Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. január 20-án tartott rendes üléséről
1. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
1/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
2/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
3/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása
4/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
5/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének, 2014. évi támogatási megállapodásának és használatba
adási szerződésének elfogadása
6/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Teleki község felszólítás a tartozása rendezésére
7/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Kötcse és Nagycsepely Községek Önkormányzatai önkormányzati hozzájárulás ügye
8/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Bóka Jánosné kinevezése a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetőjévé
9/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása
10/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft könyvvizsgálójának megválasztása
11/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Horváth Miklós vállalkozóval történő szerződéskötésről szóló döntés
12/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Megbízási szerződés kötése Kóborné Oláh Erzsébettel
13/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Megbízási szerződés kötése Tefner Bélával
14/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Megbízási szerződés kötése a Magda Reisen Bt-vel
15/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Megbízási szerződés kötése Pusztai Zoltánnal
16/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Gyurcsek Ferenccel kötött megbízási szerződés módosítása
17/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Kuzma Péter és Kiss Zoltán ingatlan vásárlási kérelmének elutasítása
18/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai gyalogjárda felújítása
19/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Sportegyesület által benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntés - Szóládi u. 39. szám alatti ingatlanon a kerítés felújítása, pályavilágítás kiépítése, a pálya öntözőrendszerének korszerűsítése
20/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Böröcz Balázs rendőr őrmester szolgálati lakás kérelme, szerződés kötése
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21/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző felkérése a településen lévő rókák kilövetésével kapcsolatos
intézkedések megtételére
22/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal támogatási megállapodás kötése
23/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Balatoni Futár laptámogatása
24/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Xellum Kft turizmusfejlesztési szolgáltatásának elfogadása
25/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Siófok Város Önkormányzatának az étkezési és működési hozzájárulás megfizetése ügyében küldött megkeresésének elutasítása
26/2014.(I.20) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyközségi Sportegyesület részére támogatást nyújtása a régi sportöltöző felújítása műszaki ellenőri munkáinak kiegyenlítésére

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati
rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I.23. ) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.06.) önkormányzati
rendelete a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 20-án 17
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
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési képviselő:
Mikulcza Gábor
képviselő
Mihályiné Molnár Zsuzsanna
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Kauer Rita
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Bóka Jánosné
Dancsecs Klára
Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Szerencsés Józsefné
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Wiesner Péter
Cseri Péter
Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna
Apáti Kinga
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit

mb. aljegyző
Pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző
iskolaigazgató

megjelent
megjelent
nem jelent meg
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
katolikus plébános
nem jelent meg
református lelkipásztor
nem jelent meg
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
megjelent
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítésével javasolja az alábbi napirendi pontok, illetve határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek:
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 Képviselő- testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása
3) A 2014. évi költségvetés elfogadása
4) Támogatási szerződések jóváhagyása, Szárszóért Nonprofit Kft támogatási megállapodásának és használatba adási szerződésének elfogadása
5) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása, a Kft felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
6) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló Ör. módosítása
7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó rendelet megalkotása
8) A köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló Ör. módosítása
9) Vállalkozási szerződések elfogadása
9/1 Horváth Miklós szerződése
9/2 Szerződés kötése Kóborné Oláh Erzsébettel
9/3) Szerződés kötése Tefner Bélával
9/4 Szerződés kötése a Magda Reisen Bt-vel
9/5 Szerződés kötése Pusztai Zoltánnal
9/6 Szerződés módosítása Gyurcsek Ferenccel
10) Egyebek
10/1 Kuzma Péter és Kiss Zoltán ingatlan vásárlás iránti kérelme
10/2 Szamosi Éva budapesti lakos járda felújítás iránti kérelme
10/3 Pályázat benyújtása a sportpálya fejlesztése
10/4 Böröcz Balázs kérelme, szerződés kötése szolgálatai lakás bérlésére vonatkozóan
10/5 A településen kóborló rókák kilövetése
10/6 Megállapodás kötése a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal
10/7 Balatoni Futár lap támogatása
10/8 Xellum Kft árajánlata
10/9 Siófok Város Önkormányzata megkeresése étkezési és működési hozzájárulás megfizetése
ügyében
10/10 Támogatás nyújtása a Sportegyesület részére
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
1/2014.(I.20.) 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 Képviselő- testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása
3) A 2014. évi költségvetés elfogadása
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4) Támogatási szerződések jóváhagyása, Szárszóért Nonprofit Kft támogatási megállapodásának és
használatba adási szerződésének elfogadása
5) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása, a Kft
felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
6) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló Ör. módosítása
7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó rendelet megalkotása
8) A köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló Ör. módosítása
9) Vállalkozási szerződések elfogadása
9/1 Horváth Miklós szerződése
9/2 Szerződés kötése Kóborné Oláh Erzsébettel
9/3) Szerződés kötése Tefner Bélával
9/4 Szerződés kötése a Magda Reisen Bt-vel
9/5 Szerződés kötése Pusztai Zoltánnal
9/6 Szerződés módosítása Gyurcsek Ferenccel
10) Egyebek
10/1 Kuzma Péter és Kiss Zoltán ingatlan vásárlás iránti kérelme
10/2 Szamosi Éva budapesti lakos járda felújítás iránti kérelme
10/3 Pályázat benyújtása a sportpálya fejlesztése
10/4 Böröcz Balázs kérelme, szerződés kötése szolgálatai lakás bérlésére vonatkozóan
10/5 A településen kóborló rókák kilövetése
10/6 Megállapodás kötése a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal
10/7 Balatoni Futár lap támogatása
10/8 Xellum Kft árajánlata
10/9 Siófok Város Önkormányzata megkeresése étkezési és működési hozzájárulás megfizetése ügyében
10/10 Támogatás nyújtása a Sportegyesület részére
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került a képviselők részére.
Szekér Gábor alpolgármester:
A Fő u. 48. sz. alatti épület felújítása pályázatról érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Írásos válasz még nem érkezett, de egy ellenőrzés már volt, ahol azt ellenőrizték, hogy nem kezdődött-e el
a felújítás. A döntésről március 31-ig értesítik a pályázókat. Mivel felújítás lesz, egy dokumentumot még
be kellett szerezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel több kérdés nincs, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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2/2014.(I.20.) 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 Képviselő- testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került a képviselők részére.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel kérdés nincs, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
3/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014. I.
félévi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) A 2014. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a
napirendet megtárgyalta.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Az előterjesztéseket, a költségvetéseket a Bizottság megtárgyalta és javasolja azok elfogadását, a költségvetési rendelet megalkotását. A költségvetés kiegyensúlyozott. Még nem ismert, hogy a gyermekétkeztetést az állam milyen mértékben támogatja, erre vissza kell majd térni. A tavalyi évhez képest nagy eltérések nincsenek.
Dorogi Sándor polgármester:
614.000 e Ft a költségvetés ezévben. 98.000 e Ft december 31-én átjött a 2014-es évre, de ebből 16.000 eFt-ot át kell utalni a DRV-nek, így 82.000 e Ft áll rendelkezésre. Adóbevételek korrekten beérkeztek. Az
állami finanszírozás működik. A két társönkormányzattól a gesztornak járó összeget megkapta az Önkormányzat. Szóládnak nincs tartozása az Önkormányzat felé, de Telekinek komoly lemaradása van. Részére
egy felszólítást javasol küldeni. Teleki az ÖNHIKI-ből is csak kis támogatást kapott. Szárszón biztonságos a gazdálkodás, de rövidesen lesz egy ülés a Hivatalban, ahol mindenki kap egy olyan feladatot, hogy a
saját szakterületén mivel tud hozzájárulni ahhoz, hogy még takarékosabban lehessen végezni a mindennapokat és a megspórolt pénzeket fejlesztésekre lehessen fordítani.
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Wiesner Péter az üdülőhelyi egyesület elnöke:
Milyen fejlesztések várhatók?
Dorogi Sándor polgármester:
2014. és 2020. évek között minden település készít egy hosszútávú fejlesztési tervet. 2014. évben a Fő u.
48. sz. alatti épület felújítása megtörténhetne parkoló és pihenőhely kialakításával. A Fő u. 24. sz. alatti
épületet is felújítja a tulajdonosa. Az üzletsor helyén a két vendéglátó egység megépüléséhez közel jár az
Önkormányzat a végleges engedélyre vár. Szezonra meg lesz csinálva. Ehhez kapcsolódik a Színház környékének fejlesztése, alakítása. Mindhárom strandon kisebb- nagyobb fejlesztések lesznek, külső zuhany,
kerítés. Továbbra is a családos üdültetés irányába kell menni, a strandon kell még ilyen irányú fejlesztéseket tenni. Az utakat továbbra is javítani, az árkokat tisztítani kell. Kerékpárút kialakítását is figyelembe
kell venni. A Kultúrházzal szembeni park rendbe lesz hozva. A régi sportöltöző felújításával kialakult egy
közösségi tér, a sportpályán a kerítés felújítását és a világítást kell megoldani. Erre van egy pályázati lehetőség. Az Erzsébet parkban is lesz felújítás. A régészeti park kiépítésére uniós támogatással sor kerülhet.
A Berzsenyi utcában a strand előtt a járda használhatatlan, azt meg kell az idén építeni. Évekig probléma
volt a strandon az áramellátás, most már a belső rész készen van, ez 800 e Ft-ba került. Valószínűleg a
vízvezetéket is fel kell újítani. A teniszpálya épületét is fel kell újítani.
Vígh Magdolna a Nyugdíjasklub vezetője távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester:
A strandi üzletek bérleti díjából a tavalyi évben 10.000 e Ft jött be, ebből fejlesztésre is kell fordítani. A
programokra a tavalyi évhez hasonlóan 10.000 e Ft van tervezve, saját bevétel pedig 4-5.000 e Ft. A múzeumban 5.000 e Ft körüli a jegybevétel.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
(A négy írásos előterjesztés, a három egyeztetési jkv. és a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési,
Turisztikai Bizottság jkv-e a jkv. 3/1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

4) Támogatási szerződések jóváhagyása, Szárszóért Nonprofit Kft támogatási megállapodásának
és használatba adási szerződésének elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Dr. Tomka Ákosnak, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnökének.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A civil szervezetek részére a Bizottság a tavalyi támogatási összegek meghatározását javasolja. Felkéri
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse a tavalyi támogatási összegeket.
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Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
Az alábbi összegek lettek betervezve a költségvetésbe: A NABE 150 e Ft, Lövészklub 60 e, Új Élet Klub
100 e, Polgárőrség 440 e, Turisztikai Egyesület 500 e , Magyar Vöröskereszt 20 e, Üdülőhelyi Egyesület
100e, SINOSZ 20 e, Mozgáskorlátozottak Egyesülete 20 e, Családosok Szárszóért Civil Szervezet 200 e,
Vasutas Szövetség tagdíja 10 e, Koppányvölgyi Egyesület 5 e, BITKA 150 e, Sportegyesület 6.400 e,
Szárszóért Nonprofit Kft 76.600 e Ft.
Wiesner Péter az Üdülőhelyi Egyesület elnöke:
150 e Ft-ot kérelmezett az Egyesület.
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A Sportegyesület és a többi civil szervezet nevében megköszöni a Képviselő- testület és a polgármester
támogatását.
Dorogi Sándor polgármester:
A Polgárőrség tagjai a megbeszélésen elhangzottak alapján meghatározott időbeosztás, elosztás szerint
járőröznek, amelyhez nyáron az Üdülőhelyi Egyesület egyes tagjai is csatlakoznak majd. A nagy nyári
rendezvények a Polgárőrség segítségével lettek lebonyolítva.
Mivel több kérdés nincs, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében foglaltak szerint
a) a Balatonszárszói Polgárőr Szervezetet részére 440.000.- Ft,
b) a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft,
c) a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft,
d) a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére 500.000.- Ft,
e) az MTTSZ Lövész Klub részére 60.000.- Ft,
f) a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft,
g) a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére 150.000.- Ft
összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés szerint elfogadja a támogatási
szerződéseket.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
4/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében foglaltak szerint
a) a Balatonszárszói Polgárőr Szervezetet részére 440.000.- Ft,
b) a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft,
c) a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft,
d) a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére 500.000.- Ft,
e) az MTTSZ Lövész Klub részére 60.000.- Ft,
f) a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft,
g) a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére
150.000.- Ft
összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés szerint elfogadja a támogatási szerződéseket.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodást
76.600.000.- Ft támogatási összeggel, a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezet szerint
elfogadja.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2014. évre szóló használatba adási szerződést a jegyzőkönyv mellékletét
képező szerződés tervezet szerint elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Szárszóért Kft üzleti tervéről szóló előterjesztés, a Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve, a támogatási megállapodás tervezet és a használatba adási szerződés tervezet a jkv. 5/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges
támogatásról szóló megállapodást 76.600.000.- Ft támogatási összeggel, a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezet szerint elfogadja.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2014. évre szóló használatba adási
szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Teleki Község Önkormányzatának felszólításáról javasolja képviselő- testületi határozat meghozatalát,
illetve javasolja határozni arról is, hogy a Közös Hivatalra vonatkozóan 2014. évben sem kér az Önkormányzat a két társönkormányzattól önkormányzati hozzájárulást.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Teleki Község Önkormányzatát, hogy a Balatonszárszó felé fennálló, a jegyzőkönyv mellékletét képező kimutatás szerint mindösszesen 2.301.100.- Ft összegű tartozását 2014. március 14. napjáig egyenlítse ki. A Képviselő-testület
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A tartozásról szóló kimutatás a jkv. 5/2 sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Teleki Község
Önkormányzatát, hogy a Balatonszárszó felé fennálló, a jegyzőkönyv mellékletét képező kimutatás szerint mindösszesen 2.301.100.- Ft összegű tartozását 2014. március 14. napjáig
egyenlítse ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kötcse Község Önkormányzatától és Nagycsepely Község Önkormányzatától 2014. évben
nem kér önkormányzati hozzájárulást a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési költségeinek finanszírozásához. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kötcse Község Önkormányzatától és Nagycsepely Község Önkormányzatától 2014. évben nem kér önkormányzati
hozzájárulást a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési költségeinek finanszírozásához.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása, a Kft felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a
napirendi pontot tárgyalta. A Bizottság javaslata az, hogy a testület 1 évre hosszabbítsa meg a jelenlegi
ügyvezető munkaszerződését illetve 1 évre hosszabbítsa meg a felügyelőbizottság megbízatását. Az októberi választással feláll az új Képviselő- testület, amelynek esetleg más elképzelése lesz.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Eredetileg a társasági szerződés 3 évre, határozott időre írja elő az ügyvezetői tisztséget illetve a felügyelőbizottsági tagok mandátumát. Ez most jár le márciusban. Két lehetőség adódik. Az egyik, hogy meg kell
pályáztatni az álláshelyet vagy a társasági szerződést úgy módosítani, hogy erre az egy évre pályázat kiírása nélkül az ügyvezető megbízását meg lehessen hosszabbítani. A Bizottság a második lehetőséget
támogatja, javasolja az ügyvezető esetében az egy évre történő megbízást pályázat kiírása nélkül és a felügyelőbizottsági tagok egy évre történő megválasztását.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a jelenlegi könyvvizsgálót is bízza meg egy évre a testület. Tájékoztatja a képviselőket,
hogy a társasági szerződés nem tartalmaz rendelkezést az ügyvezetői álláshely betöltésének időtartamára.
A Kft létrehozásakor is 3 évre szólt a megbízás, ez az új testület is 3 évre bízta meg az ügyvezetőt 2010ben is. Megnézte az erről szóló jegyzőkönyveket és már a pályázati kiírások is mindkét alkalommal 3 évre
szóltak.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság a könyvvizsgáló megbízását is javasolja egy évre.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete- pályázat kiírása nélkül- a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé Bóka Jánosné
szám
alatti lakost nevezi ki. Nevezett munkaviszony határozott idejű, 2014. március 15. napjától 2015. március
14. napjáig szól. Megállapított munkabére: bruttó 260 ezer forint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet,
hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, dr. Tomka Ákos ügyvéd, Határidő: 2014. március 15.,
folyamatos.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete- pályázat kiírása nélkül- a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé Bóka Jánosné
szám alatti lakost nevezi ki. Nevezett munkaviszony határozott idejű, 2014. március 15. napjától 2015. március 14. napjáig
szól. Megállapított munkabére: bruttó 260 ezer forint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy az alapító okirat módosításával
és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: 2014. március 15., folyamatos
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává
Fenyvesi Henrik
sz. alatti lakost,
Fekete János
sz. alatti lakost, és
Tefner Tibor
lakost választja meg.
A Felügyelőbizottsági tagok megbízása 2014. március 15. napjától 2015. március 14. napjáig szól. A
képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr.
Tomka Ákos ügyvéd, Határidő: 2014. március 15., folyamatos.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
9/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává
Fenyvesi Henrik
sz. alatti lakost,
Fekete János
sz. alatti lakost, és
Tefner Tibor
lakost választja meg.
A Felügyelőbizottsági tagok megbízása 2014. március 15. napjától 2015. március 14. napjáig szól.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy az alapító okirat módosításával
és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: 2014. március 15., folyamatos
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává választja a 2014. március 15. napjától 2015.
március 14. napjáig terjedő időszakra a SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t
(székhely: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4/1; cégjegyzékszám: 14-09305663; adószám: 13167297-2-14;
statisztikai számjele: 13167297-6920-113-14; képviseli: Szita László ügyvezető;
). Eljár Szita
László (
kamarai tagsági szám: 001504; regisztrációs száma: 001619.). A Képviselő- testület
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos
ügyvédet, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka Ákos ügyvéd, Határidő: 2014. március 15., folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává választja a 2014.
március 15. napjától 2015. március 14. napjáig terjedő időszakra a SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4/1; cégjegyzékszám: 14-09305663; adószám: 13167297-2-14; statisztikai számjele: 13167297-6920-11314; képviseli: Szita László ügyvezető
) Eljár Szita László (
kamarai tagsági
szám: 001504; regisztrációs száma: 001619.)
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy az alapító okirat módosításával és
a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: 2014. március 15., folyamatos
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6) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről
és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló Ör. módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy módosult a szolgáltató az elfogadott
szerződés alapján, ezért szükséges a rendelet módosítása.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/2013.(II.05.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 8/2 sz. melléklete)

7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a rendelet módosítása a hatályos jogszabálynak megfelelően megtörtént.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (I.23. ) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
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(Az elfogadott rendelet a jkv. 9/2 sz. melléklete)

8) A köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló Ör. módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a rendelet módosítására azért volt
szükség, mert a szociális temetésekre vonatkozó rendelkezések hatályba léptetését elhalasztották 2015.
január 1-re.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló
5/2008.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 10/2 sz. melléklete)

9) Vállalkozási szerződések elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
9/1 Horváth Miklós szerződése
A polgármester előadja, hogy Horváth Miklós vállalkozóval az Önkormányzat évek óta vállalkozási szerződést köt a kisgépek javítására. A vállalkozási díj 85.000.- Ft/hó.
Tefner Tibor képviselő:
Az összeg nem sok, de maradhat.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a szerződést a Szárszóért Nonprofit Kft kösse meg Horváth Miklós vállalkozóval, ne az
Önkormányzat. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete nem köt vállalkozási szerződést Horváth Miklós (
) vállalkozóval.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot Horváth Miklós vállalkozóval történő szerződéskötésre a kisgépek javítási és karbantartási munkáinak elvégzésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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11/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete nem köt vállalkozási
szerződést Horváth Miklós (
) vállalkozóval.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot Horváth Miklós vállalkozóval történő szerződéskötésre a kisgépek javítási és
karbantartási munkáinak elvégzésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: értelem szerint
9/2 Szerződés kötése Kóborné Oláh Erzsébettel
A polgármester előadja, hogy Kóborné Oláh Erzsébet szerkesztő 45.000.- Ft/hó díjért végzi a munkáját.
Javasolja az alábbi határozati javaslatelfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízási szerződést köt Kóborné Oláh Erzsébet
sz. alatti lakossal
a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat Szárszói Hírmondó lapjának kéthavonta történő szerkesztésére. A megbízás 2014. január l. napjától 2014. december 31. napjáig szól. A megbízási díj
havonta nettó 45.000,- Ft. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014. február 14.
(A szerződés tervezet a jkv. 11. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízási szerződést
köt Kóborné Oláh Erzsébet
sz. alatti lakossal a beterjesztett szerződés
tervezet szerint az Önkormányzat Szárszói Hírmondó lapjának kéthavonta történő szerkesztésére. A megbízás 2014. január l. napjától 2014. december 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta nettó 45.000,- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.

9/3) Szerződés kötése Tefner Bélával
A polgármester előadja, hogy Tefner Béla az Önkormányzat honlapját kezeli nettó 25.000.- Ft/hó díjért.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Tefner Béla
szám alatti lakossal a beterjesztett
szerződés tervezet szerint az Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, adatok
felvitelére, frissítésére. A megbízás 2014. május l. napjától 2015.január 31. napjáig szól. A megbízási díj
havonta nettó 25.000,- Ft. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014. február 14.
(A szerződés tervezet a jkv. 12. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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13/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Tefner Béla
szám alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az
Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, adatok felvitelére, frissítésére. A megbízás 2014. május l. napjától 2015.január 31. napjáig szól. A megbízási díj
havonta nettó 25.000,- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.
9/4 Szerződés kötése a Magda Reisen Bt-vel
A polgármester előadja, hogy Némethné Szabó Magdolna bruttó 180.000.- Ft díjért látja el a feladatát.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete vállalkozási szerződést köt a Magda Reisen Bt-vel (székhely: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 1.) a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat idegenforgalmi, turisztikai feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási munkálatok elvégzésére, 2014. január 1. napjától 2014. december
31. napjáig terjedő időszakra. A vállalkozói díj havi bruttó 180.000 Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014. február 14.
(A szerződés tervezet a jkv. 13. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete vállalkozási szerződést
köt a Magda Reisen Bt-vel (székhely: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 1.) a beterjesztett
szerződés tervezet szerint az Önkormányzat idegenforgalmi, turisztikai feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási munkálatok elvégzésére, 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra. A vállalkozói díj havi bruttó 180.000 Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.
9/5 Szerződés kötése Pusztai Zoltánnal
A polgármester előadja, hogy Pusztai Zoltán havi bruttó 20.000.- Ft díjért látja el a feladatát.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Pusztai Zoltán körzeti megbízottal a beterjesztett szerződés tervezet szerint a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban üzemeltetett térfigyelő rendszer jelfeldolgozó eszközeinek üzemeltetésére, a helyszínen történő adatkezelésre és feldolgozásra a 2014.március
1. napjától 2015. január 31. napjáig terjedő időszakra. A megbízási díj havi bruttó 20.000.- Ft. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014. február 14.
(A szerződés tervezet a jkv. 14. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
15/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Pusztai Zoltán körzeti megbízottal a beterjesztett szerződés tervezet szerint a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban üzemeltetett térfigyelő rendszer jelfeldolgozó eszközeinek üzemeltetésére, a helyszínen történő adatkezelésre és feldolgozásra a 2014.március 1. napjától 2015. január 31. napjáig terjedő időszakra. A megbízási díj havi bruttó 20.000.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.
9/6 Szerződés módosítása Gyurcsek Ferenccel
A polgármester előadja, hogy Gyurcsek Ferenc 50.000.- Ft összegért látja el a feladatát. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a
Gyurcsek Ferenc
sz. alatti lakossal 2013. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31.
napjáig terjedő időszakra szóló megbízási szerződés módosítását a beterjesztett szerződés tervezet szerint
elfogadja. A megbízási díj havi nettó 50.000.- Ft. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014. február 14.
(A szerződés tervezet a jkv. 15. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
16/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Gyurcsek Ferenc
sz.
alatti lakossal 2013. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra szóló
megbízási szerződés módosítását a beterjesztett szerződés tervezet szerint elfogadja. A megbízási
díj havi nettó 50.000.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.

10) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
10/1 Kuzma Péter és Kiss Zoltán ingatlan vásárlás iránti kérelme
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Kuzma Péter és Kiss Zoltán ingatlan
vásárlási kérelmét elutasítja. A Balatonszárszó, 510/13. hrsz-ú területnek az Önkormányzat tulajdonában
álló 136/550-ed tulajdoni hányada az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem értékesíthető. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőket. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014. február 14.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 16. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Kuzma Péter és Kiss Zoltán
ingatlan vásárlási kérelmét elutasítja.
A Balatonszárszó, 510/13. hrsz-ú területnek az Önkormányzat tulajdonában álló 136/550-ed tulajdoni hányada az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem értékesíthető.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőket.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.
A polgármester előadja, hogy kötelező lenne egy vízparti sétányt kialakítani, de ez ezen a területen a már
elültetett sövények miatt problémás. A másik oldalon, a Csokonai utca mögött lehetne még egy sétányt
kialakítani, de ott is van benne egy magánterület.
10/2 Szamosi Éva budapesti lakos járda felújítás iránti kérelme
A polgármester előadja, hogy a témáról már szólt a mai ülésen, majd ismerteti az írásos előterjesztésben
foglaltakat.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai gyalogjárdát és az úttest burkolatát 2014. évben a
szezonkezdésre felújítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az út- és járda felújítási munkákról a szükséges tervdokumentációt és műszaki munkarészeket készíttesse el. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
folyamatos.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 17. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
18/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Mikszáth
K. utcai gyalogjárdát és az úttest burkolatát 2014. évben a szezonkezdésre felújítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az út- és járda felújítási munkákról a szükséges tervdokumentációt és műszaki munkarészeket készíttesse el.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/3 Pályázat benyújtása a sportpálya fejlesztése
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy adódott egy pályázati lehetőség a
sportpálya fejlesztésére. Esetleg az önerő összegéből valamennyit át tudna vállalni a Labdarúgó Szövet-
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ség. A határidő szoros, már készen van a pályázati anyag. Átadja a szót Harmath Imrének, a Sportegyesület elnökének.
Harmath Imre, a Sportegyesület elnöke tájékoztatja a képviselőket a pályázati lehetőségről. A maximális
elnyerhető összeg a beruházás 70%-a, az önrész 30%. Maximálisan 10.000 e Ft-os beruházást lehet végrehajtani. A kerítést kellene kicserélni, megjavítani illetve a világítást modernizálni, a játéktér felújításnál
pedig az öntözést lehetne megoldani. Hasonlóan a tavalyi pályázathoz az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A pályázat előfinanszírozott. A továbbiakban az új öltözőt is be lehetne fejezni esetleg a harmadik ütemben. Műfüves pályát is meg lehetne valósítani, de ez külön pályázati lehetőség, amely
folyamatosan él. Itt van az a lehetőség, hogy a 30%-os önerőt le lehetne csökkenteni 10%-ra, az UEFA
20%-ot adna hozzá. Ez a pályafelújításnál nem lehetséges.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az előterjesztés a jkv. 18. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
19/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Balatonszárszói Nagyközségi Sportegyesület a látvány- csapatsportok támogatásának
adókedvezménye program keretében felhasználható támogatáshoz kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó Szövetség által második alkalommal meghirdetett előminősítő pályázati
felhívásának eleget tegyen, az önkormányzati tulajdonban lévő Balatonszárszó, Szóládi
u. 39. szám alatti ingatlanon a kerítés felújítására, pályavilágítás kiépítésére, valamint a
pálya öntözőrendszerének korszerűsítésére pályázatot nyújtson be.
A Képviselő- testület a fenti ingatlanra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását adja,
hogy a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület, mint pályázó a látvány- csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (TAO program) keretében a nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos
hozzájárul ahhoz, hogy a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által a jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány- csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésének megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő- testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog ingatlan- nyilvántartási bejegyzése érdekében a pályázóval együttműködik, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megtegye, és a rendelkezésére bocsássa.
A Képviselő- testület kijelenti, hogy a fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem
áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesületet
abban, hogy a TAO szerinti tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. A Képviselő- testület
kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy jelen pályázat esetén az elszámolható költség maximális összege bruttó 10.000.000.Ft. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 70%-a, az önrész mértéke
az elszámolható költségek 30%-a és a nem elszámolható költség összege. Az elnyerhető
támogatás maximális összege bruttó 7.000.000.- Ft/év.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy nyertes pályázat esetén az önrész mértékét, azaz az elszámolható költségek
30%-át, legfeljebb 3.000.000.- Ft összeget biztosítja a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület, mint pályázó részére, valamint az esetlegesen felmerülő el nem számolható
költségek finanszírozásáról további egyeztetést és tanácskozást követően dönt.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázat benyújtásával
kapcsolatos és szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 24.
10/4 Böröcz Balázs kérelme, szerződés kötése szolgálatai lakás bérlésére vonatkozóan
A polgármester Böröcz Balázs kérelméről tájékoztatja a képviselőket. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete - Pusztai Zoltán
körzeti megbízott kiköltözése esetén- bérleti szerződést köt a Balatonszárszó Szemesi u. 3. sz. alatti szolgálati lakás bérbeadására vonatkozóan Böröcz Balázs rendőr őrmesterrel. A Képviselő- testület felkéri a
polgármestert, hogy Böröcz Balázs szolgálati jogviszonya ügyében folytasson egyeztetést a Siófoki
Rendőrkapitánysággal. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
(A kérelem a jkv. 19. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
20/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete - Pusztai Zoltán körzeti
megbízott kiköltözése esetén- bérleti szerződést köt a Balatonszárszó Szemesi u. 3. sz. alatti
szolgálati lakás bérbeadására vonatkozóan Böröcz Balázs rendőr őrmesterrel.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy Böröcz Balázs szolgálati jogviszonya ügyében folytasson egyeztetést a Siófoki Rendőrkapitánysággal.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/5 A településen kóborló rókák kilövetése
A polgármester előadja, hogy több bejelentés érkezett kóbor kutyákkal illetve rókákkal kapcsolatban,
majd felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Először a Siófoki rendőrség részéről teljes elzárkózás volt a tekintetben, hogy lakott területen a rókák
kilövésre kerüljenek. A Kaposvári Rendőrkapitánysággal történt egyeztetés után lehetőség nyílt arra, hogy
külön kérelem alapján ki lehessen lőni a rókákat. Az egyedi kérelemben meg kell határozni, hogy melyik
vadász, milyen engedély alapján, melyik területen és milyen időpontban lövi ki a rókákat. Ez alapján az
egyedi kérelem alapján a rendőrség fog kiadni egy egyedi engedélyt a kilövésre.
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Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Juhász József hivatásos vadászt javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Három rókacsapda van kihelyezve a településen, abban már volt is elfogott állat. A három csapda kevés.
Tefner Tibor képviselőtől kérdezi, hogy tudna-e gyártani még 4-5 db rókacsapdát?
Tefner Tibor képviselő:
Igen.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető:
Az óvodánál- iskolánál lévő csapda mellett szokott ülni a róka, de nem megy bele, hiába van benne ennivaló.
Dorogi Sándor polgármester:
Tehát a csapda nem minden esetben hatásos, hiába gyártatna az Önkormányzat. Felkéri Gyurcsekné
Prekáczka Etelka óvodavezetőt, hogy tájékoztassa a szülőket arról, hogy a Képviselő- testület megoldást
keres a problémára.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyzőt a településen lévő rókák kilövetésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző, Határidő: folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
21/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri Gerstnerné dr. Kiss
Ildikó címzetes főjegyzőt a településen lévő rókák kilövetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos
10/6 Megállapodás kötése a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal
A polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a kóbor kutyákkal kapcsolatban.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megtörtént a Siófoki Állatmenhely megkeresése, ők két szerződés tervezetet küldtek. Az egyik szerint
vállalkozásban elszállítják a kóbor ebeket. A másik szerződés szerint az Önkormányzat támogatási szerződést köt a Menhellyel és ennek keretében szállítják el az állatokat. A támogatási szerződés megkötése
esetén az éves díj 300 e Ft.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal (8600 Siófok, Szabadság u. 29., adószám: 19201649-2-14) az Alapítvány támogatására, egy év időtartamra, a beterjesztett megállapodás tervezet szerint. Az Önkormányzat az Alapítvány
részére egy év időtartamra 300.000.- Ft támogatást biztosít. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a
megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: 2014. február 14.
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(Az Alapítvány által küldött két megállapodás tervezet a jkv. 20. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal (8600 Siófok, Szabadság u. 29., adószám: 19201649-2-14) az
Alapítvány támogatására, egy év időtartamra, a beterjesztett megállapodás tervezet szerint. Az
Önkormányzat az Alapítvány részére egy év időtartamra 300.000.- Ft támogatást biztosít az
Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az elszaporodott nyestek ügyében is több bejelentés érkezett
az Önkormányzathoz. Ebben az Önkormányzat nem tud a lakosságnak segíteni, csak a nyestcsapda beszerzését tudja javasolni mindenkinek.
10/7 Balatoni Futár lap támogatása
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet a Balatoni Futár lap kérelméről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár lap (Balatoni Futár
Bt 1088 Budapest, Vas u. 2/B, adószám: 28476962-2-62) részére 40.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014. február 14.
(A kérelem a jkv. 21. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
23/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár lap
(Balatoni Futár Bt 1088 Budapest, Vas u. 2/B, adószám: 28476962-2-62) részére 40.000.Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.

10/8 Xellum Kft árajánlata
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A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet a Xellum Kft ajánlatáról. Javasolja, hogy 300 e Ft öszszeget szánjon rá erre az Önkormányzat. Olyan más információt is kaphat az Önkormányzat, amely hasznos lehet.
Kazsoki István a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság külső tagja:
Érdemes lenne elgondolkodni az ajánlaton. 300 e Ft-ot megérné rákölteni, külső szakértő segíthetne.
Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Javasolja.
Kusiak Grazsyna NABE elnöke:
Javasolja referencia beszerzését.
Dorogi Sándor polgármester:
Már a Turisztikai Kiállításra is segítenének az Önkormányzatnak.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Xellum Kft (Dr. Puczkó László
ügyvezető igazgató) „Balatonszárszó turizmusa fő irányainak meghatározása, különös tekintettel a turizmus családbarát jellegének fejlesztési lehetőségeire” tárgyú árajánlatában foglalt szolgáltatást 300.000.Ft összegben megrendeli, a szükséges 300.000. Ft- ot az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
(Az ajánlat a jkv. 22. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Xellum Kft (Dr.
Puczkó László ügyvezető igazgató) „Balatonszárszó turizmusa fő irányainak meghatározása, különös tekintettel a turizmus családbarát jellegének fejlesztési lehetőségeire” tárgyú
árajánlatában foglalt szolgáltatást 300.000.- Ft összegben megrendeli, a szükséges 300.000.
Ft- ot az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
10/9 Siófok Város Önkormányzata megkeresése étkezési és működési hozzájárulás megfizetése
ügyében
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet. Javasolja a kérelem
elutasítását, az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 23. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Siófok Város Önkormányzatának az étkezési és működési hozzájárulás megfizetése ügyében küldött megkeresését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata költségvetési lehetőségei korlátozottak, a társulásban fenntartott intézmények működtetése tekintetében nagy kockázatot jelent, hogy a
társulásban részt vevő önkormányzatok nagy része önhibáján kívül hátrányos helyzetű település. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a pénzügyi stabilitás megőrzése
érdekében nincs módja hozzájárulni a Siófok Város közigazgatási területén működő közoktatási intézményekbe bejáró gyermekek után a fenntartáshoz, illetve az étkeztetés biztosításához szükséges költségekhez.
A Képviselő-testület felkéri Dorogi Sándor polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Siófok Város Önkormányzatát.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/10 Támogatás nyújtása a Sportegyesület részére
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a régi sportöltöző felújítása beruházás műszaki
ellenőri feladatait Hüse Lajos műszaki ellenőr végezte. A beruházást a Sportegyesület végezte, ezért a
műszaki ellenőr díját is a Sportegyesületnek kellene kifizetni.
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A pályázatba ezeket a költségeket nem lehetett beépíteni. A pályázat benyújtásakor szó volt róla, hogy
lesznek ilyen fajlagos öltségek, amelyeket az Önkormányzat átvállal az Egyesülettől.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Az építtető a Sportegyesület, neki kell megbízást kötni a műszaki ellenőrrel, az Önkormányzat pedig át
tudja adni támogatásként az összeget.
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Az Egyesületnek kell szerződést kötni a műszaki ellenőrrel, új szerződés kell.
Dorogi Sándor polgármester:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Sportegyesület részére 110.000.- Ft + ÁFA támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére, a régi
sportöltöző felújítása műszaki ellenőri munkáinak kiegyenlítésére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2014.
február 14.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Sportegyesület részére 110.000.- Ft + ÁFA támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére, a régi sportöltöző felújítása műszaki ellenőri munkáinak kiegyenlítésére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 14.
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Bóka Jánosné a Szárszóért Kft vezetője:
Köszönetet mond a polgármesternek, a Képviselő- testületnek és a címzetes főjegyzőnek a megszavazott
bizalomért.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a közmunkaprogramról és az óvodavezetői pályázatról.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető a Magyar Kultúra Napja ünnepségre hívja meg a jelenlévőket és
tájékoztatást ad a tervezett bélyegkiállításról.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka Láposiné Pozsega Piroska kiállításának megnyitójára hívja a jelenlévőket
továbbá tájékoztatást ad egy tervezett kiállításról.
Apáti Kinga a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője farsangi bálra hívja a jelenlévőket.
Kusiak Grazsyna NABE elnöke a „Játsszunk együtt” rendezvényre hívja a jelenlévőket.
Wiesner Péter az Üdülőhelyi Egyesület elnöke a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács budapesti rendezvényéről ad tájékoztatást.
Takácsné Marics Margit az Új Élet Klub vezetője a Rák Világnapja rendezvényről tájékoztatja a képviselőket.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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