Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 480-28/2013
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. október 28-án tartott rendes üléséről
28. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
280/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
281/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
282/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető beszámolójának elfogadása
283/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Matkovics Diána múzeumpedagógus beszámolójának elfogadása
284/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens beszámolójának elfogadása
285/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Bóka Jánosné, a Szárszóért Nonprofit Kft vezetője beszámolójának elfogadása
286/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke beszámolójának elfogadása
287/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Hódi István háziorvos beszámolójának elfogadása
288/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Rozs Andrea gyermekorvos beszámolójának elfogadása
289/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Veszner Zsolt r. alezredes őrsparancsnok beszámolójának elfogadása
290/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Apáti Kinga, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője beszámolójának elfogadása
291/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2013. évi téli ünnepekre való felkészüléshez készített rendezvénytervezetet elfogadása
292/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szárszóért Nonprofit Kft 2013. évi téli szezonra való felkészüléséről szóló beszámoló elfogadása
293/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztések elfogadása
294/2013.(X.28.) 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. III. negyedévi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolók elfogadása
295/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Óvoda konyháinak módosított finanszírozásának elfogadása, felkérés rendelet tervezet beterjesztésére
296/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Polgárőr Szervezet támogatási szerződésének módosítása, támogatási összeg elfogadása
297/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Református Egyházközség által benyújtott elszámolás elfogadása
298/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Töltéssy Zoltán utca nevének Csárda utcára módosítása

1

299/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Iskola támogatása emlékplakettek elkészítésében
300/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A kereskedelmi ellátásra vonatkozó koncepció kidolgozása
301/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Sólyák kialakítására vonatkozó pályázat- megnövekedett önerő biztosítása
302/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának jóváhagyása
303/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Timotity Ivánné kérelmére beépítési kötelezettség törléséhez hozzájárulás

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (X.28.) önkormányzati
rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013.(IX.16.) önkormányzati
rendelettel módosított 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 28-án
17.00 órakor megtartott rendes 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:
Hegedüs Ágnes
Bauer Georgina
Kauer Rita
Balázs Zsuzsanna
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Bóka Jánosné
Dancsecs Klára
Matkovics Diána
Némethné Szabó Magdolna
Fritz Éva
Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Szerencsés Józsefné
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Dr. Vancsakovszky István
Dr. Hódi István

mb. aljegyző
pénzügyi ügyintéző
pénzügyi ügyintéző
műszaki ügyintéző
iskolaigazgató

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
óvodavezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft megjelent
ügyvezetője
Művelődési Ház vezető
megjelent
múzeumpedagógus
megjelent
turisztikai referens
megjelent
könyvtáros
nem jelent meg
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
nem jelent meg
katolikus plébános
nem jelent meg
református lelkipásztor
megjelent
gyógyszerész
nem jelent meg
háziorvos
megjelent
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Dr. Rozs Andrea
Egry Ágnes
Tódorné Sinka Mária
Wiesner Péter
Cseri Péter
Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna
Apáti Kinga
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Kissné Somogyi Adrienn
Pörneki Anikó
Leicht Károly
Kudomrák József
Molnár Károlyné
Veszner Zsolt
Pusztai Zoltán
Tomcsányiné Moór Magdolna
Szabics Márta
Püspök Zoltán
Andor Miklós
Dobos János
Kóborné Oláh Erzsébet

gyermekorvos
védőnő
intézményvezető
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja elnöke
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért
Közhasznú Közalapítvány elnöke
Soli Deo Gloria Kórus vezetője
Szárszó néptáncegyüttes vezetője
MTTSZ Lövészklub elnöke
Szárszó néptáncegyüttes vezetője
r. alezredes őrsparancsnok
körzeti megbízott
IFA adatgyűjtő
IFA adatgyűjtő
KISOSZ Megyei Elnökség tagja
r. ftzls.
Szárszóért Nonprofit Kft munkavezetője
Szárszói Hírmondó szerkesztője

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
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 az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
3) Téli ünnepekre és a téli szezonra való felkészülés
4) A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása, tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról, előirányzat módosítás elfogadása
5) Egyebek
5/1 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet kérelme
5/2 Balatonszárszói Református Egyházközség által benyújtott elszámolás

5/3 Töltéssy Zoltán utca átnevezése Csárda utcára
5/4 Általános Iskola kérelme
5/5 A kereskedelmi ellátás és a magánszálláshelyek helyzete Balatonszárszón
5/6 Tájékoztatás pályázatokról, sólya kialakítása pályázathoz önerő biztosítása
5/7 Fekete János képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
5/8 Timotity Ivánné beépítési kötelezettség törlése iránti kérelme
5/9 Tájékoztatások
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:
280/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
3) Téli ünnepekre és a téli szezonra való felkészülés
4) A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása, tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi
III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról, előirányzat módosítás elfogadása
5) Egyebek
5/1 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet kérelme
5/2 Balatonszárszói Református Egyházközség által benyújtott elszámolás

5/3 Töltéssy Zoltán utca átnevezése Csárda utcára
5/4 Általános Iskola kérelme
5/5 A kereskedelmi ellátás és a magánszálláshelyek helyzete Balatonszárszón
5/6 Tájékoztatás pályázatokról, sólya kialakítása pályázathoz önerő biztosítása
5/7 Fekete János képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
5/8 Timotity Ivánné beépítési kötelezettség törlése iránti kérelme
5/9 Tájékoztatások
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Szól a Sportegyesülettel majd a Pusztai Zoltánnal kötött szerződésről, méhnyakrák elleni védőoltás
biztosításáról. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés 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:
281/2013.(X.28.) 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

2) A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dancsecs Klára a Művelődési Ház vezetője
Matkovics Diána múzeumpedagógus
Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Kft ügyvezetője
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Dr. Hódi István háziorvos
Dr. Rozs Andrea gyermek háziorvos
Veszner Zsolt r. alezredes Őrsparancsnok
Apáti Kinga a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője
A polgármester felkéri az előadókat- elsőként Dancsecs Klára Művelődési Ház vezetőt, hogy tartsa meg a
beszámolóját.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető részletesen ismerteti a beszámolójában foglaltakat. Kiemeli a
főbb helyszíneket, programokat, adatokat, tényeket, marketing tevékenységet, bevételeket és kiadásokat,
személyi feltételeket. Köszönetet mond a rendezvények megvalósításában részt vevő segítőknek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót és az elvégzett munkát. Felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk, azt tegyék meg.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, ezért a polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dancsecs Klára Művelődési
Ház vezető által készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezonban szervezett rendezvények tapasztalatainak értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
(Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető beszámolója a jkv. 2. 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:
282/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető által készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezonban szervezett rendezvények
tapasztalatainak értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Matkovics Diána múzeumpedagógust beszámolójának megtartására.
Matkovics Diána múzeumpedagógus részletesen ismerteti a beszámolójában foglaltakat. Tájékoztatja a
képviselőket a megvalósult és tervezett fejlesztésekről illetve programokról, marketing tevékenységről,
bevételekről és a felmerült problémákról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót és az elvégzett munkát, szól a közmunkások által nyújtott segítségről, majd
felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk, azt tegyék meg.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, ezért a polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Matkovics Diána múzeumpedagógus által készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése/ József Attila Emlékház kapcsán” tárgyú beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
(Matkovics Diána múzeumpedagógus beszámolója 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:
283/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Matkovics Diána múzeumpedagógus által készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése/
József Attila Emlékház kapcsán” tárgyú beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Némethné Szabó Magdolna turisztikai referenst beszámolójának megtartására.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens részletesen ismerteti a beszámolójában foglaltakat. Tájékoztatást ad a felkészülésről, a megvalósított marketing feladatokról és a tapasztalatokról, IFA bevétel
nagyságáról. Megköszöni a feladatok elvégzésében segítők munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót és az elvégzett munkát. A cél a szezon megnyújtása volt, ami sikerült is. A
programok 5.300.000.- Ft-ba kerültek. A múzeum 8.000 e Ft-ból gazdálkodhat, ebből 4.000.000.- Ft állami támogatás , 4.000.000.- Ft pedig bevétel. Nagyon erős marketingtevékenység folyt.
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A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk, azt tegyék
meg.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, ezért a polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Némethné Szabó Magdolna
turisztikai referens által készített „Balatonszárszó 2013. évi turisztikai feladatok, eredmények, tapasztalatok” tárgyú beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens beszámolója 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:
284/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens által készített „Balatonszárszó 2013. évi turisztikai feladatok, eredmények, tapasztalatok” tárgyú beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a tervezett IFA bevétel 18.000.000.- Ft. Ebben a
szezonban két fő gyűjtötte az IFA-t az elmúlt évi öt fő helyett, jutalékos rendszerben. Az IFA bevétel már
közeledik a 21.000.000.- Ft-hoz. Meglepő, hogy a Hivatal kérésére- mely szerint meg kell újítani az engedélyeket- a lakáskiadók közül 185 személy adta vissza az engedélyét. Vannak, akik szépen fizetik az IFÁt, az Önkormányzat köszönő levelet fog küldeni nekik. Három szálloda ebben az évben zárva volt, ez a
bevétel kiesett, ennek ellenére 21.000.000.- Ft-nál tart az IFA bevétel. Köszönetet mond a szállodáknak,
panzióknak és magánházkiadóknak. Az IFA bevételt az Önkormányzat turisztikai célokra használja.
A polgármester megkérdezi Szabics Márta IFA adatgyűjtőt, hogy kíván-e hozzászólni.
Szabics Márta IFA adatgyűjtő:
Bemutatkozik, majd tájékoztatást ad arról, hogy nagyon sok tulajdonos együttműködő volt. Felsorolná
azokat, kik 100.000.- Ft feletti IFA befizetést teljesítettek. Hozzá főként a magánházak tartoztak, és kicsit
sértve érezte magát, mert amíg a másik IFA adatgyűjtő 1.000.000.- Ft-ot beszedett egy hónap alatt és egyszer volt a szállodában, neki pedig a magánházaknál ugyanezt az összeget nehéz volt beszedni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző jelzi a polgármester felé, hogy ezek az adatok adótitoknak
minősülnek, ezért ezeket Szabics Márta nem mondhatja el.
Szabics Márta IFA adatgyűjtő:
Név szerint felsorolja azt az öt személyt, akik 100.000.- Ft feletti IFA-t fizettek be. Megköszöni egy balatonőszödi utazási iroda vezetőjének a segítő munkáját. Név szerint kiemel még egy adózót, akitől a tavalyi
50.000.- Ft-hoz képest idén 450.000.- Ft-ot szedett be. Volt három tulajdonos, akikkel nem volt jó tapasztalata.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy szeretné leállítani Szabics Márta tájékoztatóját, mert nem tudja, hogy ezek a személyek
hozzájárultak-e ahhoz, hogy az adatokat nyilvánosságra hozza. Ezek adótitoknak minősülnek és megkéri,
hogy ezt a felsorolást vagy ne folytassa tovább, vagy név nélkül mondja el a befizetett összegeket.
Szabics Márta IFA adatgyűjtő:
Egyes tulajdonosokkal voltak kisebb gondok, de később már zökkenőmentesen mentek a dolgok.
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Dorogi Sándor polgármester:
Jövőre számíthat- e az Önkormányzat a munkájára?
Szabics Márta IFA adatgyűjtő:
Ha elfogadják, akkor igen.
A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük azt tegyék fel.
Dorogi Sándor polgármester:
Kérdés nincs, így megköszöni a tájékoztatást és a munkát illetve reméli, hogy jövőre találkoznak.
A polgármester felkéri Bóka Jánosnét, a Szárszóért Nonprofit Kft vezetőjét beszámolójának megtartására.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft vezetője részletesen ismerteti a beszámolójában foglaltakat.
Tájékoztatja a képviselőket az elvégzett feladatokról, traktor beszerzésről, szemétszállításról, üdülőhelyi
fórumról, a közmunkások által nyújtott segítségről. Megköszöni a feladatok elvégzésében segítők munkáját.
A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük azt tegyék fel.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A zsákban kihelyezett falevelek elszállításra kerülnek- e, illetve, hogy indul-e újabb közmunka program.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft vezetője:
A lombszívó folyamatosan jár, a szákok is elszállításra kerülnek. Tudomása szerint indul közmunka program.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a település tisztaságának fontosságáról, zöld nyesedékről, kihelyezési lehetőségekről, helyszínekről,
tűzgyújtásról. Megköszöni a Kft munkáját. Tájékoztatást ad a temetők tisztaságáról, rendjéről, ökonomikus istentiszteletről.
A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, hozzászólásuk, azt tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Bóka Jánosné, a Szárszóért Nonprofit Kft vezetője által
készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatai” tárgyú beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Bóka Jánosné Szárszóért Nonprofit Kft vezető beszámolója a jkv. 5. 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:
285/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Bóka Jánosné, a Szárszóért Nonprofit Kft vezetője által készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatai” tárgyú beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Wiesner Pétert, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnökét beszámolójának megtartására.
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Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke ismerteti az írásos beszámolójában foglaltakat.
A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük azt tegyék fel.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Reagál Wiesner Péter beszámolójában elhangzottakra, az élelmiszerellátással kapcsolatban megfogalmazott kritikára. Előadja, hogy az üdülő tulajdonosok valószínűleg nem tudják, hogy miért zárt be a településen lévő legnagyobb élelmiszer bolt. Tulajdonosváltás történt, ezért az árukészletet ki kellett árusítania a
régi tulajdonosnak, az új tulajdonos pedig január elsejétől fogja üzemeltetni az egységet. A régi tulajdonos
megtette a szükséges lépéseket, nyár végéig fő élelmiszereket árusított, ezen felül a település felső részén,
ami 100-150 méterre található, négy ABC is van. Megértést kér a falu nevében, hogy ez a fennakadás
előfordult, de mivel most kinyitott egyújabb kis ABC, ez egy helyi és egyedi probléma volt augusztus 25től.
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Nem érdekli az embereket, hogy a tulajdonosnak mi a problémája, az érdekli, hogy áru legyen. Ez az
északon lévő többi lakost is érinti. Ez nem az Önkormányzat hibája. Ha valaki megszüntet valamit, akkor
azt tisztességesen írja ki májusban, hogy ne számítsanak rá.
Dorogi Sándor polgármester:
Számtalan panasz érkezett ez ügyben, így hivatalból intézkednie kellett. Összehívta a hét kereskedő egység vezetőjét azzal a céllal, hogy adjanak tanácsot, mit lehet tenni azért, hogy az élelmiszer ellátás az elvárt szinten történjen. Sajnos a hét egységből csak egy jött el az egyeztetésre. A vendéglátósokat is összehívta. A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság ülésén is szóba került az
ügy, írásos előterjesztés is készült a témához. A Képviselő- testület a későbbiekben fog hozni egy olyan
döntést, ami ezt a kérdést megnyugtatóan, hosszútávon megoldja.
A Kisfaludy utcával kapcsolatban előadja, hogy újratervezik a balatoni kerékpárutat és a településen a
Kisfaludy utca van betervezve erre a célra.
Megköszöni Wiesner Péter munkáját, az üdülőhelyi fórumok szervezését.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke által készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Wiesner Péternek, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnökének beszámolója 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:
286/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke által készített „A 2013. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Dr. Hódi István háziorvost beszámolójának megtartására.
Dr. Hódi István háziorvos ismerteti a beszámolójában foglaltakat. Pozitív példának tartja, hogy az Önkormányzat próbálja megszervezni a levélégetés megszüntetését. Az iskola konyhájával kapcsolatban
nagyon jó tapasztalatai vannak. Sok idős, cukorbeteg ember étkezik a konyháról, ezért javasolja, hogy
esetleg egy diabéteszes étrendet is össze lehetne állítani.

10

A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, azt tegyék fel.
Kérdés nincs, ezért a polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dr. Hódi István háziorvos „A felnőtt háziorvosi
praxis betegforgalmi adatai 2013-ban” tárgyú beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Dr. Hódi István háziorvos beszámolója 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:
287/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dr. Hódi István háziorvos
„A felnőtt háziorvosi praxis betegforgalmi adatai 2013-ban” tárgyú beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Dr. Rozs Andrea gyermekorvost beszámolójának megtartására.
Dr. Rozs Andrea gyermekorvos:
Beszámolójához rövid szóbeli kiegészítést kíván tenni. Jó esetben a nyári idegenforgalmi szezon nem az
egészségügyről szól. Kicsit meghosszabbított rendelési idővel látják el nyáron a betegeket. Szezonban
szárszói beteg szinte egyáltalán nincs. A tájékoztatás minősége javult. A gyermekkörzethez több település
tartozik, rendelési időben Balatonszemesen is ellátják a szárszói gyermekeket. A rendelési időről szóló,
interneten lévő tájékoztatást ezzel ki lehetne bővíteni. A nyári gyermektáborok plusz feladatot jelentettek,
de megoldották. Drog és alkohol problémák nem jelentkeztek.
A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, azt tegyék fel.
Dorogi Sándor polgármester:
Kérdés nincs. Előadja, hogy a kistérség pályázatot nyert egészségmegőrzés, életmódváltás témakörben.
Szárszón két napos rendezvény lesz a nyári időszakban. Januártól több hónapos felvilágosító sorozatot
tartanak vizsgálatokkal egybekötve. Megköszöni a két doktor lelkiismeretes munkáját.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dr. Rozs Andrea gyermekorvos „a gyermekorvosi szolgálat idegenforgalmi szezon alatt
végzett munkájáról” szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Dr. Rozs Andrea gyermekorvos beszámolója 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:
288/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dr. Rozs Andrea gyermekorvos „a gyermekorvosi szolgálat idegenforgalmi szezon alatt végzett munkájáról” szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
A közbiztonság megőrzése érdekében az Önkormányzat belefogott egy kampány feladatba, amelynek első
lépéseként elkészült egy szórólap, amit a lakosság kézhez fog kapni. Átadja a szót Veszner Zsolt r. alezredes őrsparancsnoknak, aki nemrég kapott kitüntetést, amelyhez gratulál. Felkéri a beszámoló megtartására.
Veszner Zsolt r. alezredes őrsparancsnok:
Megköszöni a meghívást. A közbiztonság alapvető dolog. A nyárra való felkészülést már télen megkezdik. A szárszói térfigyelő kamerarendszer egyedülálló kezdeményezés a térségben. Megköszöni a Polgárőrség munkáját, amelyet minden nyári önkormányzati rendezvényeken végeztek- együttműködésben a
rendőrséggel. 2012-hez képest idén harminc darabbal csökkent a nyomozás elrendelések száma. A nyári
szezonban a nyomozás elrendelések száma 44 darab volt, ennek nagy része vagyon elleni bűncselekmény
volt. A lakosság is sokat tehet a bűncselekmények megelőzése érdekében, erre felhívja a figyelmet. A
strandi lopások nagy gondot jelentenek Balatonszárszón. A veszélyeztetett időszakban a készenléti rendőrség állományából minden nap 2 fő civil ruhás rendőr volt a strandon. A jövőben erre a strandi lpoás
problémára kell megoldást találni.
A beszámoló alapján tájékoztatást ad a rendőrőrs létszámáról. A nyáron probléma volt a forgalom akadályozása, a szabálytalan parkolás. A térfigyelő kamerarendszer a tilosban parkolók felderítésére is használható. Köszöni mindenkinek az együttműködést.
Dorogi Sándor polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, azt tegyék fel, majd – mivel
kérdés nem hangzott el, a két körzeti megbízott munkájáról szól. Röviden ismerteti az elkészült bűnmegelőzési szórólap tartalmát és megköszöni a rendőrség munkáját.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Veszner Zsolt r. alezredes őrsparancsnok „Balatonszárszó Község bűnügyi, közbiztonsági
helyzetéről” szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Veszner Zsolt r. alezredes őrsparancsnok beszámolója és a bűnmegelőzési szórólap a jkv. 9. 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:
289/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Veszner Zsolt r. alezredes
őrsparancsnok „Balatonszárszó Község bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről” szóló beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Apáti Kingát, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetőjét, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Apáti Kinga a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője:
A nyári szezonban minden rendezvényen jelen voltak, a rendőrséggel szoros együttműködésben. A turisták partnerként tekintettek a polgárőrökre, bizalommal fordultak hozzájuk. 23 fő aktív polgárőr van.
A polgármester felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, azt tegyék fel.
Dorogi Sándor polgármester:
Kérdés nincs. A rendőrség a nagy rendezvényekre koncentrál, a helyi rendezvényeket a Polgárőrség biztosította. Megköszöni a Polgárőrség munkáját.
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Apáti Kinga a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője:
Az aktuális rendőr járőr minden rendezvényen megjelent és folyamatos telefonos kapcsolatban voltak
vele.
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő- testülete Apáti Kinga, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője által
készített „A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet beszámolója a 2013. évi nyárról”tárgyú beszámolóját
elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Apáti Kingának, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetőjének beszámolója 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:
290/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Apáti Kinga, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője által készített „A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet beszámolója a 2013. évi nyárról”tárgyú beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester szünetet rendel el.
SZÜNET

3) Téli ünnepekre és a téli szezonra való felkészülés
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető
Bóka Jánosné Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
A polgármester felkéri Dancsecs Klára Művelődési Ház vezetőt az év hátralévő időszakára tervezett programok ismertetésére.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető az írásos rendezvénytervezet alapján részletesen tájékoztatja a
képviselőket a tervezett programokról.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket a Somogyiak Baráti Körének rendezvényéről, meghívásukról.
Felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, azt tegyék fel.
Kérdés nincs, így javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2013. évi téli ünnepekre való felkészüléshez készített rendezvénytervezetet elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A rendezvénytervezet 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:
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291/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2013. évi téli ünnepekre
való felkészüléshez készített rendezvénytervezetet elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Bóka Jánosnét, a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy ismertesse a beszámolójában foglaltakat.
Bóka Jánosné Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a Képviselőtestületet a téli szezonra való felkészülésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Központi probléma a tárolás, az Önkormányzatnak nincs saját területe.
Felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, azt tegyék fel.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Érdeklődik, hogy van-e a Kft-nek olyan igénye, elképzelése, ami a téli munkákban segítséget jelentene. A
járdák téli tisztítása visszatérő probléma, kézi erővel lassú. Létezik egy gép, ami gyorsan és hatékonyan
kiszórja a homokot. Javasolja, hogy a Kft ügyvezetője dolgozzon ki egy javaslatot egy ilyen gép beszerzésére vonatkozóan.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője:
Az új kistraktor tolólapja a járdák méretéhez lett igazítva, hótolásra nagyon jó.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Kifejezetten a jégmentesítésre gondolt, erre kér javaslatot a következő testületi ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
További kérdés nincs, így javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszóért Nonprofit Kft 2013. évi téli szezonra való felkészüléséről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A beszámoló a jkv. 12. 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:
292/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszóért Nonprofit Kft
2013. évi téli szezonra való felkészüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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4) A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása, tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi
III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról, előirányzat módosítás elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési,
Turisztikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta.
Felkéri Dr. Tomka Ákost, a Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a Bizottság javaslatáról.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság a 2014. évi koncepciót és a 2013. évi III. negyedéves beszámolót megtárgyalta. A koncepció
egy terv a jövő évre nézve, hogy az Önkormányzat és az intézményei milyen költségvetéssel fognak működni. Sok benne a bizonytalansági elem, mert még nem elfogadott a jövő évi országos költségvetés. Az
előterjesztés a főbb szerkezeteket, elemeket tartalmazza. Nagy változások nem lesznek a jövő évben, a
koncepció nagy léptékű fejlesztést nem tartalmaz. Ez egy megalapozott elképzelés, a Bizottság javasolja,
hogy a Képviselő- testület fogadja el.
Dorogi Sándor polgármester:
A költségvetési tervezet és a III. negyedéves beszámoló is biztonságot jelent. A pénzügyi állomány stabil.
Reméli, hogy a következő évben is lesz egy stabil saját adó bevétel, és az állami finanszírozás is megfelelően fog működni.
Felkéri a Képviselőket, hogy ha van kérdésük, azt tegyék fel.
Kérdés nincs, így javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 2014. évi költségvetési koncepcióját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság jegyzőkönyve és a négy költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés a jkv. 13. 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:
293/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetési koncepcióját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolókat elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló négy előterjesztés és adóbevételek alakulásáról
szóló kimutatás a jkv. 14. 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:
294/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester javasolja az alábbi rendelet elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (X.28.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013.(IX.16.) önkormányzati
rendelettel módosított 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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 rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (X.28.) önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 15. sz. melléklete)
A polgármester javasolja a 4157/2013 ügyiratszámú előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 16. 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:
295/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat finanszírozásához az 1 gyermekre jutó 29 871.- Ft önkormányzati hozzájárulást elfogadja és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartása önkormányzati finanszírozásának
módosítását a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező számítások alapján jóváhagyja.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletének módosító tervezetét a következő Képviselő-testületi ülésre jóváhagyás végett terjessze elő.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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5) Egyebek
5/1 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés és a kérelem a jkv. 17. 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:
296/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 167/2013.(V.27.)
sz. képviselő-testületi határozatban elfogadott, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezettel
kötött támogatási szerződésben meghatározott 440.000.- Ft támogatási összeget
500.000.- Ft összegre módosítja.
A Képviselő- testület a módosított támogatási szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselő- testület a módosított támogatási szerződés alapján a támogatási szerződésben meghatározott 500.000.- Ft támogatási összegből 300.000.- 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 támogatási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013.október 31.
(A szerződés módosítás a jkv. 17/1 sz. melléklete)
5/2 Balatonszárszói Református Egyházközség által benyújtott elszámolás
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a képviselő- testületi határozatnak megfelelően a
Balatonszárszói Református Egyházközség a Fő utca 58. sz. alatti ingatlan felújítására biztosított
3.000.000.- Ft felhasználásáról szóló elszámolást az Önkormányzat részére benyújtotta. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a
Balatonszárszói Református Egyházközség által benyújtott, a Balatonszárszó Fő u. 58. sz. alatti ingatlan
felújítására biztosított 3.000.000.- Ft felhasználásáról szóló tételes elszámolást elfogadja. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az elszámolás a jkv. 18. 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:
297/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Református Egyházközség által benyújtott, a Balatonszárszó Fő u. 58. sz. alatti ingatlan felújítására biztosított 3.000.000.- Ft felhasználásáról szóló tételes elszámolást elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5/3 Töltéssy Zoltán utca átnevezése Csárda utcára
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a korábbi Képviselő- testület a Csárda utca
egyik részét átnevezte Töltéssy Zoltán utcára. Ebből sok komplikáció jelentkezett, a lakosság panaszt
emelt. Tájékoztatja a testületet a SZÁRSZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft kérelméről. A név visszaállításához képviselő- testületi döntés szükséges.
Megkérdezi a Képviselőket, hogy van-e észrevételük, véleményük?
Dorogi Sándor polgármester:
Hozzászólás nincs, így javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő- testülete a 16/2008.(I.31.) sz. képviselő- testületi határozatában a Balatonszárszó Akácos utca és József Attila utca közötti Csárda utcai szakaszt Töltéssy Zoltán utcának nevezte
el. A Képviselő- testület fenti útszakasz nevét az eredeti névre állítja vissza, Töltéssy Zoltán utcáról Csárda utcára módosítja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A SZÁRSZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft kérelme a jkv. 19. 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:
298/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 16/2008.(I.31.)
sz. képviselő- testületi határozatában a Balatonszárszó Akácos utca és József Attila utca közötti Csárda utcai szakaszt Töltéssy Zoltán utcának nevezte el.
A Képviselő- testület fenti útszakasz nevét az eredeti névre állítja vissza, Töltéssy Zoltán
utcáról Csárda utcára módosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
5/4 Általános Iskola kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet az iskola kérelméről. Javasolja az alábbi határozati
javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a József Attila
Általános Iskola részére 17.000.- Ft támogatást nyújt a hiányzó „Iskola Diákja” emlékplakettek elkészítésére az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tartaléka terhére .A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2013. november 13.
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(Az iskola kérelme a jkv. 20. 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:
299/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a József Attila Általános Iskola részére 17.000.- Ft támogatást nyújt a hiányzó „Iskola Diákja” emlékplakettek elkészítésére az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2013. november 13.
5/5 A kereskedelmi ellátás és a magánszálláshelyek helyzete Balatonszárszón
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy – már az előző napirendben is szóba került- üzlet
bezárás, kenyérbolt, az árak, sok ilyen élelmiszer szolgáltatás miatt számtalan panasz érkezett az Önkormányzathoz. Az üzlettulajdonosok a megbeszélésre egy kivételével nem jöttek el. Volt már olyan elképzelés, hogy kellene egy központi nagy üzletet építeni. Akkor olyan volt az ellenállás, hogy le lett véve a
napirendről. Mindig dicsérte a kisboltokat, az ottani hozzáállást. Az írásos előterjesztés tartalmaz egy
hatósági beszámolót. Javasolja, hogy legyen egy konzultáció, összefogott team, aki ebben a kiskereskedelmi témakörben járatos. Ki kell dolgozni egy koncepciót. Tiltakozás volt a mozgóárusok ellen, de lehet,
hogy ideiglenesen be kell engedni őket, hogy megoldják a nagy távolságokban lévő utcák ellátását. A
nagy ABC-vel szemben lévő ital nagyker már forgalmaz alapvető élelmiszerekből is néhányat. Javasolja
egy munkacsoport létrehozását. A testületnek nincs befolyása a kereskedőkre.
Felkéri a címzetes főjegyzőt hozzászólásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző ismerteti az előterjesztés felépítését. Két részből áll, egyrészt
a hivatali hatósági tájékoztatóból, másik része pedig arról szól, hogy az Önkormányzat mit tehet annak
érdekében, hogy a településen megfelelő szolgáltatás, ellátás legyen. Amit hatósági jogkörben lehet tenni,
az behatárolt. A szolgáltatás bővítése körében a hatóság intézkedésekre nem jogosult, ezért indokoltnak
tarható – erre a vendéglátó egységek tulajdonosai, üzemeltetői is javaslatot tettek- egy team létrehozása,
amely megvizsgálja a lehetőségeket, milyen közös koncepciót lehet kialakítani a településen a vendéglátás- kereskedelem javítása érdekében. Erre a pénzügyi bizottság olyan javaslatot tett, hogy a Bizottság
összefogná ezt a közös munkát, összehívná az érdekelteket a lakosság részéről és szakembereket lehetne
bevonni. Ez a team február 28-ig kialakítana egy közös koncepciót és jóváhagyás végett a képviselő- testület elé terjesztené azt.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság tárgyalta az ügyet, összefogja ezt a munkát, de önmagában a Bizottság ehhez nem elég. A
Bizottság meg fogja állapítani, hogy rövid és hosszú távon milyen lehetőségek vannak. Hosszú távon egy
olyan hazai üzletlánc Balatonszárszóra hozása lehet a cél, amelyik hosszútávon biztonságosan tudná a
lakosság ellátását biztosítani. De ez nem jövőre fog megvalósulni. Az előkészítő munkába be kell vonni
mindenkit, aki ebben a táméban jó ötlettel, kapcsolattal, elképzeléssel rendelkezik. Ehhez technikai segítséget kér a Hivatal és a polgármester részéről.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 21. sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
300/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszárszó családbarát üdülő településsé történő fejlesztése érdekében a kereskedelmi – vendéglátó ellátás fejlesztése és a családbarát magánszálláshelyek kialakítása és bővítése érdekében
koncepciót és az arra épülő cselekvési tervet kíván kidolgozni. A koncepció és a terv kidolgozására a képviselőtestület felkéri az Önkormányzat JÜPTT Bizottságát, hogy –
mint a téma felelős gazdája – alakítson ki egy szakértői teamet a helyi civil szervezetek,
vállalkozók, érintett szervezetek és lehetséges szakemberek bevonásával és a team által
összeállított koncepciót és tervet 2014. február 28-ig, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg terjessze a képviselőtestület elé.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos JÜPTT elnöke
Határidő értelem szerint
Koncepció, terv előterjesztése: 2014. február 28.
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a csendháborítás és a diszkontüzlet problémájáról.
5/6 Tájékoztatás pályázatokról, sólya kialakítása pályázathoz önerő biztosítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az iskola megnyert egy 17.000.000.- Ft-os pályázatot. Mivel állami az iskola, át kellett adni további ügykezelésre ezt a feladatot. A pályázatíró részére a
szerződés alapján az Önkormányzatnak ki kellett fizetni 900.000.- Ft körüli összeget.
Beadásra került 2 darab sólya – csónakkiemelő megvalósítására is egy pályázat, amelyre az Önkormányzat 2.561.625.- Ft-ot támogatást nyert. Ehhez nagyságrendileg 1.400.000.- Ft összeget kell önerőként
biztosítani.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Fejlesztési Tanács által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt
„A vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” pályázaton „Sólyapályák kialakítása mobil sólyák kihelyezésével Balatonszárszón” címmel megvalósítandó beruházást a pályázati anyagban benyújtott eredeti költségvetéssel és műszaki tartalommal valósítja meg. A fejlesztés összköltsége
3.999.992.- Ft, az elnyert támogatás mértéke 2.561.625.- Ft. Fentiek alapján a Képviselő- testület a
247/2013.(IX.9.) sz. képviselő- testületi határozatában megjelölt 799.999.- Ft saját forrás mértékét
1.438.367.- Ft összegre módosítja, amelyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosít. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
(A nyertes pályázatról szóló értesítés a jkv. 22. 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:
301/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Fejlesztési Tanács által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt „A vízparti és
egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” pályázaton „Sólyapályák kialakítása mobil sólyák kihelyezésével Balatonszárszón” címmel megvalósítandó beruházást a pályázati anyagban benyújtott eredeti költségvetéssel és műszaki tartalommal valósítja meg.
A fejlesztés összköltsége 3.999.992.- Ft, az elnyert támogatás mértéke 2.561.625.- Ft.
Fentiek alapján a Képviselő- testület a 247/2013.(IX.9.) sz. képviselő- testületi határozatában megjelölt 799.999.- Ft saját forrás mértékét 1.438.367.- Ft összegre módosítja,
amelyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosít.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Művelődési Ház által Sárkányfesztivál támogatására beadott pályázat ugyancsak nyert, a támogatási összeg 1.100.000.- Ft.
A Sportöltöző pályázati úton történő felújítása 10.000.000.- Ft, ehhez 3.000.000.- Ft önerőt kellett biztosítani, a 7.000.000.- Ft-ot pedig támogatásként kapja az Egyesület.
A Fő u. 48. felújítására beadandó pályázat ügyében tárgyalások folynak, anyagok készülnek. Ha megvalósulna a felújítás, az épület dísze lenne a Fő utcának.
5/7 Fekete János képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Fekete János képviselő jelezte, hogy a felajánlott tiszteletdíjából összesen 260.000.- Ft-ot javasol felhasználni különböző, általa megnevezett szervezetek támogatására.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíjból 260.000.- Ft felhasználását a tartalék terhére az alábbi közfeladatok megvalósítására hagyja jóvá:
50.000.- Ft-ot a Nyugdíjasklub támogatására
50.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda támogatására
160.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Nagyközségi Sportegyesület támogatására, melyből 50.000.Ft-ot az öregfiúk labdarúgás támogatására, 50.000.- Ft-ot a labdarúgás nagy csapat támogatására,
30.000.- Ft-ot az asztalitenisz szakosztály részére és 30.000.- Ft-ot a karate szakosztály részére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 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:
302/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő
által felajánlott tiszteletdíjból 260.000.- Ft felhasználását a tartalék terhére az alábbi közfeladatok megvalósítására hagyja jóvá:
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50.000.- Ft-ot a Nyugdíjasklub támogatására
50.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda támogatására
160.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Nagyközségi Sportegyesület támogatására, melyből
50.000.- Ft-ot az öregfiúk labdarúgás támogatására, 50.000.- Ft-ot a labdarúgás nagy
csapat támogatására, 30.000.- Ft-ot az asztalitenisz szakosztály részére és 30.000.- Ft-ot a
karate szakosztály részére
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5/8 Timotity Ivánné beépítési kötelezettség törlése iránti kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket és ismerteti a határozati javaslatot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A kötelezettség 1998-ban lejárt, érvényessége már nincs, a visszavonás jogszerű.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ez az Önkormányzatnak kárt nem okoz. Javasolja utánanézni, hogy telekadóban van-e tartozás és csak
abban az esetben törölni, ha nincs tartozás.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adó hátralékkal nem rendelkező Balatonszárszó,
Akácos u. 40. sz. alatti 2085. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjának III/2. részéről a beépítési kötelezettség
törlésre kerüljön. A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos jogtanácsost a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka Ákos jogtanácsos, Határidő: folyamatos
(Az írásos előterjesztés a jkv. 23. 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:
303/2013.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a helyi adó hátralékkal nem rendelkező Balatonszárszó, Akácos u. 40. sz. alatti 2085.
hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjának III/2. részéről a beépítési kötelezettség törlésre kerüljön.
A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos jogtanácsost a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos jogtanácsos
Határidő: folyamatos
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5/9 Tájékoztatások
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a Fő utcán és a Szóládi utcán aszfalt felújítási munkák kezdődnek. A 2014-es év a Családosok Éve lesz, ezt Balatonszárszónak ki kell használni.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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