Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433-8/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. március 27-én tartott rendkívüli üléséről
8. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
102/2014.(III.27) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
103/2014.(III.27) sz. képviselő-testületi határozat
Roadtechnik Kft-vel szerződés kötése a Mikszáth Kálmán utcai járda karbantartására
104/2014.(III.27) sz. képviselő-testületi határozat
V+F Stúdió Kft-vel szerződés kötése a Mikszáth Kálmán utcai járda karbantartása műszaki ellenőri feladatinak elvégzésére
105/2014.(III.27) sz. képviselő-testületi határozat
Kreatív Projekt Kft-vel szerződés kötése a Balatonszárszó Fő u. 48. sz. alatt lévő épületre vonatkozóan
„Többfunkciós Közösségi Tér, Szolgáltató központ fejlesztése Balatonszárszón” eljárás teljes körű lebonyolítására

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én
18.30 órakor megtartott rendkívüli 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
Mihályiné Molnár Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

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

címzetes főjegyző

megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester javasolja az alábbi napirendi pontok, illetve határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Mikszáth K. utcai járda karbantartásra szerződés kötése a Roadtechnik Kft-vel és műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére a V+F Stúdió Kft-vel
2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3) Kreatív Projekt Kft-vel szerződés kötése a Fő u. 48. sz. alatti épület átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására
4) Tájékoztatások, bejelentések
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
102/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Mikszáth K. utcai járda karbantartásra szerződés kötése a Roadtechnik Kft-vel és
műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére a V+F Stúdió Kft-vel
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2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3) Kreatív Projekt Kft-vel szerződés kötése a Fő u. 48. sz. alatti épület átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására
4) Tájékoztatások, bejelentések
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Mikszáth K. utcai járda karbantartásra szerződés kötése a Roadtechnik Kft-vel és műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére a V+F Stúdió Kft-vel
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Roadtechnik Kft-vel a járda karbantartására vonatkozó szerződést javasolja jóváhagyni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A szerződés aláírásakor az Önkormányzat 2.000.000.- Ft +ÁFA összeget anyagköltségre átutal a cég
számlájára. A felszedett aszfaltot el kell szállítaniuk.
Dorogi Sándor polgármester:
A munkálatok egy hónap alatt befejeződnek.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utcai járda karbantartására vállalkozási szerződést köt a Roadtechnik Kft-vel (8638 Balatonlelle, Bethlen G. u. 9.) bruttó nettó 5.883.139.Ft, bruttó 7.471.587.- Ft vállalkozási díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés szerint. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és 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:
103/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó,
Mikszáth Kálmán utcai járda karbantartására vállalkozási szerződést köt a Roadtechnik
Kft-vel (8638 Balatonlelle, Bethlen G. u. 9.) bruttó nettó 5.883.139.- Ft, bruttó 7.471.587.Ft vállalkozási díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(A szerződés a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére a V+F Stúdió Kft-t javasolja.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utcai járda karbantartása munkálatok műszaki ellenőri feladatinak elvégzésére megbízási szerződést köt a V+F Stúdió Kft-vel (székhelye: 8600 Siófok, Mészáros L. u. 46., képviseli: Vida Árpád ügyvezető) bruttó 75.000.- Ft megbízási díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
104/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó,
Mikszáth Kálmán utcai járda karbantartása műszaki ellenőri feladatinak elvégzésére megbízási szerződést köt a V+F Stúdió Kft-vel (székhelye: 8600 Siófok, Mészáros L. u. 46.,
képviseli: Vida Árpád ügyvezető) bruttó 75.000.- Ft megbízási díj ellenében a jegyzőkönyv
mellékletét képező szerződés szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(A szerződés a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a strand parkolóban lévő térkövek egyes helyeken
életveszélyesek. Javasolja felszedni a köveket, a közmunkások kitisztítják őket, majd új murva lenne leterítve és erre lehetne visszatenni a köveket.
Szekér Gábor alpolgármester:
A gyeptégla hézagait kővel javasolja kitölteni.
Tefner Tibor képviselő:
Volt szó róla, hogy a parkba új murva kerül és a régit át lehetne hozni a parkolóba.

2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a gyermekétkeztetésre kapott az Önkormányzat
16.000.000.- Ft-ot, emiatt szükséges a rendelet módosítása.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az összeg a tartalékba kerül bele.
A polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/201.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3/1. 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 rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (IV.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

3) Kreatív Projekt Kft-vel szerződés kötése a Fő u. 48. sz. alatti épület átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ajánlattételi felhívás még nincs kész, ha megjönnek a mellékletek, akkor újra üléseznie kell a testületnek. Hiányzik még a villamos terv és a statikai terv. A teljes körű közbeszerzési eljárás lefolytatására
megérkezett a megbízási szerződés tervezet, javasolja ennek elfogadását.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést köt a Kreatív
Projekt Kft-vel (székhely: 6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. fsz. 7.) a Balatonszárszó Fő u. 48. sz. alatt lévő
épületre vonatkozóan „Többfunkciós Közösségi Tér, Szolgáltató központ fejlesztése Balatonszárszón”
eljárás teljes körű lebonyolítására nettó 310.000.- Ft megbízási díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét
képező szerződés tervezet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
105/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt a Kreatív Projekt Kft-vel (székhely: 6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. fsz. 7.) a Balatonszárszó Fő u. 48. sz. alatt lévő épületre vonatkozóan „Többfunkciós Közösségi Tér, Szolgáltató központ fejlesztése Balatonszárszón” eljárás teljes körű lebonyolítására nettó 310.000.Ft megbízási díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(A szerződés tervezet a jkv. 4. sz. melléklete)

4) Tájékoztatások, bejelentések
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az építési ügyben a szomszéd fellebbezést nyújtott
be, de nem műszaki jellegű kifogásokat tartalmaz a fellebbezés. Véleménye szerint 1 hónap lesz a megépítésére.
Tájékoztatást ad, hogy a Katolikus egyház levélben tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a templom melletti szolgálati lakást fel kívánják újítani, ehhez kérik az Önkormányzat támogatását.
Szekér Gábor alpolgármester a Csukás Színház külső megjelenését kifogásolja.
Dorogi Sándor polgármester:
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A Színházat a BITKÁ-nak kellene működtetni, mert ebben az esetben nagy összegű támogatást lehet igényelni az épület fejlesztésére, felújítására, programokra. Az idén csinálni kell valamit a színház külsejével.
Tájékoztatást ad a BITKA-nál történt személyi változásokról, a kuratóriumról.
Szekér Gábor alpolgármester:
Ideiglenesen egy molinót lehetne feltenni, a gyerekeknek tetsző figurákkal.
Dorogi Sándor polgármester:
Neki már az épület átadása előtt, a felújításnál ez volt az ötlete.
Tájékoztatja a képviselőket a Hősök Emlékművel kapcsolatosan fellépett problémákról. Az Emlékmű
teljesen a park szélén van. A kertészmérnök megtervezte, beljebb került volna, de eddig ez nem valósult
meg. Egyszemélyben nem döntött volna arról, hogy az Emlékművet elhelyezi máshova.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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