ki mit épített be.
A sörös cégtől fog kapni 1.400 e Ft-ot az 5 éves bérleti időszakra, ha felmutatja a szerződést és azzal a bizonyos sörös céggel leszerződik. A bérleti díj egy részét ebből akarja kifizetni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Ha nem fizet nyolc napon belül, akkor az ott beépített dolgokat viszi magával?
Tefner Tibor képviselő:
Olyan szerződést kell írni, hogy ha nem fizet, akkor most a büfét az Önkormányzat lezárja, és majd ha fizeti
a bérleti díjat, akkor megkapja a kulcsot.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Nem volt szerződése sem, de birtokba lépett. Az Önkormányzat nem akadályozta meg. Nem volt jogalapja a
birtokba lépésnek. Jogszabály szerint amit az állag sérelme nélkül el tud vinni, azt elviheti, ami nem, azt
beszerzési, beépítési értéken meg kell váltani.
Az Önkormányzatnak lehet kártérítési igénye amiatt, hogy nem tudta másnak kiadni, hogy elesett a bérleti
díjtól.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja most lezárni az épületet, hogy nyolc napig ne tudjon bemenni.
Dorogi Sándor polgármester:
Azt meg lehet tenni. Ha nem fizet nyolc nap után, akkor bezárni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Az eredeti szerződés tervezetet módosítani kell, ki kell egészíteni a nyolc nappal, ami bontó feltétel. Ha nem
fizet, akkor úgy kell kiperelni. Nem lehet lelakatolni, mert van egy érvényes szerződése. Milyen garanciát
tud ő adni?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Bankgaranciát lehetne kérni. Teljesíteni fogja ő ezt?Egy szerződés aláírásával még nehezebb helyzetbe kerül, mert lesz egy bérleti szerződése és ha annak alapján nem fizet, akkor hatóságilag le kell zárni a helyiséget és csak peres úton érvényesítheti követeléseit az Önkormányzat. A peres eljárás előtt fel kell szólítani
jogszabály szerint a bérleti díj kifizetésére, majd ezt követően lehet a bérleti jogviszonyt felmondani.
Szekér Gábor alpolgármester:
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Ha a sörös cégtől 1.400 e Ft-ot kap, akkor a másik 1.400 e Ft-ot tegye ügyvédi letétbe.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Lehet, hogy az egész összeget így akarja különböző partnerektől beszerezni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Az átadási állapotról van fénykép dokumentáció és jegyzőkönyv. Arról nincs, hogy a volt bérlő annak idején hogyan vette át, arról nincs semmiféle dokumentáció.
Adjon garanciát arra vonatkozóan, hogy ha a testület a bérleti szerződést módosítja, akkor ő ténylegesen
befizeti a pénzt.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Javasolja megoldásként, hogy Vécsei Mihály kapjon nyolc nap haladékot. Ha nyolc napon belül nem fizeti
be a teljes bérleti díjat, akkor a szerződés azonnali hatállyal megszűnik minden külön intézkedés nélkül és
további felszólítás nélkül és a tulajdonos önhatalommal birtokvédelem keretében birtokba veheti, az ott lévő
vagyontárgyait felelős őrzésbe veszi, ő pedig eltekint az ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeitől. Ha
ezt aláírja, akkor majd birtokba lehet venni. Ezzel a magatartással az Önkormányzatnak nagyobb kárt okozott, mint amennyit ő oda befektetett.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a strand épületét egységesre festeni. Amennyiben a másik oldalon lévő büfé bérlője beleegyezne,
egységesen kék- zöld színűre kellene festeni azt a büfét is.
Fekete János képviselő:
A strand elé szeméttartókat kellene kihelyezni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosított bérleti szerződést köt a licittárgyalás nyertesével, a WIWTEAM Kft-vel (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai u. 10. ) 2.500.000.- Ft bérleti díj kikötéssel, az önkormányzat tulajdonában
álló Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64
m2 alapterületű „Büfé” elnevezésű, 4. jelű üzlethelyiség bérlésére, valamint az önkormányzat tulajdonában
álló Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 21,87
m2 alapterületű 5. jelű helyiség raktár céljára történő bérlésére évi 300.000.- Ft bérleti díj ellenében. A
Képviselő- testület a WIWTEAM Kft részére a szerződés aláírásától számított nyolc nap haladékot ad a
bérleti díj befizetésére. Amennyiben megadott határidőn belül a bérleti díj összege nem érkezik meg az
Önkormányzat számlájára, akkor a szerződés azonnali hatállyal megszűnik.
A bérlő nem fizetés esetén jogcímnélküli használóvá válik, és köteles az üzlet- és raktárhelyiséget az Önkormányzat birtokába visszaadni, köteles az üzletben általa elhelyezett gépeket, berendezéseket elszállítani,
a kulcsokat átadni. Amennyiben bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bérbeadó mindenféle kártalanítás és kártérítés nélkül a bérleményt birtokba veszi, az üzlethelyiséget lezárja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a módosító szerződés elkészítésére, aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
(A jegyzőkönyv és a felszólítások a jkv. 3. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
185/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosított bérleti szerződést köt a licittárgyalás nyertesével, a WIWTEAM Kft-vel (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai u. 10. ) 2.500.000.- Ft bérleti díj kikötéssel, az önkormányzat tulajdonában álló
Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található ösz-
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szesen 55,64 m2 alapterületű „Büfé” elnevezésű, 4. jelű üzlethelyiség bérlésére, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott
strand Ny-i részében található összesen 21,87 m2 alapterületű 5. jelű helyiség raktár céljára történő bérlésére évi 300.000.- Ft bérleti díj ellenében.
A Képviselő- testület a WIWTEAM Kft részére a szerződés aláírásától számított nyolc nap
haladékot ad a bérleti díj befizetésére.
Amennyiben megadott határidőn belül a bérleti díj összege nem érkezik meg az Önkormányzat számlájára, akkor a szerződés azonnali hatállyal megszűnik.
A bérlő nem fizetés esetén jogcímnélküli használóvá válik, és köteles az üzlet- és raktárhelyiséget az Önkormányzat birtokába visszaadni, köteles az üzletben általa elhelyezett gépeket, berendezéseket elszállítani, a kulcsokat átadni.
Amennyiben bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bérbeadó mindenféle kártalanítás és kártérítés nélkül a bérleményt birtokba veszi, az üzlethelyiséget lezárja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a módosító szerződés elkészítésére, aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Pályázat beadása szobrok létrehozására
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a pályázati lehetőségről. Javasolja a pályázat beadását.
Szekér Gábor alpolgármester:
Önrész?
Dorogi Sándor polgármester:
100%-os pályázat. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására, a Zenepavilonnál kialakítandó Csukás István mesealakok szobrainak elkészítésére a jegyzőkönyv mellékletét képező leírás szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a Greenland Palace
Kft-t a pályázat elkészítésére és benyújtására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Greenland Palace Kft tájékoztató levele és a pályázati felhívás a jkv. 4. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
186/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására, a Zenepavilonnál kialakítandó Csukás István mesealakok szobrainak elkészítésére a jegyzőkönyv mellékletét képező leírás szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
Greenland Palace Kft-t a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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6) Ifj. Lőrincz Ferenccel megbízási szerződés kötése főépítészi feladatok ellátására
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a főépítészi feladatok ellátására szükséges
szerződést kötni. A szerződést 2014. június 30. napjáig, határozott időre javasolja megkötni, havi bruttó
60.000.- Ft díjért. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete települési főépítészi megbízási szerződést köt Ifj. Lőrincz Ferenc okl.
építészmérnökkel a jegyzőkönyv mellékletét képező megbízási szerződés szerint. A Képviselő- testület
felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
187/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete települési főépítészi
megbízási szerződést köt Ifj. Lőrincz Ferenc okl. építészmérnökkel a jegyzőkönyv mellékletét képező megbízási szerződés szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(A megbízási szerződés a jkv. 5. sz. melléklete)

7) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Társulási Megállapodása- tájékoztatás Teleki kéréséről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy jogszabály módosítás következtében már nem kötelező jogi
személyiségűvé alakítani az óvodát. Javasolja, hogy ennek ellenére maradjon jogi személyiségű, mert ha
létrejön a Társulási Tanács, akkor egyszerűbbé válik az óvoda működtetése. Az óvoda társulási megállapodás
módosítását és alapító okiratát Teleki nem fogadta el, mert a Kötcse Óvodában a konyhai költségek magasak.
Egyeztetés folytattak Hári László polgármester úrral, Ernyes Ervin balatonföldvári Pénzügyi Osztályvezetővel és Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző úrral. Tárgyalták a 2011. évi majd a 2012. évi szárszói tartozásokat,
illetőleg a 2013. évi el nem fogadott költségvetésre abban állapodtak meg, hogy majd Dr. Feledy Gyula részvételével további egyeztető tárgyalásokat folytatnak le. 2011. évre és 2012. évre Telekinek van nagyságrendileg 1.700 e Ft tartozása, amellyel kapcsolatban az a kérésük, hogy valamilyen úton kerüljön rendezésre. A
tegnapi napon a Kötcse Község Képviselő- testülete az ülésén elzárkózott attól, hogy bármilyen kompromiszszumot kössenek. A költségek adottak, ezt vagy fizesse Teleki, vagy lépjen ki a társulásból. A megoldás az
lenne, hogy az ÖNHIKI-ben kimutatják, megkapják majd átutalják Szárszóra a tartozást. A másik megoldás
az lett volna, hogy felveszi folyószámla hitelben és azt kifizette volna az állam. Hári polgármester úr egyik
megoldásra sem hajlandó. A megállapodás szerint inkasszálni kellene a tartozást.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Társulási Megállapodása módosításáról illetve Teleki Község tartozásáról és kérelméről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Teleki község Önkormányzatának tartozását nem engedi el.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson további egyeztető tárgyalásokat az érintett polgármesterekkel Teleki Község tartozására továbbá a Kötcsei Óvoda költségeire vonatkozóban. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
188/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Társulási Megállapodása módosításáról illetve Teleki Község tartozásáról
és kérelméről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Teleki község Önkormányzatának tartozását nem engedi el.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson további egyeztető tárgyalásokat az érintett polgármesterekkel Teleki Község tartozására továbbá a Kötcsei Óvoda költségeire vonatkozóban.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
8) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
8/1 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatása
A polgármester tájékoztatja a testületet a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatási kérelméről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 167/2013.(V.27.) sz. képviselő-testületi határozatban elfogadott támogatási szerződés alapján a
támogatási szerződésben meghatározott 440.000.- Ft támogatási összegből 200.000.- Ft összegű támogatást
nyújt a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére 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.
június 30.
(A kérelem a jkv. 6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
189/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 167/2013.(V.27.)
sz. képviselő-testületi határozatban elfogadott támogatási szerződés alapján a támogatási
szerződésben meghatározott 440.000.- Ft támogatási összegből 200.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére az Önkormányzat 2013. évi
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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. június 30.
8/2 Régi sportöltöző felújítása
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a sportöltöző felújítása a pályázat alapján hamarosan kezdődik. Az átalakítás tervengedélyeztetése bruttó 165.100.- Ft-ba került, amely összeget a Ramiép Team Kft
részére javasolja kifizetni. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Szóládi u. 19. sz. alatti „régi” sportöltöző épület
felújítására vonatkozó pályázat elkészítéséhez, az épület felújításához szükséges tervegyeztetés költségét,
bruttó 165.100.- Ft-ot a RAMIÉP TEAM Kft részére átutalja az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tartaléka terhére.A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2013. június 30.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
190/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó,
Szóládi u. 19. sz. alatti „régi” sportöltöző épület felújítására vonatkozó pályázat elkészítéséhez, az épület felújításához szükséges tervegyeztetés költségét, bruttó 165.100.- Ft-ot a
RAMIÉP TEAM Kft részére átutalja az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tartalékának terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.

8/3 Schumann Béla területhasználati ügye
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő- testület a 131/2011. ((VI.14.) sz. határozatában döntött arról, hogy Dr. Schumann Béla részére határozott időre, 2011. augusztus 1-től 2013. augusztus
1-ig bérbe adja az Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszárszó Berzsenyi u. 510/14. hrsz-ú ingatlanból
azon területrészt, amely az 516. hrsz-ú ingatlan északkeleti és északnyugati sarokpontja közötti telekhatár
mentén húzódik. Ezért évente 50.000.- Ft bérleti díjat fizetett. A bérleti időszak a nyáron le fog járni, ezért
Dr. Schumann Béla kéri, hogy az Önkormányzat újra kössön vele bérleti szerződést.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Schumann Béla
sz. alatti lakos részére határozott időre, 2013. augusztus 2-től 2015. július 31-ig bérbe adja az Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszárszó Berzsenyi u.
510/14. hrsz-ú ingatlanból azon területrészt, amely az 516. hrsz-ú ingatlan északkeleti és északnyugati sarokpontja közötti telekhatár mentén húzódik.
A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet a bérleti szerződés elkészítésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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191/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Schumann Béla
sz. alatti lakos részére határozott időre, 2013. augusztus 2-től 2015.
július 31-ig bérbe adja az Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszárszó Berzsenyi u.
510/14. hrsz-ú ingatlanból azon területrészt, amely az 516. hrsz-ú ingatlan északkeleti és
északnyugati sarokpontja közötti telekhatár mentén húzódik.
A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet a bérleti szerződés elkészítésére és
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. július 31.

8/4 Zenepavilonhoz lámpatestek áthelyezése, parkolóba lámpatestek vásárlása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Erzsébet park melletti parkolóból 4 db lámpatest áthelyezésre kerül a Zenepavilonhoz. Helyette a parkolóba meg kell vásárolni 4 db egyszerű lámpatestet, amely
kompletten bruttó 300 e Ft-ba kerülne. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Erzsébet park melletti parkolóból 4
db lámpatestet áthelyez a Zenepavilonhoz, illetve az áthelyezett lámpák helyére 4 db komplett lámpatestet
vásárol, összesen bruttó 300.000.- Ft értékben. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
192/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó
Erzsébet park melletti parkolóból 4 db lámpatestet áthelyez a Zenepavilonhoz, illetve az
áthelyezett lámpák helyére 4 db komplett lámpatestet vásárol, összesen bruttó 300.000.Ft értékben.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

8/5 Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelme
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelméről. Az Önkormányzat az évek során a Somogy Megyei Szervezetet támogatatta, ezért javasolja, hogy a
Képviselő- testület a kérelmet utasítsa el.
(A kérelem a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
193/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelmét elutasítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

8/6 Kacsaetetők kihelyezésére vonatkozó kérelem
A polgármester tájékoztatja a képviselőket Szabó- Havas Csaba kacsaetetők kihelyezésével kapcsolatos
kérelméről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó- Havas Csaba kacsaetetők kihelyezésével kapcsolatos kérelmét elutasítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
194/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó- Havas Csaba kacsaetetők kihelyezésével kapcsolatos kérelmét elutasítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/7 SIO- GEO Bt-vel vállalkozói szerződések kötése
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a testület a 63/2013. (II.14.) sz. képviselő-testületi
határozatában hozzájárulását adta a Balatonszárszó, Fő u. 3. sz. alatti, 937/3 hrsz-ú ingatlan átalakításához
és a garázsbejáró kiépítéséhez A bejáró alapterületére, a garázsbejáró kiépítésére vonatkozóan a Képviselőtestület egy darab parkolót illetve az üzlet mögötti területből 27 m2 közterületet 15 év időtartamra bérbe
adott a kérelmező részére. A közterület és a parkoló 15 évre vonatkozó 1.000.000.- Ft-os bérleti díját a
használó előre, egy összegben kifizette.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Azonban a parkoló még a park része, ezért ki kell venni a parkolóból. Erre kell szerződést kötni a Sió Geo
Földmérési Térképészeti Bt-vel bruttó 152 e Ft díjért. A földhivatali térképeken még szerepelnek a kör alakú volt épületek is, ezeket is le kell róla vetetni. Ez még plusz nettó 50 e Ft-ba kerül
Dorogi Sándor polgármester:
Az épület előtti lépcső önkormányzati terület.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozói szerződést köt a SIO-GEO Földmérési és Térképészeti Betéti Társasággal a Balatonszárszó, 937/1 hrsz-ú földrészletet érintő megosztás (telekalakítás) dokumentációjának elkészítésére a
jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint, bruttó 152.400.- Ft vállalkozási díj ellenében. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint
(A szerződés tervezet a jkv. 9. sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
195/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozói szerződést köt a SIO-GEO Földmérési és Térképészeti Betéti Társasággal (8600 Siófok, Panoráma utca 12.) a Balatonszárszó, 937/1 hrsz-ú földrészletet érintő megosztás (telekalakítás) dokumentációjának elkészítésére a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés
tervezet szerint, nettó 120.000.- Ft+ 27% ÁFA vállalkozási díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet. Javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Fő u. 3.
sz. 937/1 hrsz-ú ingatlanon elbontott 5 db épületet a Siófok Járási Földhivatal nyilvántartásából törölteti. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: folyamatos.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
196/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó,
Fő u. 3. sz. 937/1 hrsz-ú ingatlanon elbontott 5 db épületet a Siófok Járási Földhivatal
nyilvántartásából törölteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: A Képviselő- testület a Balatonszárszó, Fő u. 3. sz. 937/1
hrsz-ú ingatlanon elbontott 5 db épület Siófok Járási Földhivatal nyilvántartásából való töröltetéshez szükséges változási vázrajzok és a kapcsolódó munkarészek elkészítésére vállalkozói szerződést köt a SIOGEO Földmérési és Térképészeti Betéti Társasággal 50.000.- Ft +27 % ÁFA vállalkozói díj ellenében. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
197/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
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A Képviselő- testület a Balatonszárszó, Fő u. 3. sz. 937/1 hrsz-ú ingatlanon elbontott 5
db épület Siófok Járási Földhivatal nyilvántartásából való töröltetéshez szükséges változási vázrajzok és a kapcsolódó munkarészek elkészítésére vállalkozói szerződést köt a
SIO-GEO Földmérési és Térképészeti Betéti Társasággal 50.000.- Ft +27 % ÁFA vállalkozói díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
8/8 Rendezési terv módosítására szerződés kötése az Arker’s Kft-vel
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Tájékoztatást ad arról, hogy a 169/2013.(V.27.) illetve a 173/2013.(V.27.) sz. képviselő- testületi határozatában a testület döntött arról, hogy a Fő u. 24. sz. alatti épületet továbbá a Tóparti parkot és az Erzsébet parkot kiveszi a helyi védelem alól. Az Arker’s Kft az erre ajánlatát megküldte, a módosítást 240.000.- Ft
+ÁFA összegbe kerül.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az Arker’s Kft-vel (7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 21.) a Balatonszárszó településrendezési eszközeinek módosítása a Fő u. 24. sz. (hrsz: 52.) ingatlan helyi védettségének levétele illetve
a Tóparti park és Erzsébet park helyi területi természetvédelmi kategória levétele tárgyában összesen
240.000.- Ft +ÁFA összeg ellenében. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
(Az Arker’s Kft ajánlata a jkv. 11. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
198/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az
Arker’s Kft-vel (7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 21.) a Balatonszárszó településrendezési
eszközeinek módosítása a Fő u. 24. sz. (hrsz: 52.) ingatlan helyi védettségének levétele
illetve a Tóparti park és Erzsébet park helyi területi természetvédelmi kategória levétele
tárgyában összesen 240.000.- Ft +ÁFA összeg ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/9 Esélyegyenlőségi terv elkészítése
A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Tájékoztatást ad arról, hogy az Önkormányzatnak jogszabály alapján szükséges elkészíteni az esélyegyenlőségi tervét.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat pályázatíró cégét, a Greenland Palace Kft-t, hogy az Önkormányzat
Esélyegyenlőségi Tervét készítse el. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy a társönkormányzatok Esélyegyenlőségi Terveit a Greenland Palace Kft készítse el. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Greenland Palace Kft, Határidő: folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
199/2013.(VI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat pályázatíró cégét, a Greenland Palace Kft-t, hogy az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervét készítse el.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
társönkormányzatok Esélyegyenlőségi Terveit a Greenland Palace Kft készítse el.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Greenland Palace Kft
Határidő: folyamatos

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Dorogi Sándor
polgármester

17

