Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433-11/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. április 28-án tartott rendes üléséről
11. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
122/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
123/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
124/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
2013. évi egyszerűsített beszámoló közzététele és az Állami Számvevőszékhez történő megküldése
125/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés, a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámoló és a könyvvizsgálói
jelentés elfogadása
126/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 2013. évről szóló beszámolójának elfogadása
127/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása
128/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása
129/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Szociális Házi Gondozó Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadása
130/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves mérlegbeszámolójának, a
kiegészítő mellékletének valamint a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
131/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Fő utca önkormányzati tulajdonba vétele- végleges megállapodás elfogadása
132/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
PÉBÉ Mérnöki Bt-vel kötött szerződés jóváhagyása
133/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Baranyai Zoltán vállalkozóval szerződés kötése
134/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Központi strand előtti parkolóban felszedett gyephézagos tégla felhasználási céljának meghatározása
135/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
109/2014.(IV.9.) sz. képviselőtestületi határozat visszavonása, zöldhulladék átvételi hely kijelölése, Varga
Norberttel megbízási szerződés kötése, SIÓKOM Kft-vel szerződés kötése
136/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
137/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Ohr Alajos szennyvíz bekötési kérelme a Hunyadi u. 5. sz. 309. hrsz-ú ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötésének elvégeztetése, Várkonyi Építő Kft-vel szerződés kötése
138/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Lőrincz János és Lőrincz Judit kérelmére beépítési kötelezettség törlése
139/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Máténé Herczeg Rita kérelmére jelzálogjog törlése
140/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
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BITKA alapító okiratának módosítása
141/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Kapos Informatika Kft-vel szerződés kötése számítógépek és operációs rendszerek cseréjére
142/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Lecserélt számítógépek felajánlása az Általános Iskola részére
143/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Kezola Kft-vel szerződés kötése a Mikszáth K. utcai strand előtti parkolónál meglévő járda karbantartási feladatainak elvégzésére (pótmunka)
144/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Fónai László és Fónai Lászlónéval megállapodás kötése talajvízkút önkormányzati tulajdonba kerülésével
kapcsolatban
145/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hollós Imre kérelme- Szigligeti utca 10. szám előtti közterületen lévő fák kivágásának elutasítása
146/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014.(V.12.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án 18.00
órakor megtartott rendes ülésén
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme,
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Szekér Gábor
Fekete János
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Mihályiné Molnár Zsuzsanna
Mikulcza Gábor
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Dr. Feledy Gyula
Müller Tibor
Geiger Attila
Nagy Imre
Varga Gyula
Máj Károly József
Gelencsér Lajos
Átol Sándor
Harnos Lajosné
Kreiner János
Hegedüs Ágnes
Kauer Rita
István Ildikó
Szita László
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Bóka Jánosné
Dancsecs Klára
Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Szerencsés Józsefné
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Tódorné Sinka Mária
Egry Ágnes
Wiesner Péter
Cseri Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző

megjelent

Kötcse Község polgármestere
Kötcse Község alpolgármestere
Kötcse Község települési képviselője
Kötcse Község települési képviselője
Kötcse Község települési képviselője
Nagycsepely Község polgármestere
Nagycsepely Község alpolgármestere
Nagycsepely Község települési képviselője
Nagycsepely Község települési képviselője
Nagycsepely Község települési képviselője

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg

mb. aljegyző
pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző
igazgatási és szociális ügyintéző
könyvvizsgáló
iskolaigazgató

óvodavezető
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
Művelődési Ház vezető
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság külső tagja
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság külső tagja
Humán- és Oktatási Bizottság külső tagja
katolikus plébános
református lelkipásztor
intézményvezető

védőnő
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke

nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
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Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna
Apáti Kinga
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Kissné Somogyi Adrienn
Némethné Szabó Magdolna

Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja elnöke
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért
Közhasznú Közalapítvány elnöke
turisztikai referens

nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kötcse és Nagycsepely Községek
polgármestereit és képviselőit. 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) Kötcse és Nagycsepely Községek polgármestereivel és Képviselő- testületeivel történő megbeszélés
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
4) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről
5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
7) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
8) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített
éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
9) Balatonszárszó Fő utca önkormányzati tulajdonba vétele, megállapodás elfogadása
10) PÉBÉ Mérnöki Bt szerződésének jóváhagyása
11) Baranyai Zoltánnal szerződés kötése strandi ivóvíz hálózat felújítására
12) Varga Norberttel szerződés kötése
13) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
14) Ohr Alajos szennyvíz bekötési kérelme
15) Lőrincz János és Lőrincz Judit beépítési kötelezettség törlési kérelme
16) Máténé Herczeg Rita jelzálogjog törlés iránti kérelme
17) Egyebek
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17/1 BITKA alapító okiratának módosítása
17/2 Kapos Informatika Kft-vel szerződés kötése
17/3 Kezola Kft-vel szerződés kötése pótmunka elvégzésére
17/4 Fónai László és Fónai Lászlóné által fúratatott talajvízkút ügye
17/5 Hollós Imre fakivágással kapcsolatos kérelme
17/6 Tájékoztatás a Rákóczi utcában tervezett csapadékvíz- elvezető rendszerről
17/7 Fekete János által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
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:
122/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Kötcse és Nagycsepely Községek polgármestereivel és Képviselő- testületeivel történő megbeszélés
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
4) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi
tevékenységéről
5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
7) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
8) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
9) Balatonszárszó Fő utca önkormányzati tulajdonba vétele, megállapodás elfogadása
10) PÉBÉ Mérnöki Bt szerződésének jóváhagyása
11) Baranyai Zoltánnal szerződés kötése strandi ivóvíz hálózat felújítására
12) Varga Norberttel szerződés kötése
13) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
14) Ohr Alajos szennyvíz bekötési kérelme
15) Lőrincz János és Lőrincz Judit beépítési kötelezettség törlési kérelme
16) Máténé Herczeg Rita jelzálogjog törlés iránti kérelme
17) Egyebek
17/1 BITKA alapító okiratának módosítása
17/2 Kapos Informatika Kft-vel szerződés kötése
17/3 Kezola Kft-vel szerződés kötése pótmunka elvégzésére
17/4 Fónai László és Fónai Lászlóné által fúratatott talajvízkút ügye
17/5 Hollós Imre fakivágással kapcsolatos kérelme
17/6 Tájékoztatás a Rákóczi utcában tervezett csapadékvíz- elvezető rendszerről
17/7 Fekete János által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
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Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Kötcse és Nagycsepely Községek polgármestereivel és Képviselő- testületeivel történő
megbeszélés
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy a mai ülés rendhagyó, mert két részletben fog lezajlani. Az
első részben Kötcse és Nagycsepely községek polgármestereivel és képviselőivel szeretnének beszélgetni.
A Közös Hivatal másfél éve jött létre, már korábban is össze kellett volna ülni. Az ülés második részében
a meghívóban szereplő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.
Felkéri Dr. Feledy Gyulát, Kötcse Község polgármesterét, hogy az elmúlt másfél év tapasztalatairól adjon
tájékoztatást.
Dr. Feledy Gyula Kötcse Község polgármestere:
A Képviselő- testülete nevében köszöni a meghívást. Lehet, hogy erre a találkozóra már sokkal előbb sort
kellett volna keríteni. Kötcse 1990-ben önállóan kezdte, önálló volt három évig. 1993-tól körjegyzőséget
alakítottak, amelyből 2008-ban Teleki kilépett. 2013. január 1-ig Nagycsepellyel alkották a körjegyzőséget. A vége felé már jelentkeztek problémák abból adódóan, hogy minden szakterületen csak egy dolgozó
volt, ezért a helyettesítés gondot okozott. A lakosságtól nem érkezett semmi olyan jelzés, hogy valamilyen
ügyet azért nem tudtak volna elintézni, mert most már a hivatal központja Balatonszárszó. Nagycsepelyen
és Kötcsén egy-egy fő ügyintéző dolgozik, minden ügyet át tudnak venni, egyes feladatok helyben maradtak, a rálátás tökéletes. Ezzel a hivatali felállással sokkal alaposabb és precízebb anyagot kap kézhez a
testület, mint azt megelőzően. Maximálisan meg van elégedve, nagyon jó a kapcsolat a jegyző asszonnyal,
a szárszói hivatali dolgozókkal, pénzügyesekkel. Nem bánták meg a csatlakozást, reméli, hogy a későbbiek során is jól együtt fognak dolgozni. Bízik benne, hogy a régió egyszer majd össze fog fogni.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Máj Károly Józsefet, Nagycsepely Község polgármesterét, hogy az
elmúlt másfél év tapasztalatairól adjon tájékoztatást.
Máj Károly József Nagycsepely Község polgármestere:
Köszönti a megjelenteket, majd előadja, hogy hasonlót tud mondani, mint Dr. Feledy Gyula. Szerencsésebb helyzetben vannak, mint ezt megelőzően, mert az anyakönyvi- és az adóügyek visszakerültek Nagycsepelyre, amely nagyon fontos. A Közös Hivatal létrehozásakor sok előkészítő munka, sok egyeztetés
volt a jegyző asszonnyal. A szárszói polgármester és a Képviselő- testület is pozitívan állt a dologhoz,
amelyet megköszön. A Közös Hivatalt egy nagyon jó házasságnak tartja, megértő és jószándékú kapcsolatban vannak Balatonszárszóval. A nőnapi virágcsokorral és a mikulás ajándékkal ki is nyilvánította,
hogy a Balatonszárszón dolgozó ügyintézőket is sajátjuknak érzik. A pénzügy jelenlegi felállását nagyon
jónak tartja, jó a kapcsolat, nagyon örül az együttműködésnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszöni a véleményeket. Egy oldalról úgy látja, hogy az adminisztratív jellegű munkák hibátlanul zajlottak. Tartott tőle, hogy nehéz lesz olyan kontaktusba kerülni, ami a régi időkben volt a települések között,
de ezt is sikerült átlépni, ma már egy közösségnek érzik magukat. Összefonódás van emberi kontaktusokban, a szárszói képviselők közül egy fő nagycsepelyi, egy fő pedig kötcsei származású. A két település
nagyon rendezett és tiszta. A turisztikában is együtt kell működni, erre vannak különböző törekvések. A
két Község gazdálkodása stabil, az iskolák is együttműködnek. A közmunkaprogramban közösen pályáznak a települések. Az egymás irányába lévő tisztelet példaértékű lehet. Balatonszárszó mindent megtesz
az együttműködés érdekében.
Müller Tibor Kötcse község alpolgármestere:
Szeretettel köszönt mindenkit, majd elmondja, hogy maximálisan meg vannak elégedve az együttműködéssel. Javasolja a három település részére egy közös nap megszervezését.
Dorogi Sándor polgármester:
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Örömmel veszi az elgondolást, a szárszói majálisra meghívja a két település lakosságát. 8-án borverseny
lesz, erre is invitálja a településeket. Kéri, hogy a Szárszói Hírmondóban több információ legyen Kötcséről és Nagycsepelyről. Nagyon örül a másik települések sikereinek, a kötcsei kultúrház felújításának.
Dr. Feledy Gyula Kötcse Község polgármestere:
A kultúrház avatója július 26-án lesz.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri a szárszói képviselőket, hogy szóljanak néhány szót.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ő tiszteletbeli kötcsei. Ez a völgy együvé tartozik. Erősen támogatta a csatlakozás gondolatát. Amit a két
település polgármesterei, képviselői elmondtak, az annyit jelent, hogy a Hivatal egy jó hivatal. A szárszói
hivatal önállóságának megőrzéséhez is kellett a két település csatlakozása. Ahhoz, hogy egy település
valóban önálló legyen, kell önálló hivatal, iskola és egészségügy. Ha bármi nehézség adódna, azt kéri
jelezni, majd megpróbálják orvosolni. Müller Tibor ötletét támogatja.
Mikulcza Gábor képviselő:
Előadja, hogy ez egy jó irányba ható folyamat, egy természetes módon megújuló egységnek kell lenni, a
településeknek össze kell fogni.
Dr. Feledy Gyula Kötcse Község polgármestere:
A jelenlegi közösködést volt idő végiggondolni, és a logika ezt igényelte. Az így kialakult hivatalok finanszírozása majdnem jobb lett, mint azt megelőzően volt. A szakmai probléma, a helyettesítés megoldása nagyobb indok volt, mint a gazdasági okok.
Dorogi Sándor polgármester:
Lehet kritikát is mondani, mert eddig csak pozitív mondatok hangzottak el.
Máj Károly József Nagycsepely Község polgármestere:
Nem tud kritikát mondani, a Hivatal tökéletesen működik, összekovácsolódott. A jegyző asszonyhoz már
régebben is számtalanszor fordult tanácsért, amikor még nem tartozott Szárszóhoz Nagycsepely. Mindenkivel bensőséges a kapcsolata a Hivatalban.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
A turisztikai összefogással kapcsolatban elmondja, hogy a csatlakozáskor felkereste a két település polgármestereit, hogy miben tudnának együtt dolgozni. A borászokkal és a szeszfőzdével tudtak együttműködni eddig a marketingben. A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnökségi tagja lett Vargáné Naár
Szilvia, ezért bízik benne, hogy az összefogás még szorosabb lesz, tovább tudnak lépni.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a szárszói beruházásokról, tervekről. A strand előtti parkolót felújítják, a strandi víz- és
villanyvezetéket felújították, a szabadtéri színpad bekerül a strandra, elkészül a kerékpártároló. A strand
előtti járdát felújítják, a Fő u. 48. sz. alatti épület felújítása elindul. Ott kap helyet a könyvtár, a könyvtár
helyiségét átadják az óvodának. A Rákóczi utcában megépítik a vízelvezetőt, sportpályán felújították a
régi sportöltözőt uniós támogatásból, illetve ott lesz még egy korszerűsítés, be lett adva rá egy pályázat.
Az óvoda nyílászáróinak cseréjére szintén be van adva egy pályázat. Az üzletsor helyén megépülne a két
vendéglátóhely, az engedélyt reméli, hogy 1-2 hét alatt megkapják és a nyár elejére- közepére átadásra
kerül. A köztisztaságra, a környezetre nagy figyelmet fordítanak. Sok energiát fordítanak a turizmusra,
elkészült a nyári program váza, egyedülálló, családoknak szóló programkínálat. A Csukás színház egyedülálló történet, amely tovább folytatódik. Kívánja, hogy az összefogás hosszú évekig fennmaradjon.
Nagycsepelynek és Kötcsének erőt és egészséget kíván ahhoz, hogy a régi településeket ilyen szinten fenn
tudják tartani. A Majálisra hívja az érdeklődőket.
Megköszöni a megjelenést és szünetet rendel el.
SZÜNET
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Kötcse és Nagycsepely Községek polgármesterei és Képviselő- testületeinek tagjai, valamint Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató és Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens távoznak az ülésről.
Szekér Gábor alpolgármester és Szita László könyvvizsgáló megérkezik az ülésre.

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai
Bizottság a mai napon már ülésezett.
A napirendi ponthoz az írásos előterjesztés kiküldésre került. Mivel nincs kérdés, a jelentéshez az alábbi
kiegészítéseket teszi:
-6/2014.(I.20.) -Teleki község felszólítása a tartozás rendezésére: Változás nem történt ez elmúlt testületi
ülés óta. Javasolja újabb felszólítás küldését.
-29/2014.(II.10.)- óvoda felújítása pályázatra válasz még nem érkezett.
-52/2014.(II.24.) -Fő utca önkormányzati tulajdonba vétele- a Földhivatalnál meg kell tenni a bejegyzést,
hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön a felújított Fő utca
- 61/2014.(II.24.) - A Szárszóért Kft részére a törzstőke emelés megtörtént.
-93/2014.(III.24.) - Folyamatban van, több lépcsős folyamat.
-97/2014.(III.24.)- Roadtecnik Kft – most fog megtörténni, itt van az iratok között.
99/2014.(III.24.) - Írásos anyag van hozzá, a testület az ülés folyamán a későbbiekben tér rá a tárgyalására.
- 104/2014.(III.27.)- Elkészült a szerződés.
Amennyiben nincs kérdés, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 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:
123/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést az írásos előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőt, hogy amennyiben kiegészítést kíván tenni, úgy azt tegye meg.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
A polgármester felkéri Dr. Tomka Ákost, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
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A napirendet a Bizottság tárgyalta. Külön anyag készült az Önkormányzat, a Közös Hivatal, az óvoda és a
Művelődési Ház gazdálkodásáról, a zárszámadásról. Kézhez kapta a Bizottság a könyvvizsgálói jelentést
is. A Bizottság az anyagokat elfogadásra javasolja a testületnek. A Bizottság megállapította, hogy az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása a terveknek megfelelően alakult. A működést és a szabályosságát megerősítette a könyvvizsgálói jelentés is. A Bizottság javasolja a rendelet megalkotását és az
anyagok elfogadását.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszöni Szita László könyvvizsgálót és kéri, hogy röviden tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Szita László könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés alapján részletes tájékoztatást ad a 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló és a zárszámadási rendelet felülvizsgálatáról és ismerteti a független könyvvizsgálói jelentés tartalmát. Az Önkormányzat és a Hivatal a szükséges szabályzatokkal rendelkezik, a gazdálkodás rendszere megfelelő. A leltározás megtörtént. A tárgyi eszközök állománya közel 3 milliárd forint.
Ebből az ingatlanok teszik ki a legnagyobb részt. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök növekedtek az iskola átadása miatt. 2013-ban az Önkormányzat vagyonkezelésbe átvette a Múzeumot.
27.380.000.- Ft adókövetelés szerepel, ez nettó adóhátralék. Az értékvesztés 19.345.000.- Ft, de ez nem
jelenti azt, hogy ezeket a tartozásokat az Önkormányzat elengedje. A bruttó hátralék 46.726.000.- Ft. Az
előző évhez képest az adóhátralék közel 10.000.000.- Ft-tal nőtt. Javasolja ezt felülvizsgálni. A pénzeszközök év végi állománya 105.221.000.- Ft volt, ami az előző évben 76.668.000.- Ft volt, állománynövekedés történt. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 83.258.000.- Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek
állománya 10.560.000.- Ft. Auditálási eltérést nem állapítottak meg. A mérleg főösszege 3.400.560.000.
Ft, elfogadásra alkalmasnak tartják. A zárszámadás rendelet tervezet a szükséges jogszabályi követelményeknek, megfelel. A pénzügyi helyzet és gazdálkodás stabil és eredményes volt, a pénzügyi helyzet jó.
Adósságkonszolidáció keretében az állam átvállalta a 128.000.000.- Ft-os adósságot, így hosszú lejáratú
hitellel nem rendelkezik az Önkormányzat. A bevételek 31.696.000.- Ft-tal meghaladták a kiadásokat. A
pénzmaradvány 105.261.000.- Ft, amely az előző évben 81.370.000.- Ft volt. A helyi adóbevételek 105,4
%-ban teljesültek, ez 11.000.000.- Ft-os többletet jelent. Jelentős vagyonnövekedés történt, mintegy
180.000.000.- Ft-tal nőtt az Önkormányzat vagyona, ez tartalmazza a Múzeum átvett épületét is. A likviditási ráta javult, 8,56-ról 10,51-re nőtt. Ezek alapján az Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendelet
tervezetét és egyszerűsített pénzügyi beszámolóját tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartják.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást, majd- amennyiben nincs kérdés- javasolja a Képviselő- testületnek az alábbi
rendelet elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
(Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló előterjesztés és mellékletei, a Közös Önkormányzati Hivatal, az
óvoda és a Művelődési Ház gazdálkodásáról szóló írásos előterjesztések, a könyvvizsgálói jelentések és a
JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 2/1 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 Képviselőtestületének
7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2 sz. melléklete)
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított
249/2000.(XII.14.) számú Kormányrendelet szerint összeállított 2013. évi egyszerűsített beszámolót
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/Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás/ 2014.
június 30-ig közzéteszi, és az Állami Számvevőszékhez megküldi. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
2014. június 30.
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:
124/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 249/2000.(XII.14.) számú Kormányrendelet szerint összeállított 2013. évi egyszerűsített beszámolót /Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás/ 2014. június 30-ig közzéteszi, és az Állami Számvevőszékhez megküldi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. június 30.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámolót valamint a Szita és Társai Kft által készített
független könyvvizsgáló jelentést elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés és mellékletei a jkv. 2/3. 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:
125/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámolót valamint
a Szita és Társai Kft által készített független könyvvizsgáló jelentést elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az intézményvezetők szakszerű munkáját.
Szita László könyvvizsgáló távozik az ülésről.

4) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2013.
évi tevékenységéről
Előadó: Tódorné Sinka Mária intézményvezető
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Dorogi Sándor polgármester felkéri Tódorné Sinka Mária intézményvezetőt a beszámoló szóbeli kiegészítésére.
Tódorné Sinka Mária intézményvezető az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a Képviselőtestületet a 2013. évi tevékenységről, majd tájékoztatást ad arról, hogy márciustól új családgondozó dolgozik a szolgálatnál, Zeke János.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót és- mivel nincs kérdés- javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálatának Balatonszárszó Nagyközségben 2013. évben végzett gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos beszámoló 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:
126/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári
Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának Balatonszárszó Nagyközségben
2013. évben végzett gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a lelkiismeretes munkát.

5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés a Képviselő- testület részére megküldésre került. Mivel nincs kérdés, a polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. 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:
127/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2013. évi átfogó értékelését.
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Felkéri a jegyzőt, hogy Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést a Somogy Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: 30 nap
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A Humán és Oktatási Bizottság a napirendi pontot tárgyalta.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.

6) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
A Humán és Oktatási Bizottság ezt a napirendet is tárgyalta.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Kiegészítést nem kíván tenni.
Dorogi Sándor polgármester:
Az előterjesztés utolsó oldalán az összesítő táblázatban látható az önkormányzati támogatások mértéke. A
házi segítségnyújtás szolgáltatásnak 12.905.000.- Ft a kiadása és 5.945.000.- Ft állami támogatást kap rá
az Önkormányzat. Az Önkormányzat 6.960.000.- Ft-tal járul hozzá az ellátáshoz, amely egy rendkívül
magas összeg, ezt meg kellene vizsgálni. Az ápoltak száma 45 fő, a gondozók teljes létszámmal dolgoznak. Az átmeneti segély egy kényszerpálya, ez 2.700.000.- Ft volt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogatása is 1.469.000.- Ft az Önkormányzat részéről. Ez hány főt jelent?
Tódorné Sinka Mária intézményvezető:
59-60 fő.
Dorogi Sándor polgármester:
Az ápolási díj 450.000.- Ft. A munkatársak, szakemberek nagyon komoly munkát végeznek. Komoly
energiát fektet az Önkormányzat a szociális ügyek intézésére.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A házi segítségnyújtásban jelenleg nincs várólista.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. 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:
128/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a
szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól” tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
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Határidő: értelem szerint, azonnal

7) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri István Ildikó igazgatási és szociális ügyintézőt a szóbeli kiegészítés megtételére.
István Ildikó igazgatási és szociális ügyintéző:
Az előterjesztés tartalmazza a kiadásokat és a normatívát is. A kiadás tartalmazza a gondozónők bérét, az autó
költségeit. Mindkét szolgáltatás ingyenes, ebből adódik ez a nagy bevételi- kiadási különbség.
Dorogi Sándor polgármester:
Ekkora kiadást jelent az ebéd házhozszállítása?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Illetve az, hogy a képviselő- testület az ellátásokat ingyenesen biztosítja.
Dorogi Sándor polgármester:
A kistérségben is díjtalan az ellátás?
Tódorné Sinka Mária intézményvezető:
Ekkora differencia nincs a kistérségi szolgáltatásnál. Térítésmentes ott is a szolgáltatás, a Társulásnak szintén
ki kell pótolnia a házi segítségnyújtás működését. Igyekeznek a legköltséghatékonyabban működtetni a szolgáltatást.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel kérdés nincs, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. 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:
129/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Házi
Gondozó Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

8) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének,
egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A napirendet a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság tárgyalta.
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Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság az anyagokat elfogadásra javasolja.
Dorogi Sándor polgármester felolvassa a könyvvizsgáló jelentésben szereplő véleményt.
Bóka Jánosné a Szárszóért Kft vezetője:
Részletesen leírt mindent, szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel kérdés nincs, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2013. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő
mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja. A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját 25.297 e Ft eszköz-forrás végösszegben elfogadja. A Képviselő- testület a
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi 10.385 e Ft eredményét eredménytartalékba
helyezi. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit
Kft számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről
gondoskodjon. A Képviselő- testület felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti 2013.
évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2014. május 31-ig
gondoskodjon. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője, Határidő: 2014. május 31.
(Az írásos előterjesztés, a könyvvizsgálói jelentés, a közhasznúsági jelentés, a kiegészítő melléklet és a
felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve 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:
130/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó
és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves
beszámolóját 25.297 e Ft eszköz-forrás végösszegben elfogadja.
A Képviselő- testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi 10.385 e
Ft eredményét eredménytartalékba helyezi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti 2013. évi
beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2014.
május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: 2014. május 31.

9) Balatonszárszó Fő utca önkormányzati tulajdonba vétele, megállapodás elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket, arról, hogy a Fő utca állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerül. Az értéke 93.000.000.- Ft. A karbantartást ezentúl az Önkormányzatnak kell fizetnie.
Mivel kérdés nincs, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Fő u. 1195/1 hrsz.,
9133m2 területű, 71309. j. vasútállomáshoz vezető, helyi közúttá átminősített ingatlan önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglalt - az ingatlan és az azon elhelyezkedő útszakasz KKK vagyon- nyilvántartásában szereplő értékét is tartalmazó- megállapodás-tervezet
szövegével megegyezően elfogadja.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a KKK részére történő megküldésre. A képviselőtestület meghatalmazza Dr. Tomka Ákos ügyvédet a megállapodás ellenjegyzésére és a
megállapodó felek Földhivatal előtti képviseletére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka
Ákos ügyvéd, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés és a megállapodás tervezet a jkv. 8. 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:
131/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Fő u.
1195/1 hrsz., 9133m2 területű, 71309. j. vasútállomáshoz vezető, helyi közúttá átminősített
ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodást az írásos előterjesztésben
foglalt - az ingatlan és az azon elhelyezkedő útszakasz KKK vagyon- nyilvántartásában szereplő értékét is tartalmazó- megállapodás-tervezet szövegével megegyezően elfogadja.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a KKK részére történő megküldésre.
A képviselőtestület meghatalmazza Dr. Tomka Ákos ügyvédet a megállapodás ellenjegyzésére és a megállapodó felek Földhivatal előtti képviseletére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: értelem szerint

10) PÉBÉ Mérnöki Bt szerződésének jóváhagyása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Fő u. 48. alatti épület felújításához a PÉBÉ Mérnöki Bt készíteti el a villamos kiviteli tervet.
Szekér Gábor alpolgármester:
Jelenleg hol tart a folyamat?
Dorogi Sándor polgármester:
A statikai terv elkészült, a villamossági terv készül, az épületgépészeti terv elkészül. Ha ez a tervdokumentáció mind készen lesz, akkor lehet a közbeszerzési pályázati kiírást megtenni. A nyáron körbe lesz
kerítve a terület.
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a PÉBÉ Mérnöki Bt-vel (8600 Siófok,
Berda József u. 5/A; adószáma: 25264810-3-14) a Balatonszárszó Fő u. 48. sz. alatti épület felújítása
tárgyú kiviteli munkához szükséges villamos kiviteli tervek elkészítésére 150.000.- Ft + 0% ÁFA tervezési díj ellenében kötött tervezési szerződést jóváhagyja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
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(A szerződés a jkv. 9. 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:
132/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a PÉBÉ Mérnöki Bt-vel
(8600 Siófok, Berda József u. 5/A; adószáma: 25264810-3-14) a Balatonszárszó Fő u. 48.
sz. alatti épület felújítása tárgyú kiviteli munkához szükséges villamos kiviteli tervek elkészítésére 150.000.- Ft + 0% ÁFA tervezési díj ellenében kötött tervezési szerződést jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Baranyai Zoltánnal szerződés kötése strandi ivóvíz hálózat felújítására
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Baranyai Zoltán rendkívül nagy munkát végzettvégez a strandi ivóvíz ellátás biztosítása érdekében. Az előzőekben már megküldött, testület elé terjesztett
és tárgyalt árajánlatában szerepelt árokásás, betonkocka felszedés tétel is. Ezeket a munkálatokat a közmunkásokkal megoldották, így az árajánlatban már nem szerepelnek összegszerűen. Az eredeti
1.100.000.- Ft költségvetés lecsökkent erre a 685.000.- Ft-ra.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ezek a munkálatok már befejeződtek?
Dorogi Sándor polgármester:
Már kész van. Teljesen új vízrendszer van és a villany felújítás is megtörtént. A parkolót is befejezték.
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt Baranyai Zoltán vállalkozóval a Balatonszárszó központi strand ivóvíz hálózat cseréjére a jegyzőkönyv mellékletét képező
árajánlat alapján 685.000.- Ft díj ellenében, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervezett
szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kormányfunkció terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az árajánlat 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:
133/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt Baranyai
Zoltán vállalkozóval a Balatonszárszó központi strand ivóvíz hálózat cseréjére a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján 685.000.- Ft díj ellenében az Önkormányzat
2014. évi költségvetésében betervezett szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kormányfunkció terhére.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
A gyephézagos kő felszedésre került, a bérelt telephelyre lett elszállítva. A testület amellett döntött, hogy
nem a felszedett követ rakatja vissza a parkolóba, mert nem lesz tökéletes. Helyette nagyon szép térkő
burkolat készült. Felmerült, hogy a gyephézagos követ lehetne értékesíteni, azonban ez problémás. Ő azt
javasolja, hogy a testület ajánlja fel a lakosságnak. Akinek szüksége van rá, az elviheti, ennek fejébe felajánl a Turisztikai Egyesületnek vagy más intézménynek egy bizonyos összeget, amennyit ezért a juttatásért gondol.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Az egyik előző testületi ülésen már felvetette, hogy a kövek egy részét fel lehetne használni arra, hogy az
iskola konyhája körüli területet kijavítsák. Továbbá az iskola előtti park szélénél, ahol nem füvesített, a
murva elkopott, azt is ki lehetne javítani a kövekkel.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyetért a felvetéssel, már meg is tekintették az alpolgármesterrel a területet. Az első a közterület, a második a lakossági igény.
Harmath Imre a Sportegyesület elnöke:
A sportpálya Dózsa György út felöli parkolóját is meg lehetne ezekkel a kövekkel oldani. Fel lett töltve
vastagon murvával, ami gondot okoz.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
A Művelődési Háznál a konyha előtti részt is le lehetne kövezni vele.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja feltérképezni, hogy melyik közterületen lenne szükség a kövek lerakására. A megmaradó köveket felajánlják a lakosságnak bizonyos támogatás fejében.
Mikulcza Gábor képviselő:
A strand parkolóban a régi, felszedett kő visszarakása és a földmunka majdnem akkora költség lett volna,
mint az új kővel történő lerakás, ezért döntött így a testület.
Dorogi Sándor polgármester:
A felszedésnél rengeteg régi kő törött volt az autók súlyától, legalább egyharmadát új kövekkel kellett
volna pótolni.
Szekér Gábor alpolgármester:
A strandnál most csak a parkolóhelyek lettek kijavítva. A bejárat kijavítása egy újabb nagy költség lett
volna, amelyet az Önkormányzat most nem biztos, hogy be tudott volna vállalni, ezt majd egy következő
ciklusban lehet megoldani, viakolorra cserélni.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó központi strand
előtti parkoló karbantartására során felszedett gyephézagos téglát az alábbiak szerint használja fel:
- felmérés és egyeztetés után elsősorban a közterületek hibáinak kijavítására
- amennyiben a közterületek javítása során az összes anyag nem kerül felhasználásra, a Képviselő- testület lakosság részére felajánlja a megmaradt gyephézagos téglát, amelyet a lakosság a Balatonszárszó Turisztikai Egyesület illetve valamelyik önkormányzati intézmény részére történő anyagi támogatás ellenében szállíthat el. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
134/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó központi strand előtti parkoló karbantartása során felszedett gyephézagos téglát az alábbiak
szerint használja fel:
- felmérés és egyeztetés után elsősorban a közterületek hibáinak kijavítására
- amennyiben a közterületek javítása során az összes anyag nem kerül felhasználásra, a
Képviselő- testület lakosság részére felajánlja a megmaradt gyephézagos téglát, amelyet
a lakosság a Balatonszárszó Turisztikai Egyesület illetve valamelyik önkormányzati intézmény részére történő anyagi támogatás ellenében szállíthat el.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Dorogi Sándor polgármester:
A strand felirat vissza fog kerülni a helyére. A strandon a villanykábel bekötés megtörtént földkábellel. A
teniszpálya bérlője 1.500.000.- Ft bérleti díjat fizet évente, 5 évre bérelte ki. Az épület életveszélyes állapotban volt, a testület döntött abban is, hogy az ácsmunkát a helyi ácsmester elvégezte rajta, a festő is
végzi a festést, így egy esztétikus sportcentrum alakult ki. A kerítés is elkészült pár évvel ezelőtt, szintén a
bérleti díjból. Az épület kész, megvan a strandbejárat, a parkolók, járda. Teljesen megváltozott a hangulata a környezetnek. A bezárt Főnix szálloda is működni fog.

12) Varga Norberttel szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy ez a beterjesztett szerződés nem arról szól, mint a korábbi egyeztetés. Nem a Lőrincz János területét használná az Önkormányzat a zöldnyesedék gyűjtésére,
hanem maradna továbbra is a betoncégtől bérelt terület. Hogy az is szakszerűen legyen kezelve, szükséges
egy ember, aki ezt tanulta. A környezetvédelmi törvény szerint nagy bírságokat szabnak ki, ha esetleg
nem úgy van kezelve a zöld nyesedék, mint ahogy a törvény ezt meghatározza. Varga Norberttel októberig kötne szerződést a testület. Hogy a Lőrincz János féle területet igénybe lehessen venni, ahhoz kell
környezetvédelmi engedély, hatósági engedélyek, amelyek beszerzése hosszabb folyamat.
Ezzel a módszerrel lenne ott egy állandó ügyelet, a lakosság beszállíthatja a nyesedéket, majd ott szortírozásra kerül. Ha nagyobb mennyiség felgyűlik, akkor összedarálják és elszállítják. Egy településen sincs
ennyi zöld nyesedék, mint Balatonszárszón.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ezt a szerződésben szereplő munkát nem tudná valaki a Szárszóért Kft-ből elvégezni? Mivel a szállítást is
ők végzik.
Dorogi Sándor polgármester:
A mai testületi ülésen a Kft-ről nem esett szó, de a Kft létszáma nagyon szolid. A környező településeken
4-5 fővel többen dolgoznak, mint Szárszón. A fűnyírás nagyon nagy mennyiségű a településen. A zsákok
begyűjtése is nagy feladat. A nyesedék beszállítása hétvégét is érint, ezért a megfelelő pótlékokat, juttatásokat a Kft dolgozóinak ki kellene fizetni.
Szekér Gábor alpolgármester:
A Kft azért nem tudja ezt a feladatot elvégezni, mert nincs hova rakni a nyesedéket, nincs saját területe. A
probléma ott oldódott meg, hogy Varga Norbert jelezte, hogy bérel egy területet.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
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Ez nem az. Ez a szerződés a betonüzemi területről szól, nem a Varga Norbert féle telepről.
Dorogi Sándor polgármester:
A hulladékgazdálkodás ma már nagy felelősséggel jár. Még így is, mert az Önkormányzaton csapódik,
bármi történik is. A nád veszélyes hulladéknak számít, amit Somba kell szállítani. Varga Norbert megszállott a szakmában, más még nem jelentkezett ebben a témában. Ez csak egy gyűjtőhely lesz. A lakosokat és üdülőtulajdonosokat fegyelmezni kellene. A lomtalanítás még nem kezdődött el, de már kint vannak a lomok az utcán. A tatbányai AVE vezérigazgatójától tanácsot kértek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ezt az anyagot vizsgálta felül a Vezérigazgató Asszony, az a javaslata, hogy átmeneti legyen az elhelyezés, a lakosság által begyűjtött nyesedékre vonatkozzon, illetve javasolja, hogy a szerződés mellékletében
részletesen kerüljön meghatározásra Varga Norbert feladata.
Szekér Gábor alpolgármester a lomtalanítás időpontjáról és helyszínéről ad tájékoztatást.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés és a szerződés tervezet a jkv. 11/1 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 az
alábbi határozatot hozza:
135/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
a.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 109/2014.(IV.9.) sz.
képviselőtestületi határozatát visszavonja, mivel az ellentétes a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben foglaltakkal.
b.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a birtokában levő
Balatonszárszó 1439/2. hrsz. alatt felvett 8267 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület
megjelölésű ingatlant ideiglenes jelleggel zöldhulladék átvételi helyként kijelöli. Az átvételi
helyre Balatonszárszón levő természetes személy ingatlan használók az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot (nyesedék, falevél) ingyenesen beszállíthatják. A beszállítás időpontjairól az Önkormányzat hirdetményt tesz közzé a Szárszó TV-ben, az Önkormányzat honlapján, valamint szórólap formájában.
c.) A képviselőtestület a zöldhulladék átvételi hely, a zöldhulladék átvételi helyre történő
beszállítás, és az ideiglenes tárolás felügyeleti feladatainak ellátásával Varga Norbert, sz.
alatti lakost bízza meg az írásos előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés tervezetben foglaltak szerint. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
d.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az átvételi helyen tárolt lakossági zöldhulladék kezelésre történő elszállítása érdekében szerződést köt a
SIÓKOM Kft-vel. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés elfogadása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, s a szerződéstervezetet jóváhagyás végett
terjessze a képviselőtestület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
(Az aláírt szerződés a jkv. 11/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
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Másodikától kezdődik a lomtalanítás, veszélyes hulladékot oda sem lehet beszállítani. A szállításban a Kft
segít. Az elmúlt évben egy konténer 23.000.- Ft volt, idén 58.000.- Ft-ba kerül. Egyes településeken már
leszabályozták a beszállítható lomok mennyiségét. A környezetvédelem és a lomtalanítás nagy összegekbe kerül az önkormányzatnak. Tavaly 80 konténert szállítottak el.
Szekér Gábor alpolgármester:
Tavaly is problémát okozott, hogy más településekről is ide szállították a lomokat. Javasolja, hogy a lomot beszállítótól személyi igazolványt vagy lakcímkártyát kérjenek, hogy kiszűrjék a szomszéd településről érkezőket.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A jó minőségű bútorokat tavaly szelektálták?
Dorogi Sándor polgármester:
Igen, szelektálták, majd egy kedvezményes áron elvitték az egészet, de az a cég már megszűnt.
Szekér Gábor alpolgármester:
Nem volt igény a szelektált bútorokra és műszaki cikkekre, mert csak nagyon elhasznált dolgok kerültek
oda.

13) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezetőnek.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető:
17 fő kisgyermek beiratkozása várható, és ugyancsak 17 fő nagycsoportos gyermek megy el az iskolába,
tehát a létszám ugyanannyi marad a következő nevelési évben, 65-66 fő. Amennyiben az óvoda a könyvtárat megkapná, akkor a tornaterem felszabadulna.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 12. 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:
136/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Százszorszép Óvodába a beiratkozás időpontját az intézményvezető kérelme alapján 2014.
május 15. és 2014. május 16. napjában határozza meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Ohr Alajos szennyvíz bekötési kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
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A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. A műszaki
ügyintéző a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy az Önkormányzatnak hozzá kell járulnia a
szennyvízbekötéséhez. Az előterjesztés melléklete az árajánlat.

Szekér Gábor alpolgármester:
20 vagy még több évvel ezelőtt az Önkormányzat nem mindenhol helyezett el bekötési csonkokat. Jelenleg jogszabály alapján a szennyvízre kötelező rákötni. Akinek nincs meg, az büntetést fog fizetni. Mivel
itt nincs meg a bekötés, az Önkormányzatnak utólag be kell kötni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A tulajdonos a közműfejlesztési hozzájárulást befizette, de a szolgáltatást nem kapta meg. Az Önkormányzatnak teljesítenie kell ezt a kötelezettségét.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Hunyadi u. 5. sz.
309. hrsz-ú ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötését saját költségén elvégezteti. A Képviselő- testület fenti munkálatok elvégzésére szerződést köt a Várkonyi Építő Kft-vel (8630 Balatonboglár, Fiumei u.
9.; adószám: 24353807-2-14) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján 160.000.- Ft + ÁFA díj
ellenében az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés és mellékletei a jkv. 13. 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:
137/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Hunyadi u. 5. sz. 309. hrsz-ú ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötését saját költségén elvégezteti.
A Képviselő- testület fenti munkálatok elvégzésére szerződést köt a Várkonyi Építő Kft-vel
(8630 Balatonboglár, Fiumei u. 9.; adószám: 24353807-2-14) a jegyzőkönyv mellékletét
képező árajánlat alapján 160.000.- Ft + ÁFA díj ellenében az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Lőrincz János és Lőrincz Judit beépítési kötelezettség törlési kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor 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 tulajdonukban álló ingatlan tulajdoni lapjára be van jegyezve az Önkormányzat javára egy beépítési
kötelezettség, amelynek már lejárt a határideje.
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Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Mikes K. u. 1. sz.
1756/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan megállapítja, hogy az I.471-3/1997. (05.16.) számú használatba
vételi engedély határozat jogerőre emelkedésével az ingatlanra előírt beépítési kötelezettség teljesült. A
Képviselő- testület fél kérelmére kezdeményezi a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal
Járási Földhivatalánál az ingatlan tulajdoni lapjának III/2. részére bejegyzett beépítési kötelezettség törlését valamint a III/3. részére bejegyzett, a beépítési kötelezettség teljesítéséig szóló elidegenítési tilalom
törlését. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés és mellékletei a jkv. 14. 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:
138/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Mikes K. u. 1. sz. 1756/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan megállapítja, hogy az I.471-3/1997.
(05.16.) számú használatba vételi engedély határozat jogerőre emelkedésével az ingatlanra
előírt beépítési kötelezettség teljesült.
A Képviselő- testület fél kérelmére kezdeményezi a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki
Járási Hivatal Járási Földhivatalánál az ingatlan tulajdoni lapjának III/2. részére bejegyzett beépítési kötelezettség törlését valamint a III/3. részére bejegyzett, a beépítési kötelezettség teljesítéséig szóló elidegenítési tilalom törlését.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Máténé Herczeg Rita jelzálogjog törlés iránti kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor 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:
Hitelt vettek fel, amelyet visszafizettek, ezért töröltetni kell e bejegyzett jelzálogjogot.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Zrínyi M. u.
72/B.sz. 1506/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan megállapítja, hogy Máté Dezső és Máténé Herczeg Rita a
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatával 1998.05.04-én kötött kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségüket teljesítették, amely alapján a Képviselő- testület a fenti ingatlanra a jelzálog és elidegenítési
tilalom törléséhez hozzájárul. A Képviselő- testület fél kérelmére kezdeményezi a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Földhivatalánál az ingatlan tulajdoni lapjának III/2. részére bejegyzett jelzálog kölcsön törlését valamint a III/3. részére bejegyzett, a jelzálog kölcsön visszafizetéséig
szóló elidegenítési tilalom törlését. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés és mellékletei a jkv. 15. 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:
139/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Zrínyi M. u. 72/B.sz. 1506/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan megállapítja, hogy Máté Dezső és
Máténé Herczeg Rita a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatával 1998.05.04-én kötött kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségüket teljesítették, amely alapján a Képviselőtestület a fenti ingatlanra a jelzálog és elidegenítési tilalom törléséhez hozzájárul.
A Képviselő- testület fél kérelmére kezdeményezi a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki
Járási Hivatal Járási Földhivatalánál az ingatlan tulajdoni lapjának III/2. részére bejegyzett jelzálog kölcsön törlését valamint a III/3. részére bejegyzett, a jelzálog kölcsön visszafizetéséig szóló elidegenítési tilalom törlését.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
17/1 BITKA alapító okiratának módosítása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az Alapítványnál személyi változásokat kell végrehajtani. A kuratórium tagja volt Püspök Zoltán, aki elhalálozott. Új kuratóriumi tagnak javasolja Tókáné
Rózsa Andreát, aki helybeli, a könyvtárban dolgozik egy ideje, közmunkásként aktív személy.
A felügyelőbizottság tagja volt Bauer Georgina, aki a tagságáról lemondott. Új tagnak Stáglné Fodor Juditot javasolja, aki a településen él már több éve. Nagyon érdeklődött a Turisztikai Egyesület iránt is, most
pedig örömmel részt venne ebben a munkában, hasonló területen dolgozott már. Most a közhasznúság
tekintetésben is kell egy módosítást beadni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány felügyelőbizottságának tagja, Bauer
Georgina
alatti lakos a tisztségéről lemondott.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjává Stáglné Fodor Judit
alatti lakost választja meg 2014. április 28. napjától 2017. május 29. napjáig terjedő időszakra.
c) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Püspök Zoltán
alatti lakos
kuratóriumi tag bekövetkezett halála miatt a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú
Közalapítvány kuratóriumi tagjává választja meg Tókáné Rózsa Andrea
alatti lakost
2014. április 29. napjától 2017. május 29. napjáig terjedő időszakra.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet a módosító okirat elkészítésére, valamint a nyilvántartás módosítása céljából a Kaposvári Törvényszékhez történő benyújtására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okirat nyilvánosságra hozataláról
az Önkormányzat honlapján történő megjelenítésével gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka Ákos ügyvéd, Határidő: folyamatos.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 16. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
140/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány felügyelőbizottságának tagja, Bauer Georgina
alatti lakos a tisztségéről lemondott.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjává
Stáglné Fodor Judit
alatti lakost választja meg 2014. április 28. napjától
2017. május 29. napjáig terjedő időszakra.
c) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Püspök Zoltán
alatti lakos kuratóriumi tag bekövetkezett halála miatt a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagjává választja meg Tókáné Rózsa Andrea
alatti lakost 2014. április 29. napjától 2017. május 29. napjáig terjedő időszakra.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet a módosító okirat elkészítésére, valamint
a nyilvántartás módosítása céljából a Kaposvári Törvényszékhez történő benyújtására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okirat nyilvánosságra
hozataláról az Önkormányzat honlapján történő megjelenítésével gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: folyamatos
17/2 Kapos Informatika Kft-vel szerződés kötése
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Hivatali számítógépeket és a szoftvereket le kell
cserélni, mert használhatatlanná válik minden gép, az egész országban erre a cserére van szükség. A csere
összege ÁFÁ-val 1.288.000.- Ft, a Kapos Informatika Kft küldte az árajánlatot, aki a szerviz munkálatokat is végzi évek óta. A három ajánlat közül a Kapos informatika ajánlata a legkedvezőbb, illetve mivel
ők szervizelik a gépeket, a beszereléséért nem kérnek külön díjat.
Tefner Tibor képviselő:
A cég javasolja felhasználni a gépeket. Teleház nincsen, de talán az iskolához fel lehetne használni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Csak olyan helyre lehet felhasználni, ahol nem szükséges az újfajta szoftver.
Mikulcza Gábor képviselő:
Az iskolához nem szükséges, viszont a gépek jók lennének.
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben használható, akkor természetesen.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Különben veszélyes hulladékként el kellene szállíttatni.
Dorogi Sándor polgármester:
Az külön költség lenne megint.
Mikulcza Gábor képviselő:
Akkor az iskolának kellene felajánlani.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja elfogadni a Kapos Informatika Kft ajánlatát és a régi gépeket felajánlani az iskola részére.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete szerződést köt a Kapos Informatika
Kft-vel (7400 Kaposvár, Százszorszép u. 52.; adószám: 14549917-2-14) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján a Balatonszárszói közös Önkormányzati Hivatalban lévő számítógépek és operációs
rendszerek cseréjére bruttó 1.288.034.- Ft díj ellenében, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
betervezett város- és községgazdálkodás kormányfunkció terhére. 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. 17. 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:
141/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete szerződést köt a Kapos
Informatika Kft-vel (7400 Kaposvár, Százszorszép u. 52.; adószám: 14549917-2-14) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján a Balatonszárszói közös Önkormányzati Hivatalban lévő számítógépek és operációs rendszerek cseréjére bruttó 1.288.034.- Ft díj ellenében, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervezett város- és községgazdálkodás kormányfunkció terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói közös Önkormányzati Hivatalban lecserélt számítógépeket a balatonszárszói József Attila Általános Iskola részére
ajánlja fel. 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:
142/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói közös Önkormányzati Hivatalban lecserélt számítógépeket a balatonszárszói József Attila Általános Iskola részére ajánlja fel.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17/3 Kezola Kft-vel szerződés kötése pótmunka elvégzésére
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy néhány képviselővel megtekintették a strand bejáratot, és ott is szükséges volt a burkolat karbantartása a megsüllyedés miatt. A Kezola Kft- aki az előző
munkálatokat is végezte- ajánlata alapján a munkálatok összege 1.591.056.- Ft.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ez már folyamatban van?
Dorogi Sándor polgármester:
Már majdnem készen van.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete szerződést köt a Kezola Kft-vel
(8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b; adószám: 11234157-2-14) a Balatonszárszó Mikszáth K. utcai
Nagy strand előtti parkolónál meglévő járda karbantartási feladatainak elvégzésére a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján bruttó 1.591.056.- Ft díj ellenében az Önkormányzat 2014. évi költségvetés
tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
(Az árajánlat a jkv. 18/1 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:
143/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete szerződést köt a Kezola
Kft-vel (8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b; adószám: 11234157-2-14) a Balatonszárszó
Mikszáth K. utcai Nagy strand előtti parkolónál meglévő járda karbantartási feladatainak
elvégzésére a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján bruttó 1.591.056.- Ft díj ellenében az Önkormányzat 2014.évi költségvetés tartaléka terhére.
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. 18/2 sz. melléklete)
17/4 Fónai László és Fónai Lászlónéval megállapodás kötése talajvízkút ügyében
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Fónai László és Fónai Lászlóné a Bendegúz strandon fúrattattak egy kutat. A képviselő- testület az előző ülésen döntött arról, hogy 40.000.- Ft éves bérleti
díjat kér az Önkormányzat és bizonyos lehetőségeket kihasználva ezt a kutat az Önkormányzat is tudja
használni. A döntésre megérkezett a válsz, a Képviselő- testület javaslatát elfogadják. Szerződést kell
velük kötni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt Fónai László és
Fónai Lászlóné
szám alatti lakosokkal a Balatonszárszó Bendegúz téri, 851/2 helyrajzi számon
nyilvántartott, strand elnevezésű közterületen létesített talajvízkút önkormányzati tulajdonba kerülésére
vonatkozóan a 99/2014.(III.24.) sz. képviselő- testületi határozatban meghatározott feltételekkel. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy megállapodás tervezetet jóváhagyás céljából a következő
testületi ülésre terjessze be. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Fónai László és Fónai Lászlóné levele a jkv. 19. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
144/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt
Fónai László és Fónai Lászlóné
szám alatti lakosokkal a Balatonszárszó Bendegúz téri, 851/2 helyrajzi számon nyilvántartott, strand elnevezésű közterületen létesített talajvízkút önkormányzati tulajdonba kerülésére vonatkozóan a 99/2014.(III.24.) sz. képviselő- testületi határozatban meghatározott feltételekkel.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy megállapodás tervezetet jóváhagyás céljából a következő testületi ülésre terjessze be.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
17/5 Hollós Imre fakivágással kapcsolatos kérelme
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy Hollós Imre Szigligeti utcai lakos kéri,
hogy a házával szemben lévő közterületen lévő fákat az Önkormányzat szíveskedjen kivenni. Ő személyesen ma is megtekintette a helyszínt. Ha minden héten jön egy ilyen kérelem, akkor nem kell többé
nyesedéket szállítani, mert mindenki kiszedeti a háza elől a fákat.
Szekér Gábor alpolgármester:
Ha a polgármester kint volt a helyszínen és be tudott fordulni, akkor felesleges kivágni.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ez egy normál szélességű út?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Amikor megpróbál ráfordulni, akkor az egyik szélső fát eléri, hozzáér az autó hátulja, súrolja a fát. Ez
most egy kisméretű fa, de egy pár év múlva megnő.
Dorogi Sándor polgármester:
Ő is úgy tud az udvaráról kijönni, hogy rátolat a szomszéd parkolójára.
Felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő B) jelű határozati javaslatot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés két féle határozati javaslatot tartalmaz.
Dorogi Sándor polgármester:
Van-e más javaslat?
Wiesner Péter az Üdülőhelyi Egyesület elnöke:
Nála is vannak fák, de senkit nem zavarnak. Szívesen megnézi a problémát.
Dorogi Sándor polgármester javasolja a felolvasott B) jelű határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 20. 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:
145/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Szigligeti utca 10. szám előtti közterületen (118. hrsz.) lévő négy darab fa telepítését tudomásul
veszi, és nem vágattatja ki azokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Hollós Imre
szám
alatti lakost arról, hogy amennyiben a döntéssel nem ért egyet, úgy a bíróságnál birtokvédelmi eljárást kezdeményezhet.
Határidő: 2014. május 12.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
17/6 Tájékoztatás a Rákóczi utcában tervezett csapadékvíz- elvezető rendszerről
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Rákóczi utcában szükséges a vízelvezető rendszer megépítése. Az utat is kiszélesítik. Két árajánlatot már bekért, pár napon belül megérkezik egy harmadik is. A munkálatok összeg magas, a következő testületi ülésre elő fogják készíteni, hogy
hogyan lehetne kevés pénzből, szakszerűen megoldani. Erről most nem kell a testületnek dönteni, csak
tájékoztatást adott.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy május 1-jén nagyon komoly, közösséget erősítő rendezvény
lesz, amelyre meghívja a lakosságot és a civil szervezeteket, majd elmondja a programokat.
Megköszöni a tv stáb munkáját és a nézők figyelmét.
17/7 Fekete János által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Fekete János képviselő jelezte, hogy a felajánlott tiszteletdíja egy részének felhasználási céljára javaslatot kíván tenni.
Átadja a szót Fekete János képviselőnek.
Fekete János képviselő:
A főzőverseny díjaira és a virslire 20.000.- Ft-ot javasol felhasználni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíjból 20.000.- Ft felhasználását a tartalék
terhére a 2014. május 1-jei majálison megrendezésre kerülő főzőverseny díjaira és virsli vásárlásra hagyja
jóvá. 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:
146/2014.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő
által felajánlott tiszteletdíjból 20.000.- Ft felhasználását a tartalék terhére a 2014. május 1jei majálison megrendezésre kerülő főzőverseny díjaira és virsli vásárlásra hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Harmath Imre Sportegyesület elnöke:
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Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a pályafelújításra beadott pályázatot befogadták, előreláthatólag
június végére megkapják a 70 %-os támogatási összeget. A felújítás az év második felében elkészül.
(A határozat a jkv. 21. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatást ad az iskolás gyermekek lengyelországi útjáról.
Ma már nagyon sok dicséretet kaptak a kötcsei és nagycsepelyi testületektől.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester

29

