Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433-9/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. április 9-én tartott rendkívüli üléséről
9. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
106/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
107/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
dr. Trócsányi Andrással szerződés kötése várossá nyilvánítási kezdeményezés dokumentációjának összeállítására, szakmai felügyeletére
108/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Civil Rekreációs Non-profit Kft-vel közhasznú keretszerződés kötése
109/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Varga Norberttel megbízási szerződés kötése zöldhulladék gyűjtésére
110/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
A MEDIRO Bt-vel Házi gyermekorvosi feladat ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetése
111/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
KEZOLA Kft-vel szerződés kötése a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai strand előtti parkoló kialakítására
112/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Református Egyházközség támogatása
113/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Bűnbánó Magdolna Plébánia támogatása
114/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Kovács József vállalkozóval szerződés kötése a Mikszáth K. utcai strandon található teniszpálya sportlétesítmény épülete festési munkálatainak elvégzésére
115/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki csoportja támogatása
116/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Szekér Gábor alpolgármester 2014. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíja
117/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János képviselő 2014. évre vonatkozó felajánlott tiszteletdíja
118/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
119/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Egyeztetés folytatása a Somogy Temetkezési Kft-vel a temetőben történt fakivágások után visszamaradt
fatuskók elforgácsolása költségének ügyében
Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV.15.) önkormányzati
rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 6/2002.(V.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 9-én 17.00
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
Mikulcza Gábor
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Némethné Szabó Magdolna
Varga Norbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző megjelent
mb. aljegyző
turisztikai referens
balatonszárszói lakos

megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 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) Tájékoztatás a Nyitott Balaton Programról és a majálisról
2) A helyi természeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása
3) dr. Trócsányi Andrással megbízási szerződés kötése a várossá nyilvánítással kapcsolatban
4) Civil Rekreációs Non-profit Kft-vel közhasznú szerződés kötése
5) Varga Norberttel megbízási szerződés kötése
6) Tájékoztatás Dr. Rozs Andrea gyermekorvos szerződés felmondásáról
7) KEZOLA Kft-vel szerződés kötése a Mikszáth K. utcai strand előtti parkoló kialakítására
8) Balatonszárszói Református Egyházközség és a Bűnbánó Magdolna Plébánia támogatása
9) Teniszpálya épületének festése
10) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoportjának támogatása
11) Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő 2014. évi tiszteletdíj felajánlása
12) Fekete János képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
13) Tájékoztatás a Tóparti parkban létesítendő két vendéglátó egység ügyében
14) Szóládi úti temetőben lévő fatuskók elforgácsolásának ügye
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
106/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Tájékoztatás a Nyitott Balaton Programról és a majálisról
2) A helyi természeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása
3) dr. Trócsányi Andrással megbízási szerződés kötése a várossá nyilvánítással kapcsolatban
4) Civil Rekreációs Non-profit Kft-vel közhasznú szerződés kötése
5) Varga Norberttel megbízási szerződés kötése
6) Tájékoztatás Dr. Rozs Andrea gyermekorvos szerződés felmondásáról
7) KEZOLA Kft-vel szerződés kötése a Mikszáth K. utcai strand előtti parkoló kialakítására
8) Balatonszárszói Református Egyházközség és a bűnbánó Magdolna Plébánia támogatása
9) Teniszpálya épületének festése
10) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoportjának támogatása
11) Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő 2014. évi tiszteletdíj felajánlása
12) Fekete János képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
13) Tájékoztatás a Tóparti parkban létesítendő két vendéglátó egység ügyében
14) Szóládi úti temetőben lévő fatuskók elforgácsolásának ügye
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Tájékoztatás a Nyitott Balaton Programról és a majálisról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester elnézést kér a képviselőktől azért, hogy nem tudta időben kiküldeni az ülés anyagait és
nem tudott írásos előterjesztéseket és határozati javaslatokat készíttetni.
Tájékoztatja a képviselőket a Turisztikai Egyesület éves közgyűléséről, amely szakszerűen, tervszerűen
zajlott le, a beterjesztett anyagokat elfogadták. Elhangzott egy előadás, amelyen a lakáskiadók feladatairól
esett szó, a családos üdültetés tekintetében. Felkéri Némethné Szabó Magdolna turisztikai referenst, hogy
tájékoztassa a testületet a nyitott Balaton Programról.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens részletes tájékoztatást ad a Program tartalmáról, a május
1-jei gasztronómiai rendezvényről, családi programokról.
Dorogi Sándor polgármester szól a majálisra tervezett főzőversenyről, programokról, az étkeztetési rendszerről.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens távozik az ülésről.

2) A helyi természeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja képviselőket a
rendelt módosítás szükségességéről.
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A polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló
6/2002.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1/1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 6/2002.(V.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 1/2 sz. melléklete)

3) dr. Trócsányi Andrással megbízási szerződés kötése a várossá nyilvánítással kapcsolatban
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a szerződés tervezetről. A díjazás 3.000.000.- Ft + ÁFA, amelyet két részletben kell megfizetni. Az egyik részlet szeptember 30-a körül, a másik pedig 2015. január 15én lesz esedékes.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ez mit tartalmaz?
Dorogi Sándor polgármester:
A szerződés 3. pontjában van leírva.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A fizetés előtti határidőt be kell írni.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Milyen munkaanyag ez, ez mit takar?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A pályázat elkészítését.
Dorogi Sándor polgármester:
Ahhoz, hogy egy település városi rangot kapjon, rendkívül sok dokumentumot kell elkészíteni, különböző
helyekre beadni. Alá kell támasztani, hogy miért érdemli meg a település a városi rangot.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az elkészítő a díj kifizetése után 100 %-os mértékben biztosítja az Önkormányzat számára a várossá nyilvánítást?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem.
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Dorogi Sándor polgármester:
Az elkészítő már több városnak készítette el a pályázatot, akik elnyerték a városi címet. Választási évben
nem adnak városi címet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja a szerződés kiegészítését azzal, hogy amennyiben az első alkalommal nem nyeri el Balatonszárszó a városi címet, akkor második alkalommal is felhasználhatja a dokumentációt a Képviselő- testület,
illetve a dokumentum átadási határidők igazodjanak a kifizetéshez.
Szekér Gábor alpolgármester:
Ha az Önkormányzatnak van erre most kerete, akkor meg kell próbálni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Javasolja a szerződésbe belevenni, hogy a dokumentáció az Önkormányzat tulajdonát képezi.
Szekér Gábor alpolgármester:
A várossá nyilvánítás után mennyire növekszik meg a település támogatása?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Már nincs normatíva, 2013. január 1-től feladatfinanszírozás van. Pályázat benyújtási lehetőség nyílik
meg jobban.
Dorogi Sándor polgármester:
Például a közterületek rendben tartásánál sokkal nagyobb létszámban tudnak dolgozni egy városban.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A Hivatali dolgozók létszáma is jobban támogatott a városokban.
Dorogi Sándor polgármester:
Vissza lehetne hozni a Kft-t az Önkormányzathoz.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt dr.
Trócsányi Andrással Balatonszárszó Nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezés dokumentációjának
összeállítására, annak szakmai felügyeletére 3.000.0000.- Ft + ÁFA díj ellenében, a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint az alábbi kiegészítésekkel:
- az elkészített várossá nyilvánítási kezdeményezés dokumentációja az Önkormányzat tulajdonát képezi, a
dokumentációt az Önkormányzat további pályázat során is felhasználhatja, amennyiben ez a pályázat
sikertelen.
- a díj kifizetése a dokumentáció Önkormányzat részére történő átadása után történik meg.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A megbízási szerződés tervezet a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
107/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt dr. Trócsányi Andrással Balatonszárszó Nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezés dokumentációjának összeállítására, annak szakmai felügyeletére 3.000.0000.- Ft +
ÁFA díj ellenében, a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint az alábbi kiegészítésekkel:
- az elkészített várossá nyilvánítási kezdeményezés dokumentációja az Önkormányzat tulajdonát képezi,a dokumentációt az Önkormányzat további pályázat során is felhasználhatja, amennyiben ez a pályázat sikertelen.
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- a díj kifizetése a dokumentáció Önkormányzat részére történő átadása után történik meg.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Civil Rekreációs Non-profit Kft-vel közhasznú szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a szerződés tervezetről. Ez egy új dolog, egy civil szervezet
pályázatot adott be és a pályázat alapján dolgozókat foglalkoztathat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A szerződés tervezet még a régi önkormányzati törvény szerint sorolja fel a feladatellátási kötelezettséget,
ezt javítani kell. Javasolja kimondani, hogy ez egy keretszerződés, a pontos feladatellátás feltételeire vonatkozóan külön szerződést fog kötni az Önkormányzat.
Mikulcza Gábor képviselő:
Lehetőleg szárszói lakosokat foglalkoztassanak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha a Munkaügyi Központ finanszírozza, akkor az egy háromoldalú szerződés.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közhasznú keretszerződést köt a
Civil Rekreációs Non-profit Kft-vel (6792 Zsombó, Kossuth L. u. 75., képviseli: Simon József ügyvezető) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint az alábbi kiegészítésekkel:
- a Képviselő- testület a szerződést keretszerződésként fogadja el, a feladatellátás pontos feltételeire vonatkozóan konkrét esetben külön szerződést köt a Képviselő- testület,
- a szerződés I. cikkelyében meghatározott önkormányzati feladatokat a hatályos jogszabályhoz kell igazítani,
- a Társaság a projekt keretein belül lehetőség szerint balatonszárszói lakost foglalkoztasson. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
(A közhasznú szerződés tervezet a jkv. 3. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
108/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közhasznú keretszerződést köt a Civil Rekreációs Non-profit Kft-vel (6792 Zsombó, Kossuth L. u. 75., képviseli: Simon József ügyvezető) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint az
alábbi kiegészítésekkel:
- a Képviselő- testület a szerződést keretszerződésként fogadja el, a feladatellátás pontos feltételeire vonatkozóan konkrét esetben külön szerződést köt a Képviselő- testület,
- a szerződés I. cikkelyében meghatározott önkormányzati feladatokat a hatályos jogszabályhoz kell igazítani,
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- a Társaság a projekt keretein belül lehetőség szerint balatonszárszói lakost foglalkoztasson.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Varga Norberttel megbízási szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a nyesedék, a falevél, a Balatonból kiszedett veszélyes hulladék tárolásának, kigyűjtésének, és megsemmisítésének problémájáról. Már több gyűjtőhely is volt, ahol az
Önkormányzat elhelyezte a hulladékot. Varga Norbert ezt tanulta, két komposztálót is csinált már.
Fekete János képviselő előadja, hogy Varga Norbert viselkedésére sok panaszt hallott már.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem érti, hogy ez a téma hogy jön ide. Pontosan fordítva tapasztalja mindenki, a közmunka fegyelmezetten és rendben működik. Ez most nem ide tartozik.
Tájékoztatást ad arról, hogy találtak egy területet, amelyik alkalmas lenne az anyagok tárolására, lehetne
kezelni. Ezzel a témával foglalkozik három és fél éve minden hétfőn és eddig senkitől nem kapott erre
segítséget. A problémára megoldást kell találni.
Szekér Gábor alpolgármester:
A terület már Varga Norbert kezében van?
Dorogi Sándor polgármester:
Nem hiszi, mert még nem volt meg a hagyatéki tárgyalás.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A benyújtott szerződés tervezet mögött van erre vonatkozóan egy bérleti szerződés.
Dorogi Sándor polgármester:
A család valamennyi tagja aláírta.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A földterületet és a rajta lévő épületet bérelné.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ő fogadja be, ő működteti.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Engedéllyel kell rendelkeznie, az önkormányzat csak olyan vállalkozóval köthet szerződést, aki a szükséges engedélyekkel rendelkezik.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Neki, de nem az Önkormányzatnak, ez az ő felelőssége.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Be kell mutatnia az engedélyét. Az Önkormányzat már kötött egy szervezettel szerződést, jogszabály szerint másikkal már nem köthet ugyanarra a feladatra. Nem lehet kimondani, hogy ő gyűjti, tárolja és kezeli,
mert ezekhez már engedélyek és végzettség kell. Csak gyűjteni lehet és a SIÓKOM elszállítja.
Dorogi Sándor polgármester:
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A környezetvédelmi és a hulladék törvény még alakul. Pillanatnyilag nem lehet magánszemély által üzemeltetett hulladékudvar. Konténert csak a Zöldfoktól lehet rendelni. Az is nagy segítség, ha van valaki,
aki ezt kezeli.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy az Önkormányzat kössön bérleti szerződést a terület tulajdonosával, amely területet gyűjtőpontnak használ. Javasolja továbbá Varga Norberttel a megbízási szerződés egy évre történő megkötését, aki a gyűjtőponton az Önkormányzat képviseletét látná el. Csak gyűjteni lehet. A szerződés tervezetben csak a nyesedék szerepel, a lom nem.
Dorogi Sándor polgármester:
A lomot is az új területen kellene már gyűjteni. A nyitva tartást meg kell szervezni. A település lakossága
is vihetné oda a nyesedéket. Kéri a testületet, hogy adjanak ötleteket a nyesedékszállítás problémájára.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Másik lehetőség, hogy a Szárszóért Kft bérli a területet, gyűjti a nyesedéket és Varga Norbertet felveszik
a Kft-be állományba, ő lesz a felelős egy személyben a gyűjtésért és a jogszerű elszállításért.
Szekér Gábor alpolgármester:
A felelősség nem az Önkormányzaton van, ha megbízási szerződést kötnek Varga Norberttel.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A hulladék tulajdonosa a felelős, nem az, aki gyűjti.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A szerződésben szereplő 190.000.- Ft/hó összeg Varga Norbert munkadíja? Nem a területért fizet az Önkormányzat, tehát ez az ő munkadíja.
Dorogi Sándor polgármester:
Kell valaki, aki ezt csinálja, ezzel foglalkozik.
Varga Norbert megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Varga Norbertnek.
Varga Norbert balatonszárszói lakos:
Itt nem hulladékudvarról van szó. Ez biohulladék, nem veszélyes hulladék, ezért ennek a tárolására nincsenek olyan komoly követelmények. A területet sikerült kibérelnie, a kialakítását előteremtette, a felületét kezelhetővé tette. A tapasztalatai és szakmai kapcsolatai megvannak, a település zöldhulladék problémáját meg tudja oldani hosszú távon. A lomot egyelőre nem, mert hulladékudvarokat nem létesíthetnek
Önkormányzatok vagy magánszemélyek. A törvénykezés még bizonytalan álláspontot foglal el.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A jelenlegi jogszabályoknak kell megfelelni, a szerződéseket és az Önkormányzat tevékenységét ahhoz
kell igazítani. Véleménye szerint az nem okoz problémát, ha a lomot az Önkormányzat egy helyen gyűjti,
majd onnét a SIÓKOM Kft elszállítja.
Szekér Gábor alpolgármester:
A Varga Norbert által bérelt területen megoldható a lomok gyűjtése?
Varga Norbert balatonszárszói lakos:
Igen, megoldható.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A hulladékgazdálkodási törvény nem írja elő, hogy lakott területen nem lehet gyűjteni, de a környezetvédelmi törvénynek lehetnek ilyen előírásai.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
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A bérleményben a zöld nyesedék gyűjtése megoldható illetve a lomot a meghatározott időtartamban a
lakosság oda szállíthatja. Ezt szolgáltatásként Varga Norbert biztosítja éves szerződéssel. Ebben a szerződésbe bele lehetne írni, hogy évente meghosszabbítható.
Dorogi Sándor polgármester:
Ügyeletet lehetne szervezni a bérelt területen?
Varga Norbert balatonszárszói lakos:
Igen, a terület őrzése megoldott, az ügyelet megoldható.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ha lesz egy legális gyűjtőhely, ahova ingyen bevihető a zöldhulladék, akkor a lakosok be fogják szállítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Kamerával sincs megoldva a nyesedék probléma.
Varga Norbert balatonszárszói lakos:
Tavaly főleg a Szárszóért Kft részéről mondták, hogy nem fog menni a központi gyűjtés, nem érdekli az
embereket. A tapasztalat viszont az volt, hogy nagyon sok lakos foglalkozott vele, bevitték a gyűjtőhelyre,
van rá hajlandóság.
Dorogi Sándor polgármester:
Bízik benne, hogy lesznek pályázatok ebben a témában.
Varga Norbert balatonszárszói lakos:
A bérbe vett terület tulajdonosai tudják, hogy a terület mire lesz hasznosítva, mi lesz a célja. A bérleti
szerződés tartalmazza azt is, hogy ezzel kapcsolatos fejlesztéseket is megvalósíthat rajta a későbbiek folyamán.
Varga Norbert távozik az ülésről.
Tefner Tibor képviselő:
Előadja, hogy a bérelt területnek ő a szomszédja, de erről a tervről csak most hallott először, neki senki
nem szólt. Az út osztatlan közös tulajdonban lévő szolgalmi út.
Fekete János képviselő:
Jobban járna az Önkormányzat, ha azon a több, mint 2.000.000.- Ft-os megbízási díjon venne egy területet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Akkor is kell egy ember, aki ott gyűjti a zöldnyesedéket. A másik lehetőség az, hogy alkalmazzák Varga
Norbertet.
Tefner Tibor képviselő:
Nem is egy szomszéd van. A bérelt terület lekerítésével kellene kezdeni a dolgot.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel ennek még vannak utómunkálatai, előfordulhat, hogy nem is valósul meg. Azonban ha a testület
nem dönt semmiről, akkor minden változatlan marad. Ő is ma kapta meg ezt az írást.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Varga Norbert
. alatti lakossal a Balatonszárszó Nagyközség területén összegyűjtött zöldhulladék gyűjtésére az alábbiak szerint:
- a megbízási díj mértéke 190.000.- Ft/hó,
- a megbízás egy éves időtartamra, 2014. április 10. napjától 2015. április 9. napjáig szól, amely
meghosszabbítható,
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- Megbízott feladata, hogy Balatonszárszó Nagyközség területén összegyűjtött zöldhulladékot a
Balatonszárszó, 1438/17. hrsz-ú ingatlanon gyűjti. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert,
hogy a megbízási szerződés tervezetét a következő képviselő- testületi ülésre terjessze elő jóváhagyás végett. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
109/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Varga Norbert
. alatti lakossal a Balatonszárszó Nagyközség területén öszszegyűjtött zöldhulladék gyűjtésére az alábbiak szerint:
- a megbízási díj mértéke 190.000.- Ft/hó,
- a megbízás egy éves időtartamra, 2014. április 10. napjától 2015. április 9. napjáig szól,
amely meghosszabbítható,
- Megbízott feladata, hogy Balatonszárszó Nagyközség területén összegyűjtött zöldhulladékot a Balatonszárszó, 1438/17. hrsz-ú ingatlanon gyűjti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződés tervezetét a következő képviselő- testületi ülésre terjessze elő jóváhagyás végett.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(A Varga Norbert által beterjesztett szerződés tervezet és melléklete a jkv. 4. sz. melléklete)
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Varga Norbert ettől a döntéstől tette függővé, hogy kiváltja-e a vállalkozói igazolványt.

6) Tájékoztatás Dr. Rozs Andrea gyermekorvos szerződés felmondásáról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket Dr. Rozs Andrea levelében foglaltakról. A praxist meghirdették.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A doktornő praxisjogát eladja valakinek. Az új gyermekorvossal majd a Képviselő- testületnek ellátási
szerződését kell kötni. A dr. Rozs Andreával kötött ellátási szerződést közös megegyezéssel fel kell mondani.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Rozs Andrea Éva gyermekorvosnak, mint a MEDIRO Egészségügyi Bt (képviseli: dr. Vicze Andrea Éva sz. dr. Rozs Andrea Éva; 8600
Siófok, Batthyányi u. 45.) háziorvosi gyermekszolgáltató képviselőjének 2014. március 20-án kelt levelében foglaltakat tudomásul veszi.
A Képviselő- testület a MEDIRO Egészségügyi Bt és Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő- testülete, Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete és Szólád Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
között 2013.április 4-én, Házi gyermekorvosi feladat ellátására kötött megbízási szerződést 2014. június
30. napjára közös megegyezéssel megszünteti. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(dr. Rozs Andrea levele a jkv. 5. sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
110/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Rozs Andrea Éva
gyermekorvosnak, mint a MEDIRO Egészségügyi Bt (képviseli: dr. Vicze Andrea Éva sz.
dr. Rozs Andrea Éva; 8600 Siófok, Batthyányi u. 45.) háziorvosi gyermekszolgáltató képviselőjének 2014. március 20-án kelt levelében foglaltakat tudomásul veszi.
A Képviselő- testület a MEDIRO Egészségügyi Bt és Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete és Szólád Község
Önkormányzatának Képviselő- testülete között 2013.április 4-én, Házi gyermekorvosi feladat ellátására kötött megbízási szerződést 2014. június 30. napjára közös megegyezéssel
megszünteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) KEZOLA Kft-vel szerződés kötése a Mikszáth K. utcai strand előtti parkoló kialakítására
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a strand előtti parkolóban a gyephézagos tégla felszedésre került. Amikor a villanykábelt vezették, a parkolót megrongálták. A mostani vízvezeték cserénél is fel
kellett szedni a köveket. Visszarakni már nem lehet úgy, ahogy volt, az egészet fel kellett szedni. Az előírás szerinti visszarakásnál a földet ki kell termelni, 20 cm murvát kell ráfektetni, majd arra finom murvát,
a köveket szakemberek rakják vissza. Ez a munka a legkedvezőbb árajánlatot adó KEZOLA Kft árajánlata
szerint bruttó 5.000.000.- Ft-ba kerülne. A kövek egy része el van törve, helyettük újakat kell vásárolni. A
felújítás 5.300.000.- Ft, a teljesen új viakolorozás pedig 7.000.0000.- Ft lenne, illetve kevesebből is kijönne, mert a kiszedett gyeptéglát el lehetne adni kb. 1.000.000.- Ft-ért. Ezek alapján 6.000.000.- Ft-ból készülne el a viakoloros parkoló.
A teniszpálya épületét az ács már újítja, a festő is rövidesen hozzáfog, a parkoló kialakul, a járda elkészül,
nagy változások történnek.
Szekér Gábor alpolgármester:
A fák körbe lesznek véve szegélykővel. A bejáratnál még aszfaltjavításra lenne szükség.
Mikulcza Gábor képviselő:
A viakolor javítása sokkal egyszerűbb.
Szekér Gábor alpolgármester:
A 8 cm-es viakolort javasolja.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ő is a 8 cm-est javasolja.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Erre van a költségvetésben elkülönített pénz?
Dorogi Sándor polgármester:
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Az van bőven. A mai napon az Önkormányzat számláján 120.000.000.- Ft van.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ebben a 120.000.000.- Ft-ban benne vannak a működési költségek?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Igen, ebből jönnek le, illetve ebben benne van a 30.000.000.- Ft, amit meg kell előlegezni a Fő u. 48. alatti
épület felújítására.
Dorogi Sándor polgármester:
Rendelkezésre áll a 120.000.- Ft-nak a fele, 60.000.000.- Ft.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha ebből leveszik a Fő utcai felújítást, akkor 30.000.000.- Ft.
Dorogi Sándor polgármester:
A Fő utcai felújítás el fog húzódni, az első félévben nem biztos, hogy lesz az Önkormányzatnak kiadása
rá.
Fekete János képviselő:
Tavalyi évben tartalékoltak 15.000.0000.- Ft-ot a kulturház és a Fő utca 48. sz. alatti épület felújítása pályázat ÁFA összegére. Ebből csak a Fő utcai összeg lesz felhasználva.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az pénzmaradványként átjött az idei költségvetésbe. A Fő utcánál 36.000.0000.- Ft-ot kell megelőlegezni
az ÁFÁ-val együtt.
Dorogi Sándor polgármester:
Két hét múlva részletes pénzügyi anyagot fog a testület elé terjeszteni. A járda 7.500.000.- Ft, a parkoló
ugyancsak 7.000.000.- Ft lesz. A villanykorszerűsítés 1.000.000.- Ft, a víz szintén 1.000.000.- Ft. A teniszpálya munkálatai 1.000.000.- Ft –ba fognak kerülni. Lesz még a kultúrház előtti aszfaltozás, parkoló,
Esze T. u. elejének aszfaltozása, a Dózsa Gy. utca és a Szóládi utca kanyarban egy akna kialakítása. Ez
nettó 1.200.000.- Ft, bruttó 1.500.000.- Ft.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Még lehet a Sport utcai gerincvezeték kiépítés, illetve kb. 1.200.000.- Ft lesz a számítógépek cseréje.
7.000.000.- Ft lesz a parkban a szobor pályázat.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha ezek elkészülnek, akkor 20.000.000.- Ft körüli összeg lesz. A Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetésre is
vannak árajánlatok, de azt függővé kell tenni a pénzügyi kimutatás elkészüléséig.
Mikulcza Gábor képviselő:
Ha megépül a strandparkoló, akkor mennyivel növelné meg a költségeket, ha az aszfalt is ki lenne váltva?
Szekér Gábor alpolgármester:
A strand közvetlen bejáratánál a terület rossz állapotban van, de nagy a felület, még körülbelül annyiba
kerülne, mint a parkoló. Javasolja a strand bejáratánál egy kockát viakolorozni kell. Ez megnövelheti
800.000.- Ft -1.000.000.- Ft-tal a költségeket, 30 m2.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja, főbejáratnak az oldalsó kaput kijelölni, áthelyezni.
Mikulcza Gábor képviselő:
Az ott erős üzleti érték.
Dorogi Sándor javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozói szerződést köt a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai strand előtti parkoló kialakítására a KEZOLA Kft-vel (8624 Balatonszárszó,
Szemesi u. 2/B) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlata alapján, az árajánlatban „Alternatíva 2”
néven szereplő feltételekkel, bruttó 7.194.550.- díjért.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A három árajánlat a jkv. 6/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
111/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozói szerződést
köt a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai strand előtti parkoló kialakítására a KEZOLA Kftvel (8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/B) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlata
alapján, az árajánlatban „Alternatíva 2” néven szereplő feltételekkel, bruttó 7.194.550.- díjért.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az aláírt szerződés a jkv. 6/2 sz. melléklete)
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a felszedett gyeptégla ne kerüljön eladásra, mert az iskola konyhájánál az út és a kerítés
között parkolnak az autók, ott gyakran sáros a terület, oda lehetne lerakni a köveket.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy a KEZOLA Kft értékesítse a gyeptéglákat.

8) Balatonszárszói Református Egyházközség és a Bűnbánó Magdolna Plébánia támogatása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a két kérelemben foglaltakról, a katolikus plébániaépület illetve a Fő u. 58. sz. alatt található épület homlokzatának tervezett felújításáról.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Az Önkormányzat már fizetett 3.000.000.- Ft-ot a Fő u. 58. sz. alatti épület felújítására.
Tefner Tibor képviselő:
A katolikus templom ablakainak cseréjére 2.000.000.- Ft-ot adott az Önkormányzat.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A katolikus templomba a freskóra is adott támogatást az Önkormányzat.
Szekér Gábor alpolgármester:
Mindkét egyháznak 500-500.000.- Ft támogatás nyújtását javasolja.
Mikulcza Gábor képviselő:
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Mindkét épület a településközpontban van.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Mivel egy lakásfelújítás sokba kerül, ezért a katolikus plébániaépület felújítására 1.000.000.- Ft támogatás
nyújtását javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
A katolikus plébániaépület felújításának támogatására 1.000.000.- Ft-ot javasol nyújtani, a Református
Egyházközösség részére pedig 500.000.- Ft-ot a Fő u. 58. sz. alatti épület homlokzatának felújítására.
Tefner Tibor képviselő:
Számlákkal igazolják, hogy a támogatást mire költötték.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Egységesen 500-500.000.- Ft-ot javasol.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség (8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.) részére a Balatonszárszó, Fő utca 58. szám alatti épület homlokzata felújítási munkálatainak támogatására 500.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi
költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés
tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
112/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség (8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.) részére a Balatonszárszó, Fő utca
58. szám alatti épület homlokzata felújítási munkálatainak támogatására 500.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bűnbánó Magdolna Plébánia (8624
Balatonszárszó, Hősök tere 8.) részére a Balatonszárszó, Hősök tere 8. szám alatti katolikus plébániaépület 2014. őszén megvalósuló felújítási munkálatainak támogatására 1.000.000.- Ft támogatást nyújt az
Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert,
hogy a támogatási szerződés tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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113/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bűnbánó Magdolna
Plébánia (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 8.) részére a Balatonszárszó, Hősök tere 8.
szám alatti katolikus plébániaépület 2014. őszén megvalósuló felújítási munkálatainak támogatására 1.000.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Teniszpálya épületének festése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a teniszpálya épületének festésére a legkedvezőbb árajánlatot Kovács József vállalkozó adta, a munka bruttó 539.750.- Ft lesz anyaggal együtt.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Kovács József Sándor vállalkozóval (8624 Balatonszárszó, Zrínyi M. u. 69.) a Balatonszárszó Mikszáth K. utcai strandon található teniszpálya sportlétesítmény épülete festési munkálatainak
elvégzésére a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat szerint anyaggal együtt bruttó 539.750.- Ft díjért. A
Képviselő- testület felkéri a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester.
(A három árajánlat a jkv. 9/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
114/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Kovács
József Sándor vállalkozóval (8624 Balatonszárszó, Zrínyi M. u. 69.) a Balatonszárszó Mikszáth K. utcai strandon található teniszpálya sportlétesítmény épülete festési munkálatainak elvégzésére a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat szerint anyaggal együtt bruttó
539.750.- Ft díjért.
A Képviselő- testület felkéri a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az aláírt szerződés a jkv. 9/2 sz. melléklete)

10) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoportjának támogatása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket az Egyesület kérelméről. Javasolja 20.000.- Ft támogatás nyújtását. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki csoportja (8600 Siófok, Wesselényi u. 46.) részére 20.000.- Ft támogatást nyújt
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az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben civil szervezetek működési támogatása kormányfunkción
betervezett előirányzat terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási összeg átutalásáról. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 10. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
115/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak
Somogy Megyei Egyesülete Siófoki csoportja (8600 Siófok, Wesselényi u. 46.) részére
20.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben civil szervezetek
működési támogatása kormányfunkción betervezett előirányzat terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási összeg átutalásáról.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A május 21-i Challenge Day programra szeretné benevezni Balatonszárszót, amelyhez az Önkormányzat segítségét kéri.

11) Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő 2014. évi tiszteletdíj felajánlása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Szekér Gábor alpolgármester és Fekete János képviselő a
2014. évi – a mandátumuk fennállásáig járó- tiszteletdíjukról írásos nyilatkozatukban lemondtak az Önkormányzat javára, közérdekű célok megvalósítására.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Szekér Gábor alpolgármester 2014. évre
vonatkozó - képviselői mandátuma fennállásáig járó- felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési,
kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Szekér Gábor alpolgármester nyilatkozata a jkv. 11/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
116/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Szekér Gábor alpolgármester 2014. évre vonatkozó - képviselői mandátuma fennállásáig járó- felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
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Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Fekete János képviselő 2014. évre vonatkozó - képviselői mandátuma fennállásáig járó- felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Fekete János képviselő nyilatkozata a jkv. 11/2 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
117/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Fekete János képviselő
2014. évre vonatkozó - képviselői mandátuma fennállásáig járó- felajánlott tiszteletdíját
közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) 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 50.000.- 50.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Református Egyházközség illetve a balatonszárszói Bűnbánó Magdolna Plébánia támogatására javasol felhasználni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíjból 100.000.- Ft felhasználását a tartalék terhére az alábbi közfeladatok megvalósítására
hagyja jóvá:
50.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Református Egyházközség (8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.) támogatására
50.000.- Ft-ot a balatonszárszói Bűnbánó Magdolna Plébánia (8624 Balatonszárszó, Hősök tere
8.) támogatására
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
118/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő
által felajánlott tiszteletdíjból 100.000.- Ft felhasználását a tartalék terhére az alábbi közfeladatok megvalósítására hagyja jóvá:
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50.000.- Ft-ot a Balatonszárszói Református Egyházközség (8624 Balatonszárszó,
Fő u. 53.) támogatására
50.000.- Ft-ot a balatonszárszói Bűnbánó Magdolna Plébánia (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 8.) támogatására
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Tájékoztatás a Tóparti parkban létesítendő két vendéglátó egység ügyében
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy amennyiben az engedélyt az Önkormányzat megkapja az
üzletek építéséhez, akkor azonnal ki kell írni a pályázatot. Két hét lesz körülbelül a határidő a pályázatok benyújtására. Utána kell döntenie a testületnek a pályázatokról. Rengeteg famunka lesz benne, az erdélyi mester
egy hét alatt legyártja az anyagot, leszállítja, összerakja. Úgy lesz megépítve a famunka, ahogy a pavilonnál is
csinálták. ÁFÁ-val együtt 30.000.000.- Ft lesz egy üzlet. Problémát okozhat, ha valaki megnyeri, viszont nem
lesz annyi pénze, hogy befejezze.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A felhívásból hiányoznak még az időpontok. Kérdés, hogy hány évben legyen meghatározva az üzemeltetés.
Dorogi Sándor polgármester:
Valószínű, hogy az először gondolt 10 év kevés lesz. Akkor 20.000.000.- Ft lett volna a beruházás költsége,
most 30.000.000.- Ft. Ebben nincs benne a berendezés. Aránytalan ehhez az összeghez a 10 év, minimum 15
évre kellene felvinni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Több jelentkező esetén a 15 évből lehet lefele menni. Erre nem csak szárszói lakos jelentkezhet, országosan
lesz meghirdetve.
Dorogi Sándor polgármester:
Arról kell dönteni, hogy amennyiben az engedély megvan, a kiírást egyből meg lehessen tenni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Liszkai Katalin véleménye szerint a bankgarancia kikötésének sincs értelme. Ha megakad az építkezés, csak
a polgári eljárás marad.
Szekér Gábor alpolgármester:
Mindenképpen javasolja a banki garanciát.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja belevenni, hogy amennyiben félkész állapotban hagyja az építtető az épületet, akkor mindenféle
kártalanítás nélkül az Önkormányzat tulajdonába száll.
Szekér Gábor alpolgármester:
15 évre javasolja kiírni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Amennyiben a nyárra nem lehet megépíteni, akkor javasolja, hogy az Önkormányzat helyezzen ki egy látványtervet a megépítendő épületekről.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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14) Szóládi úti temetőben lévő fatuskók elforgácsolásának ügye
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a temetőben történt fakivágások után visszamaradt farönkök
balesetveszélyesek, egy speciális géppel fogja őket elforgácsolni egy cég 10.000.- Ft/darab áron. Több kertésszel, kertészmérnökkel is konzultált. A vélemények szerint ugyanilyen fákat kell ültetni, mert ezek illenek
a temető hangulatához. A Somogy Temetkezési Kft a fásítást megoldja saját költségén.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja egyeztetni a Somogy Temetkezési Kft-vel, hogy a tuskók elforgácsolása költségének kifizetésében segítsen az Önkormányzatnak.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Somogy Temetkezési Kft-vel a Balatonszárszó, Szóládi úti temetőben történt fakivágások után visszamaradt fatuskók elforgácsolása költségének megosztása, átvállalása ügyében. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
119/2014.(IV.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Somogy Temetkezési Kft-vel a Balatonszárszó, Szóládi
úti temetőben történt fakivágások után visszamaradt fatuskók elforgácsolása költségének
megosztása, átvállalása ügyében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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