Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 480-24/2013
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. szeptember 9-én tartott rendes üléséről
24. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
226/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
227/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által készített koncepcióterv elfogadása
228/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
229/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadása
230/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolók elfogadása
231/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotásának elutasítása
232/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításának
elutasítása
233/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Polgármester felhatalmazása Kiss- Bocz Csilla és családja illetve a Club Cafe vendéglátó egység üzemeltetője között -közvetítőként- tárgyalások lefolytatására
234/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Települési Értéktár Bizottság létrehozásának elutasítása
235/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Támogatási szerződés kötése a Sportegyesülettel régi sportöltöző pályázati úton történő felújítására
236/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
201/2013.(VI.20.) számú, 202/2013.(VI.20.) illetve 203/2013.(VI.20.) számú képviselő- testületi határozatok visszavonása
237/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-és Tűzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodása módosításának elfogadása, Társulási Tanácsba Dorogi Sándor polgármester delegálása
238/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2013. június 30-a előtti működése során a munka és tűzvédelmet érintő feladatok ellátására kötött szerződés hatályban maradásának tudomásul vétele
239/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Bodnár István felajánlása
240/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, József A. u. 940/10 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának megváltoztatása tárgyú előterjesztés tárgyalásának a következő képviselő- testületi ülésre történő halasztása
241/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Magyarosi Gábor és Schmidt Ádámné ingatlan vásárlás iránti kérelme tárgyalásának a következő képviselő- testületi ülésre történő halasztása
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242/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése a talajterhelési díjra kötelezhetők névsorának meghatározására, illetve a csatornahálózatba műszaki okok miatt be nem köthető ingatlanok meghatározására
243/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyközségi Sportegyesület elnökének kérése alapján polgármester felkérése egyeztető tárgyalás lefolytatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
244/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Varga Norbert balatonszárszói lakos felkérése pénzügyi számítások elkészítésére- fadarálék értékesítés
245/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztai Zoltán körzeti megbízottal megbízási szerződést kötése térfigyelő rendszer jelfeldolgozó eszközeinek üzemeltetésére, a helyszínen történő adatkezelésre és feldolgozásra
246/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Címzetes főjegyző felkérése közterület felügyelő alkalmazásának jogszabályi hátterének megvizsgálására
247/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” pályázati felhívásra „Sólyapálya kialakítása mobil sólya kihelyezésével Balatonszárszón” címmel
248/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Deli Balázs egyéni vállalkozóval megbízási szerződést kötése a Balatonszárszó Ete utca és Kaza utcákban
két sólya kialakítására vonatkozó BFT pályázat elkészítésére, benyújtására elszámolásában való aktív
közreműködésre
249/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Roadtechnik Kft-vel önkormányzati belterületi utak kátyúzására kötött szerződés jóváhagyása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 9én 17.00 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
Szekér Gábor
Fekete János
Mihályiné Molnár Zsuzsanna
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési
képviselő:
Mikulcza Gábor

képviselő

Jelen lévő jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

Jelen lévő jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária

vezető tanácsos

Meghívottak:
Bauer Georgina
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Bóka Jánosné
Dancsecs Klára
Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Szerencsés Józsefné
Wiesner Péter
Cseri Péter
Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna
Apáti Kinga
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit

pénzügyi ügyintéző
iskolaigazgató

megjelent
megjelent
megjelent
óvodavezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft megjelent
ügyvezetője
Művelődési Ház vezető
megjelent
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, nem jelent meg
Turisztikai Bizottság külső tagja
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, megjelent
Turisztikai Bizottság külső tagja
Humán- és Oktatási Bizottság külső tagja
megjelent
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
megjelent
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
megjelent
Nyugdíjasklub vezetője
megjelent
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balaton- megjelent
szárszói Csoportja elnöke
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke
megjelent
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
nem jelent meg
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
megjelent
Új Élet Klub vezetője
nem jelent meg
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Kissné Somogyi Adrienn
Böröcz János
Dr. Hatala József
Koroisz András
Varga Norbert
Kiss- Bocz Csilla
Kadlicskó Lászlóné

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért
Közhasznú Közalapítvány elnöke
területfelelős
r. tábornok
r. hadnagy
balatonszárszói lakos
balatonszárszói lakos
balatonszárszói lakos

nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
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.
A polgármester – a meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészítve- az alábbi napirendi pontokat
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
1) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársainak tájékoztatása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) A Képviselő- testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadása
4) Beszámoló a 2013. évi I. félévi pénzügyi gazdálkodásról
5) A közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló rendelet megalkotása
6) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet megalkotása, a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
7) Döntés a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
8) Sportegyesülettel támogatási szerződés kötése a régi sportöltöző pályázati úton történő felújítására
9) Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakítása, feladatainak bővülése, Társulási Megállapodásának módosítása
10) Egyebek
10/1 Bodnár István javaslata
10/2 Balatonszárszó, József A. u. 940/10 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának
megváltoztatása
10/3 Magyarosi Gábor és Schmidt Ádámné ingatlan vásárlás iránti kérelme
10/4 Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
10/5 Sportegyesület elnökének kérelme
10/6 Varga Norbert tájékoztatása komposztálásról, zöldhulladék kezelésről
10/7 Tájékoztatás szüreti mulatságról
10/8 Települési kamerarendszer üzemeltetése
10/9 Pályázat benyújtása Sárkányfesztivál költségeinek támogatására és sólyák kialakítására
10/10 Roadtechik Kft-vel szerződés kötése kátyúzási feladatok elvégzésére
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:
226/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársainak tájékoztatása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
végzett tevékenységről
3) A Képviselő- testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadása
4) Beszámoló a 2013. évi I. félévi pénzügyi gazdálkodásról
5) A közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló rendelet megalkotása
6) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet megalkotása, a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
7) Döntés a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
8) Sportegyesülettel támogatási szerződés kötése a régi sportöltöző pályázati
úton történő felújítására
9) Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakítása, feladatainak
bővülése, Társulási Megállapodásának módosítása
10) Egyebek
10/1 Bodnár István javaslata
10/2 Balatonszárszó, József A. u. 940/10 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának megváltoztatása
10/3 Magyarosi Gábor és Schmidt Ádámné ingatlan vásárlás iránti kérelme
10/4 Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
10/5 Sportegyesület elnökének kérelme
10/6 Varga Norbert tájékoztatása komposztálásról, zöldhulladék kezelésről
10/7 Tájékoztatás szüreti mulatságról
10/8 Települési kamerarendszer üzemeltetése
10/9 Pályázat benyújtása Sárkányfesztivál költségeinek támogatására és sólyák
kialakítására
10/10 Roadtechik Kft-vel szerződés kötése kátyúzási feladatok elvégzésére
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársainak tájékoztatása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet a rendőri konferencián elhangzottakról, anyagi és szakmai
segítségkérésről, a tervezett bűnmegelőzési mintaprojektről. Felkéri Dr. Hatala József r. tábornokot a
tájékoztatás megtartására.
Dr. Hatala József r. tábornok:
Megköszöni a meghívást és tájékoztatja a testületet. Ismerteti az idegenforgalmi szezon és az „alvó időszak” problémáit, az ehhez kapcsolódó rendészeti feladatokat. A modellprogram elindítását javasolja, az
erre vonatkozó koncepcióterv elkészült. Szerény támogatást tudnak csak adni, elsősorban képzésekre és
szóróanyagokra.
Koroisz András r. hadnagy:
Részletesen ismerteti a modellprogram koncepciótervét.
Dorogi Sándor polgármester:
A program időtartama 1 év, 2014. júniusában fejeződik be.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Megköszöni a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársainak tájékoztatását, szorgalmazza az együttműködést.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által készített koncepciótervet az írásos előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által készített és
megküldött együttműködési megállapodást a következő képviselő- testületi ülésre terjessze elő jóváhagyás végett. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
(A koncepcióterv 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:
227/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által készített koncepciótervet az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által elkészített és megküldött együttműködési megállapodást a következő képviselő- testületi ülésre terjessze elő jóváhagyás végett.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Dr. Hatala József r. tábornok:
A bűnmegelőzés oktatását már gyermekkorban el kell kezdeni.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri az iskolaigazgatót a bemutatkozásra.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató:
Megköszöni a Képviselő- testület támogatását. Az iskolának együtt kell működnie az ott élőkkel és a település irányítóival. Bemutatkozik, majd ismerteti a végzettségeit.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Dr. Hatala József r. tábornok és Koroisz András r. hadnagy tájékoztatóját és megjelenésüket.
Dr. Hatala József r. tábornok és Koroisz András r. hadnagy távoznak az ülésről.

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Ismerteti az előterjesztés mellékleteit.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Rendőrkutya vásárlása után érdeklődik.
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Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző:
A vásárlás még nem történt meg.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés 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:
228/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) A Képviselő- testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester részletesen ismerteti a munkaterv tartalmát.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja, hogy az idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése napirendi pontnál Wiesner Péter, a
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke is tartson tájékoztatót az ide látogató turisták és az ingatlantulajdonosok véleményéről, tapasztalatairól.
Dorogi Sándor polgármester:
A településen az idegenforgalom központi kérdés, minden olyan témát körbe kellene járni, ami az idegenforgalomhoz kapcsolódik. Gondol itt például az egészségügyi szolgáltatásra, a közbiztonságra. Javasolja,
hogy a körzeti megbízott számoljon be a nyári szezonról. Nyáron az élelmiszerellátás akadozott, a központi élelmiszer áruház bezár, ezért kiürítették a polcokat. Meg kell találni a megoldást arra, hogy lehessen kenyeret kapni.
Javasolja, hogy az idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése napirendi pont egészüljön ki a fentiekkel.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja egy kérdőív megszerkesztését és kiosztását, amelyben az idegenforgalmi szezon tapasztalatait
írhatja le a település lakossága.
Dorogi Sándor polgármester:
Jó ötletnek tartja a kérdőívet. Sokan visszaadták a szálláshely kiadás engedélyüket.
Szekér Gábor alpolgármester:
A sólyaépítésről érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
A téma folyamatban van, az ülés külön napirendi pontja lesz a pályázat benyújtása, amelyen esetleg sólyára is lehetne pályázni.
A Közös Hivatalt fenntartó társönkormányzatokkal vannak pénzügyi gondok. A kistérséggel való együttműködésről is kellene tárgyalni.
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A Házi Szociális Gondozó Szolgálat beszámolóját is javasolja belevenni a munkatervbe.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A Házi Szociális Gondozó Szolgálat beszámolója mindig áprilisban történik meg, az előző évre vonatkozóan. Idén áprilisban már volt beszámoló a 2012. évre vonatkozóan.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Egy tájékoztatót szívesen meghallgat a testület, információ szempontjából hasznos lehet, a pénzügyi része
pedig majd áprilisban.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselő-testület 2013. II. félévi
munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
- Az októberi, a 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése pont kiegészítése:
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Dr. Hódi István háziorvos
Dr. Rozs Andrea gyermek háziorvos
Pusztai Zoltán körzeti megbízott
- A decemberi ülés munkatervének kiegészítése: 6.pont: A Házi Szociális Gondozó Szolgálat beszámolója
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés 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:
229/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselőtestület 2013. II. félévi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi
kiegészítésekkel elfogadja:
- Az októberi, a 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése pont
kiegészítése:
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Dr. Hódi István háziorvos
Dr. Rozs Andrea gyermek háziorvos
Pusztai Zoltán körzeti megbízott
- A decemberi ülés munkatervének kiegészítése: 6. pont: A Házi Szociális Gondozó
Szolgálat beszámolója
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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4) Beszámoló a 2013. évi I. félévi pénzügyi gazdálkodásról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai
Bizottság a napirendi pontot tárgyalta. Felkéri Dr. Tomka Ákost, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
Bizottság javaslatát.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta. A pénzügyi, gazdasági helyzet stabil volt az első félévben. Két
területen kisebb probléma lehet, ebből az egyik az IFA bevétel, az augusztus végéig befolyt összeget figyelembe véve 2.500.000-3.000.000.- Ft-os elmaradásban van az Önkormányzat a betervezetthez képest,
de szeptember 15-ig még jönnek bevételek. Az elmaradás büntető jellegű visszafizetéssel jár. A másik
probléma az, hogy a társtelepülések részéről vannak fizetési elmaradások az intézményekkel kapcsolatos
térítéseknél. Ennek megoldásában nagy szerepe lesz a polgármesternek. Kompromisszumokkal kell kezelni. Beadott az Önkormányzat egy pályázatot a gyermekétkeztetés finanszírozására, amely segítséget
jelenthet.
A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja és megköszöni a beszámoló elkészítését.
Dorogi Sándor polgármester:
Az első félévben felújításra került a Berzsenyi utca 15.000.000.- Ft értékben, illetve a kátyúzás is elkészült. Folyamatban van a sportöltöző felújítása. Megköszöni a pénzügyi szakemberek munkáját.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Az infopontnál kialakított parkoló a jövőben parkolóként fog üzemelni?
Dorogi Sándor polgármester:
Parkoló marad.
Szekér Gábor alpolgármester:
A Berzsenyi utca felújítása 15.000.000.- Ft-ból lett megoldva. Lehetett volna 50.000.000.- Ft is, hogy
tökéletes, autópálya minőségű legyen, de erre nem volt fedezet az Önkormányzat költségvetésében.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati
Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I.
félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztések és a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 4/1 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:
230/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IX.16.) önkormányzati
rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/2 sz. melléklete)

5) A közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket a rendelet megalkotásának
szükségességéről és a rendelet tervezet tartalmáról. A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési,
Turisztikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a díjtételeket a törvény által meghatározott városi
díjtételek felének összegében javasolja meghatározni.
Dorogi Sándor polgármester:
A díjtételeknek a városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatának díjai felének összegében történő meghatározásával javasolja
az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX.19.) önkormányzati
rendelete a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

6) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet megalkotása, a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a zaj miatt már több alkalommal panasz érkezett a
település lakóitól egy vendéglátóhelyre, amelynek közvetlen szomszédságában lakóház található. Az ülésre meghívta Kiss- Bocz Csillát és Kadlicskó Lászlónét, akik a panaszt tették. Felkéri Kiss- Bocz Csillát,
hogy a panaszát adja elő a képviselőknek.
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Kiss-Bocz Csilla balatonszárszói lakos:
Tájékoztatást ad arról, hogy a probléma másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Club Cafe nevű üzlet a
házuk közvetlen szomszédságában megnyitott. Már több alkalommal voltak a Hivatalban ezügyben. Az
ablakokat is kicseréltették korszerű nyílászárókra, hogy a zajt csökkentsék. A vendéglátó egység 24 órában tart nyitva. Az üzlet vezetése a kerthelyiségben bárszékeket és pultot, hangfalakat helyezett el. A ház
egyik ablakától 1 méterre jelölték ki a dohányzó helyet, szellőztetni, aludni nem lehet. Rendőrséghez is
fordultak már. Az üzlet éven át tart nyitva. Találtak egy jogszabályt, ami alapján korlátozni lehetne az
üzlet nyitva tartását.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Igazából az üzlet üzemeltetőjével, a bérlővel kellene ezt a problémát megértetni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az üzemeltetőnek kellene a hangfogó, hangszigetelési megoldásokat megfinanszírozni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megköszöni a bemutatott jogszabályt, de erről már tájékoztatást adott, amikor bent jártak nála. Az volt a
javaslata, hogy ezt terjeszti elő a Képviselő- testületi ülésen. Az írásos előterjesztés is ezt tartalmazza. A
hivatal kezdeményezett már birtokháborítási eljárást, szabálysértési eljárást, az építési hatóságnak megküldte az ügyet. Az ÁNTSZ-t is ki lehetne hívni a dohányzás miatt. A Képviselő- testület egységesen
szabályozhatja a vendéglátó üzletek nyitva tartását. A rendelet tervezet a 6-24 óráig történő nyitva tartást
tartalmazza. Amennyiben ezt nem tartják be, akkor 50.000-150.000.- Ft-ig lehet bírságolni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Sajnos ez nem egyedi eset. Polgári per keretében lehetne kártérítést igényelni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A bizonyítás is nagyon problémás. Amikor az önkormányzat dolgozói illetve a rendőrség kivonultak,
akkor nem zajongtak. Csak a családtagokat tudják tanúként is meghallgatni. Alkalmanként 60-80.000.- Ft
összegért be lehet méretni a zajt és ez alapján lehet bírságolni. Ha az előírt zajértéket nem haladja meg a
bemért zaj, akkor az Önkormányzatnak kell viselnie a költségeket, ha meghaladja, akkor annak, aki a zajt
okozta. Amennyiben a Képviselő- testület a rendeletet megalkotja, az Önkormányzat ellenőrzéseket fog
tartani és bírságot lehet kiszabni, ha a rendeletben foglaltakat az üzlet üzemeltetője nem tartja be.
Dorogi Sándor polgármester:
Felajánlja, hogy vállalja a közvetítő szerepét a két fél között, egy egyeztető tárgyalást javasol első lépésben. Az beterjesztett rendelet tervezetet nem javasolja megalkotni, mert minden vendéglátó üzletet érintene a nyitva tartás korlátozása.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Két éven át nyitva tartó egységet érintene és kettő szezonálist.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az igényes vendégekre is gondolni kell, ne legyen Szárszó egy remete falu, ahol nem lehet éjfél után
igényesen szórakozni. Ez a probléma egyedi eset, amit máshogy kell megoldani.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
nem alkot rendeletet. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 6/1 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:
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231/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről nem alkot rendeletet.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendeletét nem módosítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint, azonnal.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 6/2 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:
232/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Kiss- Bocz
Csillával és családjával illetve a Club Cafe vendéglátó egység üzemeltetőjével -a két fél közötti közvetítőként- folytasson tárgyalásokat az üzlet működéséből származó zavaró zajhatások csökkentése, megszüntetése érdekében. 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:
233/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Kiss- Bocz Csillával és családjával illetve a Club Cafe vendéglátó egység üzemeltetőjével -a két fél közötti közvetítőként- folytasson tárgyalásokat az üzlet
működéséből származó zavaró zajhatások csökkentése, megszüntetése érdekében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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7) Döntés a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő B) határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés 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:
234/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek
és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a Települési Értéktár Bizottság létrehozásának lehetőségével.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről haladéktalanul értesítse a Somogy
Megyei Közgyűlés elnökét.
Határidő: értelem szerint, azonnal
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó, címzetes főjegyző

8) Sportegyesülettel támogatási szerződés kötése a régi sportöltöző pályázati úton történő
felújítására
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. A támogatási szerződés tervezet elkészült. A Sportegyesület elnökének tájékoztatása, illetve az általa megkapott határozat szerint a pályázat
előfinanszírozott. Az elnök és a Közös Hivatal is írásban fordult a pályázat kiírójához és állásfoglalást
kértek a pályázat finanszírozási módjára vonatkozóan. Erre válasz még nem érkezett. A támogatási szerződés az eredeti határozat alapján készült el, amennyiben viszont választ kap az Önkormányzat arra vonatkozóan, hogy a pályázat előfinanszírozású, akkor javasolja, hogy a Képviselő- testület a következő
ülésen módosítsa a szerződést, melynek értelmében a 7.000.000.- Ft nem kerül átutalásra az Egyesület
részére.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Mikor kezdődnek el a munkálatok?
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A mai napon megkezdődött a beruházás.
Szekér Gábor alpolgármester:
Mikorra lesz kész a felújítás?
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A csúszás miatt előreláthatólag november közepén fejezik be a munkálatokat. 30-35 fő befogadására alkalmas közösségi terem is lesz az épületben.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az írásbeli előterjesztésben foglaltak
szerint Támogatási Szerződést köt a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesülettel. Az aláírt szerződés
értelmében felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázat alapján az
önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalék előirányzat terhére a pályázathoz szükséges 3.000.000,- Ft
önrészt vissza nem térítendő támogatásként utalja át a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület számlájára.
A képviselőtestület a pályázat keretében megvalósuló „régi” sportöltöző külső belső felújításához szükséges 7.000.000,- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalék előirányzata terhére visszatérítendő támogatás formájában biztosítja. A visszatérítendő támogatás átadása hitelesített számla ellenében
valósulhat meg az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon az előfinanszírozás tekintetében, és
amennyiben szükséges, úgy a szerződés módosítását terjessze a következő ülésen a Képviselő- testület
elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés és a pályázati határozat a jkv. 8/1 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:
235/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint Támogatási Szerződést köt a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesülettel. Az aláírt szerződés értelmében felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázat alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalék előirányzat terhére a pályázathoz szükséges 3.000.000,- Ft önrészt vissza nem térítendő támogatásként utalja át a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület számlájára.
A képviselőtestület a pályázat keretében megvalósuló „régi” sportöltöző külső belső felújításához szükséges 7.000.000,- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalék
előirányzata terhére visszatérítendő támogatás formájában biztosítja. A visszatérítendő
támogatás átadása hitelesített számla ellenében valósulhat meg az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon az előfinanszírozás tekintetében, és amennyiben szükséges, úgy a szerződés módosítását terjessze a következő ülésen a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az aláírt támogatási szerződés a jkv. 8/2 sz. melléklete)

9) Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakítása, feladatainak bővülése,
Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Javasolja az előterjesztésben
szereplő első határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
236/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 201/2013.(VI.20.)
számú, 202/2013.(VI.20.) illetve 203/2013.(VI.20.) számú határozatait visszavonja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az előterjesztésben szereplő második határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy
a Képviselő- testület a Társulási Tanácsba Dorogi Sándor polgármestert delegálja.
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:
237/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Önkormányzatok Munka-és Tűzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodását a
jegyzőkönyv mellékleteként szereplő előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal
2013. október 01-től kezdődő hatállyal módosítja, a módosított megállapodást magára
nézve kötelezőnek ismeri el, az önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati Társulás néven támogatja, abba tagként ezen
időponttól kezdődően belép. A társulási megállapodás aláírására a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert.
2) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Dorogi Sándor polgármestert tagként delegálja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. szeptember 25.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslat elfogadását.
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:
238/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2013. június 30-a előtti működése során a
munka és tűzvédelmet érintő feladatok ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen
kötött szerződés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében hatályban marad
2013.december 31-ig.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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10) Egyebek
10/1 Bodnár István javaslata
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester ismerteti Bodnár István balatonszárszói lakos javaslatát, a felajánlott segítséget.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi Bodnár István balatonszárszói lakos ÖKO falu programról megvalósításáról, szélkerék rendszer kiépítéséről szóló megkeresését és segítségének felajánlását. Amennyiben az Önkormányzat ilyen jellegű projektet fog megvalósítani, köszönettel elfogadja a felajánlott szakmai segítséget, a programban való részvételi szándékot. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Bodnár István levele a jkv. 10/1 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:
239/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi Bodnár István balatonszárszói lakos ÖKO falu program megvalósításáról, szélkerék rendszer
kiépítéséről szóló megkeresését és segítségének felajánlását. Amennyiben az Önkormányzat
ilyen jellegű projektet fog megvalósítani, köszönettel elfogadja a felajánlott szakmai segítséget, a programban való részvételi szándékot.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/2 Balatonszárszó, József A. u. 940/10 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának
megváltoztatása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester javasolja, hogy – mivel az előterjesztés most került kiosztásra - az előterjesztés alaposabb
áttanulmányozása után az ügyben a következő testületi ülésen döntsön a testület.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, József A. u. 940/10 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának megváltoztatása tárgyú előterjesztés tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre halasztja.
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:
240/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, József A. u. 940/10 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv szerinti besorolásának megváltoztatása
tárgyú előterjesztés tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre halasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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10/3 Magyarosi Gábor és Schmidt Ádámné ingatlan vásárlás iránti kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester javasolja, hogy – mivel az előterjesztés most került kiosztásra - az előterjesztés alaposabb
áttanulmányozása után az ügyben a következő testületi ülésen döntsön a testület.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarosi Gábor és Schmidt Ádámné ingatlan vásárlás iránti kérelme tárgyú előterjesztés tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre halasztja. 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:
241/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarosi Gábor és
Schmidt Ádámné ingatlan vásárlás iránti kérelme tárgyú előterjesztés tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre halasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/4 Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékozatja a testületet a megbízási szerződés tartalmáról, amely szerint a megbízott a
DRV Zrt 2012. évi nyilvántartásában a település 10 m3-nél nagyobb ivóvíz fogyasztású, de csatornadíj
fizetéssel nem rendelkező ingatlanaiból meghatározza a DRV Zrt-vel külön egyeztetés alapján a talajterhelési díjra kötelezhetők névsorát, illetve meghatározza a csatornahálózatba műszaki okok miatt be nem
köthető ingatlanokat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a testületet a Koplányi László által készített kimutatások tartalmáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Koplányi Lászlóval a talajterhelési díjra kötelezhetők névsorának meghatározására, illetve a csatornahálózatba műszaki okok miatt be nem köthető ingatlanok meghatározására. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert 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:
242/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Koplányi Lászlóval a talajterhelési díjra kötelezhetők névsorának meghatározására, illetve a csatornahálózatba műszaki okok miatt be nem köthető ingatlanok meghatározására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az aláírt szerződés a jkv. 10/2 sz. melléklete)
10/5 Sportegyesület elnökének kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Harmath Imrének, a Nagyközségi Sportegyesület elnökének.
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A következő kéréssel fordul a Képviselő- testület felé: A Sportegyesület szakosztályai, tagjai az általános
iskola tornatermét addig ingyen használhatták, ameddig az iskola önkormányzati fenntartásban volt. A
fenntartóváltozás miatt ezügyben tárgyalást folytatott az iskola igazgatójával és az lenne a közös kérésük,
hogy a polgármester az új fenntartóval folytasson egyeztetést arra vonatkozóan, hogy a Sportegyesület
továbbra is térítésmentesen vagy nagyon kedvező díjak mellett tarthassa a tornateremben az edzéseket,
versenyeket.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Sportegyesület elnökének kérése alapján felkéri a polgármestert egyeztető
tárgyalás lefolytatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal annak érdekében, hogy a Nagyközségi Sportegyesület szakosztályai a balatonszárszói általános iskola tornatermét térítésmentesen – illetve
ha erre nincs lehetőség- kedvező térítési díjak mellett vehessék igénybe. 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:
243/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Sportegyesület elnökének kérése alapján felkéri a polgármestert egyeztető tárgyalás lefolytatására
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal annak érdekében, hogy a Nagyközségi Sportegyesület szakosztályai a balatonszárszói általános iskola tornatermét térítésmentesen – illetve ha erre nincs lehetőség- kedvező térítési díjak mellett vehessék igénybe.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/6 Varga Norbert tájékoztatása komposztálásról, zöldhulladék kezelésről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester bemutatja Varga Norbert balatonszárszói lakost, majd átadja a szót.
Varga Norbert balatonszárszói lakos részletesen tájékoztatja a képviselőket a zöldhulladék kezelésről és a
komposztálásról.
Dorogi Sándor polgármester:
A levágott füvet és a zöld nyesedéket meghatározott időpontban be lehet szállítani a Kft telephelyére.
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A Kft-ben egyedüli spórolási lehetőség, ha kevesebb szemetet szállítanak el a konténerrel. Minden elszállított konténer ára 165.000.- Ft. Már a 26. konténernél tartanak. Amennyit komposztálnak vagy összedarálnak, az nem kerül a konténerbe. A zöldnyesedéket is szelektíven kellene gyűjteni.
Varga Norbert balatonszárszói lakos:
A Kft egyik telephelyén 30 tonnányi fadarálék van. Ezt az anyagot egy üzem 20.000.- Ft/tonna áron átvenné, így nagyobb az értéke, mint a komposztnak. A település alkalmas arra, hogy 90-100 tonna
fadarálék mennyiséget elérjen, és ezzel a mennyiséggel lehetne kereskedni. Milliós összegű bevételt jelentene a település számára.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő- testület kérje fel Varga Norbertet egy pénzügy számítás elvégzésére arra
vonatkozóan, hogy 1 évre levetítve a fadarálék értékesítés mennyibe kerülne az Önkormányzatnak és
mennyi bevételt hozna az értékesítése.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Varga Norbert balatonszárszói lakost, hogy készítsen pénzügyi számítást 1 évre
levetítve a fadarálék értékesítés költségeiről illetve bevételéről. 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:
244/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Varga Norbert
balatonszárszói lakost, hogy készítsen pénzügyi számítást 1 évre levetítve az Önkormányzat
általi fadarálék értékesítés költségeiről illetve bevételéről.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/7 Tájékoztatás szüreti mulatságról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a szüreti mulatság időpontjáról, programjairól.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
A polgármester szünetet rendel el.
SZÜNET
10/8 Települési kamerarendszer üzemeltetése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A kamerarendszer üzemeltetésénél fontos, hogy hol van elhelyezve a rögzítő és figyelő egység. Erre lehetőség van a rendőrségen - ekkor a rendőrség üzemelteti. Lehetőség van arra, hogy a volt rendőrőrs irodájában legyen elhelyezve, akkor a rendőrség kezeli- ebben az esetben a vízügyes közmunkásoknak kell
másik helyet találni. Harmadik lehetőség az, hogy közterület felügyelőt alkalmaz az Önkormányzat és ő
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felügyeli, ebben az esetben a Hivatal épületében, külön elzárt irodában lehet a rendszer. A Rendőrőrs
parancsnoka azzal a javaslattal élt, hogy ugyan a rendőrséggel nem köt az Önkormányzat szerződést, de
Pusztai Zoltán körzeti megbízott részére Király Richárd r. alezredes kapitányságvezető engedélyezte,
hogy az Önkormányzattal kötendő megbízási szerződés alapján ezt a feladatot ellássa.
Egy közterület felügyelő alkalmazására mindenképpen szükség lenne, más önkormányzati feladatok ellátása céljából is. A közterület felügyelő alkalmazásáig illetve a vizsga elvégzéséig, nyilvántartásba vételéig
mindenképpen javasolja megbízni Pusztai Zoltánt a kamerarendszer felügyeletével.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja havi 20.000.- Ft megbízási díj ellenében megkötni a megbízási szerződést.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja fél évre megkötni a szerződést havi 20.000.- Ft megbízási díj ellenében.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Pusztai
Zoltán körzeti megbízottal a 2013. szeptember 10-tól 2014. február 28-ig tartó időszakra a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban üzemeltetett térfigyelő rendszer jelfeldolgozó eszközeinek üzemeltetésére, a helyszínen történő adatkezelésre és feldolgozásra havi bruttó 20.000.- Ft megbízási díj ellenében. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2013. szeptember 20.
(Király Richárd r. alezredes engedélye a jkv.10/3 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:
245/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Pusztai Zoltán körzeti megbízottal a 2013. szeptember 10-tól 2014. február 28-ig tartó időszakra a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban üzemeltetett térfigyelő rendszer
jelfeldolgozó eszközeinek üzemeltetésére, a helyszínen történő adatkezelésre és feldolgozásra
havi bruttó 20.000.- Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyzőt, hogy a következő képviselő- testületi ülésen adjon tájékoztatást a közterület felügyelő
alkalmazásának jogszabályi hátteréről. Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző, Határidő:
folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
246/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gerstnerné dr.
Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy a következő képviselő- testületi ülésen adjon tájékoztatást
a közterület felügyelő alkalmazásának jogszabályi hátteréről.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos
10/9 Pályázat benyújtása Sárkányfesztivál költségeinek támogatására és sólyák kialakítására
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő- testület a 217/2013.(VII.22.) sz. határozatával felmondta a
Greenland Palace Kft-vel kötött pályázatírói szerződést. A Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírásra került
két pályázat, az egyik rendezvények támogatására, a másik pedig Vízparti és egyéb közösségi területek
fejlesztése, parti sétányok, települési zöldterületek kialakítása, fejlesztése illetve partvédőművek fejlesztése tárgyában.
A rendezvény pályázatnál már megtörtént rendezvényekre is lehet pályázni, 30%-os támogatási intenzitással. A rendezvénynek bevétellel kell rendelkeznie. A Sárkányfesztivál alkalmas lenne arra, hogy az
Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be rá, a bevételeket és kiadásokat figyelembe véve nagyságrendileg 600.000.- Ft-ra lehetne pályázni. A pályázat elkészítése 100.000.- Ft pályázatonként függetlenül
attól, hogy a pályázat nyer-e vagy sem.
A másik pályázatnál 80%-os a támogatási intenzitás. Ennél esetleg lehetne két sólya kiépítésére pályázni.
A sólyák helyének tulajdonosa a Magyar Állam és a Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. Véleménye
szerint a tulajdonosi hozzájárulást nem a Vízügyi Igazgatóságnak, hanem a Vagyonkezelő Zrt-nek kell
megadnia, amely két héten belül nem valósul meg.
A másik lehetőség egy sétány kialakítása lenne, tervek meglétéről nincs tudomása.
Harmadik lehetőség 50 %-os támogatottsággal a központi strandon a mozgáskorlátozott bejutás és ezzel
együtt a mederkialakítás megvalósítása.
A maximális összeg 5.000.000.- Ft.
Az Önkormányzat által már a Sárkányfesztivál megrendezésére és a Csukás- szobrok megvalósítására
beadott pályázatok elutasításra kerültek.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A sólyát a strandon is meg lehetne építeni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A strand területe osztatlan közös tulajdon. Kell a másik fél hozzájárulása, amit más pályázat esetében nem
tudott az Önkormányzat beszerezni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Részben önkormányzati tulajdon, a hozzájárulást most be lehet szerezni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Véleménye szerint nem kellene addig belevágni, amíg a költségvetés nem lesz pozitív irányú, most elfogyott minden összeg a tartalékból, csak a működésiből tud elvenni.
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Tefner Tibor képviselő:
Nyáron vásárolt egy szivattyút a focipályára, mert a régi tönkrement, még nem adta le a számlát kifizetésre. Mozgáskorlátozott bejárót nem kell építeni, mert a sekély víz megfelelő a célra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A Kék Zászló cím miatt lenne jelentősége.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Volt egy olyan állásfoglalás, hogy a gyerekmedence megfelel erre a célra.
Dorogi Sándor polgármester:
A pályázatok beadási határideje nagyon rövid és november 15-ig be is kell fejezni. A parti kövek felújítására nincs lehetőség a pályázati kiírás szerint. A Sárkányfesztiválnál a Művelődési Ház lesz a pályázó.
Javasolja az alábbi határozat javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balaton Fejlesztési Tanács által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt „Vízparti és egyéb közösségi
területek fejlesztésének támogatására” pályázati felhívásra „Sólyapálya kialakítása mobil sólya kihelyezésével Balatonszárszón” címmel. A fejlesztés összköltsége 3.999.992.- Ft, melyhez az önkormányzat 20
%-os, 799.999.- Ft összegű saját forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére. Az
igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 3.199.993.- Ft. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2013.
szeptember 16. a pályázat benyújtására, 2013. november 15. a projekt befejezésére.
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:
247/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balaton Fejlesztési Tanács által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” pályázati felhívásra „Sólyapálya kialakítása mobil sólya kihelyezésével Balatonszárszón” címmel.
A fejlesztés összköltsége 3.999.992.- Ft, melyhez az önkormányzat 20 %-os, 799.999.- Ft öszszegű saját forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére. Az igényelt vissza
nem térítendő támogatás összege 3.199.993.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. szeptember 16. a pályázat benyújtására
2013. november 15. a projekt befejezésére
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozat javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Deli Balázs
egyéni vállalkozóval (székhelye: 8621 Zamárdi, Szőlőhegyi u. 24, nyilvántartási szám: 21054889, adószám: 60490490-1-34, bankszámlaszám: 10403923-86755651-70661001), Balatonszárszó Ete utca és
Kaza utcákban két sólya kialakítására vonatkozó BFT pályázat elkészítése, benyújtására és a nyertes pályázat esetén annak elszámolásában való részvételre. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2013. szeptember 20.
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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248/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Deli Balázs egyéni vállalkozóval (székhelye: 8621 Zamárdi, Szőlőhegyi u. 24, nyilvántartási
szám: 21054889, adószám: 60490490-1-34, bankszámlaszám: 10403923-8675565170661001), Balatonszárszó Ete utca és Kaza utcákban két sólya kialakítására vonatkozó BFT
pályázat elkészítésére, benyújtására és a nyertes pályázat esetén annak elszámolásában való
részvételre.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.
(Az aláírt szerződés a jkv. 10/5 sz. melléklete)
10/10 Roadtechik Kft-vel szerződés kötése kátyúzási feladatok elvégzésére
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet a kátyúzási feladatok elvégzésének szükségességéről. Ismerteti,
hogy a felmérések alapján az előző kátyúzási munkálatok befejezése után is jelentős mennyiségű kátyú
maradt, amelyre vonatkozóan folyamatos panasz bejelentések érkeztek. Ennek alapján újabb árajánlatot
kért a kivitelezőtől, aki ugyanazt a kedvező ajánlatot tette, mint az előző alkalommal. Ennek alapján elkészült a szerződés is, melyet kér, hogy a Képviselő- testület hagyja jóvá.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8638 Balatonlelle, Bethlen G. u. 9.)
a balatonszárszói önkormányzati belterületi utak kátyúzására vonatkozóan kötött, beterjesztett szerződést
jóváhagyja. 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:
249/2013.(IX.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8638 Balatonlelle, Bethlen G. u. 9.) a balatonszárszói önkormányzati belterületi utak kátyúzására vonatkozóan kötött, beterjesztett szerződést jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az árajánlat és a szerződés a jkv. 10/6 sz. melléklete)
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester

24

