Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433-12/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. május 20-án tartott rendkívüli üléséről
12. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
147/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
148/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési eljárás indítása a Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatt Közösségi Szolgáltató Központ létrehozására
149/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A piac elnevezésű közterületre vonatkozó díjtételek nagyságáról szóló döntés
150/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Várhegyi László vállalkozóval szerződés kötése a teniszpálya sportlétesítmény területén ácsmunkák végzése
151/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Kovács József Sándor vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása- strand épülete kinti falainak
részleges meszelése és a lábazat festése
152/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Swietelsky Magyarország Kft-vel kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása- Dózsa Gy. u. elején- Művelődési Házzal szemben- lévő parkoló aszfalt szőnyegezési munkáinak kivitelezésére
153/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Kezola Kft-vel szerződés kötése Mikszáth K. utca Nagy stand területén közművezetékek részére gépi földmunkavégzésre, területrendezésre
154/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Roadtechnik Kft-től árajánlat kérése a központi strand bejáratánál lévő- a vízvezeték felújítása során megsérült terület aszfaltozására
155/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet támogatása
156/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szár László Emlékműről szóló döntés
157/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
150 fő vendégül látására alkalmas étkészlet és felszerelés vásárlásának költségeiről tájékozódás
158/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth Kálmán utcánál parkosítás
159/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása
160/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
BITKA alapító okiratának módosítása
161/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Csukás Színház épületére és a Tóparti parkba Csukás Istvánt illetve Csukás István- figurákat ábrázoló táblák
készíttetésére árajánlat kérése
162/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Ebes Községgel partnerkapcsolat kialakítása
Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2014.(V.21.) önkormányzati
rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről szóló 10/2011. (XI.30.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 18.00
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
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Mihályiné Molnár Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő képviselők:
Mikulcza Gábor
képviselő
Fekete János
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Dr. Kollmann Gergely

címzetes főjegyző

megjelent

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző

megjelent

mb. aljegyző

megjelent
megjelent

pályázati tanácsadó

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 5 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) Közbeszerzési eljárás indítása a Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatt Közösségi Szolgáltató Központ létrehozására
2) A közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről szóló
10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
3) Helyi piac ügye
4) Várhegyi Lászlóval szerződés kötése a teniszpálya sportlétesítménynél ácsmunkák elvégzésére
5) Kovács József Sándor vállalkozóval kötött szerződés jóváhagyása- strand épületének, falainak meszelése,
lábazat festése
6) Swietelsky Magyarország Kft-vel kötött szerződés jóváhagyása
7) Kezola Kft-vel szerződés kötése
8) Roadtechnik Kft-től árajánlat kérése
9) Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet kérelme
10) Szár László- Koppány- Emlékmű terve
11) Étkészlet vásárlása a Művelődési Házba
12) Észrevételek
13) Mikszáth Kálmán utcánál parkosítás
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14) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft és a Balatonszárszó Idegenforgalmáért Közhasznú
Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
15) Színházra és a Tóparti parkba Csukás- figurákról táblák kihelyezésére árajánlat kérése
16) Ebes Községgel partnertelepülési kapcsolat kialakítása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
147/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az
alábbiak szerint fogadja el:
1) Közbeszerzési eljárás indítása a Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatt Közösségi Szolgáltató Központ létrehozására
2) A közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről szóló
10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
3) Helyi piac ügye
4) Várhegyi Lászlóval szerződés kötése a teniszpálya sportlétesítménynél ácsmunkák elvégzésére
5) Kovács József Sándor vállalkozóval kötött szerződés jóváhagyása- strand épületének, falainak
meszelése, lábazat festése
6) Swietelsky Magyarország Kft-vel kötött szerződés jóváhagyása
7) Kezola Kft-vel szerződés kötése
8) Roadtechnik Kft-től árajánlat kérése
9) Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet kérelme
10) Szár László- Koppány- Emlékmű terve
11) Étkészlet vásárlása a Művelődési Házba
12) Észrevételek
13) Mikszáth Kálmán utcánál parkosítás
14) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft és a Balatonszárszó Idegenforgalmáért Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
15) Színházra és a Tóparti parkba Csukás- figurákról táblák kihelyezésére árajánlat kérése
16) Ebes Községgel partnertelepülési kapcsolat kialakítása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Közbeszerzési eljárás indítása a Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatt Közösségi Szolgáltató
Központ létrehozására
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy mindenki tudja, hogy milyen okok miatt húzódott el a mai döntés, döntés előkészítés. Mára minden dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást ki
lehessen írni.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Köszöni a megjelenteket. Előadja, hogy Kauer Ritával és a Jegyző Asszonnyal több, mint 10 órán keresztül
egyeztették az anyagot. A közbeszerzési szakértővel a kérdések esetén nehézkes volt az egyeztetés, mert Ő
ügyvéd és folyton tárgyal. Az ügyvéd úr pár dolgot belejavított az anyagba. Ő személy szerint egy dolgot
vitat, az e napló vezetésére vonatkozó megjegyzését. Egy állásfoglalás szerint amennyiben nem engedélyköteles a beruházás, akkor nem szükséges az e napló vezetése.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az e napló vezetése a közbeszerzési eljárás miatt szükséges. 2014. január 1-től csak elektronikus napló van.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Az ütemezést az ügyvéd visszaigazolta, a bontáson és tárgyaláson személyesen részt vesz. Ratku Mihály
írásban visszaigazolta, hogy az anyag rendben van. Jegyző Asszonnyal készítettek egy ütemezés táblázatot,
amelyet ismertet. A mai elfogadás után két napja van a Hivatalnak, az apparátusnak, hogy az anyagot kipostázza. A június 16-i terhelt nappal behozzák a két- három hetes csúszást.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha a meghívásra kerülő 5 cég közül kettő nem indul, akkor még nincs probléma.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Kettő is elég. Ha csak egy cég ad be érvényes ajánlatot, akkor is lehet eredményes közbeszerzést hirdetni,
viszont vannak árajánlatos tételek, amelyek az MVH építési normagyűjteményben nem szerepelnek, ezért
az MVH elszámolásnál lehet ebből probléma.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Az építési területet le fogják választani?
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
A Jegyző Asszony kifejezett kérése volt, hogy ez az anyagba be legyen írva, a vállalkozói szerződés tartalmazza.
Szekér Gábor alpolgármester:
Mi történik akkor, ha nem valósul meg az építkezés a december 15-i határidőre?
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Kötbért kell fizetnie a vállalkozónak, ami pontozási szempont.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha nem lesz kész a munka és az Önkormányzat elesik a pályázati összegtől, akkor bírósági úton kártérítést
lehet kérni.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Mennyi a pályázati összeg?
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
30.000.0000.- Ft-ot ítélt meg az MVH.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A költségvetése 31.000.000.- Ft, annyival többet hozzá kell tenni.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Dönthet a testület úgy is, hogy szeptember 30. legyen a határidő.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja, hogy október legyen a határidő, az átadás is legyen meg a választások előtt.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Ennek nincs akadálya.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A december 15. azért sem lenne jó, mert akkor az még csak egy üres épület lesz. Nem lesz átszállítva a
könyvtár.
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Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Eszközre nem kért támogatást az Önkormányzat, ezért arra nem lehet elszámolni költségeket. Az október
15-i vagy 30-i határidőt javasolja.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Bele kell írni a szerződésbe, hogy az Önkormányzat előteljesítést elfogad.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Benne van a szerződésben.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A jóteljesítési garanciát hiányolja.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Erről beszéltek a Jegyző Asszonnyal, de abban az esetben az MVH-tól nem tudnák lehívni az összeget, mert
visszatartáskor nincs pénzügyileg rendezve a munka.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Bankgarancia sincs benne. Az ügyvéd szerint nincs jelentősége. Az eredeti felhívásban az szerepelt, hogy az
elszámolást is a vállalkozó fogja végezni, de ezt a kockázatot nem lehet bevállalni, ezért a hivatal pénzügyi
része fogja ezt elvégezni a Gergelyékkel együttműködve.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Vállalta, hogy segítenek, hogy kompatibilis, jó legyen az elszámolás a megfelelő dokumentumokkal együtt.
Kéri jegyzőkönyvbe foglaltatni, hogy kéri a Jegyző Asszonyt és a Polgármester Urat is, hogy valakit iskolázzanak be a közösségi animátor képzésre, ha ez még nem történt meg. A másik dolog pedig, hogy az utolsó kifizetési kérelemhez legyen meg a Megyei Könyvtárral az együttműködési megállapodás, különben
elutasíthatják a kifizetési kérelmet. Jelenleg ezt a két dolgot látja, amellyel probléma lehet.
Az e napló vezetése nem lesz akadály, az MVH elszámolás szempontjából jobb, ha papír alapú, de megoldják. Az ügyvéd úr a 24. oldalon azt javasolta, hogy a Kbt. 18 § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték legyen. Ez nem igazán értelmezhető itt, mert ez egy projekt, nem lehet összevonni, összeszámítani. Maradjon ez benne, de azt a 31.000.000.- Ft-os becsült összeget a felső és az alsó eltérések miatt
benne hagyná. A többletmunkákat díjmentesen köteles a kivitelező elvégezni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A közbeszerzési törvény tartalmazza, hogy alaki, formai hiba miatt nem lehet érvénytelennek nyilvánítani a
pályázatot.
Dorogi Sándor polgármester:
A hölgyet beiskolázták, a Megyei könyvtárral pedig kötni kell egy megállapodást.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Ez nagyon fontos, mert különben lehúzhatnak 5.000.000.- Ft-ot a támogatásból.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A megállapodás megkötésével annyi változás lesz, hogy eddig a könyvtáros vette meg a könyveket a könyvtárba, ezután pedig a Megyei Könyvtár fogja részünkre megvenni a könyveket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Dr. Kollmann Gergely megjelenését.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó:
Reméli, hogy az eddig adódott problémák megszűnnek és minden rendben fog zajlani.
Dorogi Sándor polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben lévő határozati javaslatot. Javasolja a befejezési határidőt október 31-re módosítani.
Amennyiben nincs kérdés, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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(Az írásos előterjesztés és mellékletei a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
148/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései, és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint a közbeszerzési törvény 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít „Vállalkozási szerződés
Többfunkciós Közösségi Szolgáltató Központ létrehozása” tárgyában az írásos előterjesztés
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalommal.
A képviselőtestület fenntartja 28/2014.(II.10.) és 82/2014.(III.24.) sz. képviselőtestületi határozatában foglaltakat, mely alapján a képviselőtestület az alábbi ajánlattevők résziére küldi
meg közvetlenül az ajánlattételi felhívást:
Balassa Kft
8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 11.
KEZOLA Kft
8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/B.
Géri Kft
8695 Buzsák, Tájház u. 129.
PS Építő Kft
1044 Budapest, Gyertyaláng u. 5.
Steiner Kft
8630 Balatonboglár, Kápolna u. 5.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, s arra, hogy
gondoskodjon az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint az ajánlattételi felhívások postai
úton történő megküldéséről 2014. május 22. 16.00 óráig.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő:
2014. május 22.
Dr. Kollmann Gergely pályázati tanácsadó távozik az ülésről.

2) A közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről szóló
10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselőket a rendelt módosítás szükségességéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben nincs kérdés javasolja a Képviselő- testületnek az alábbi rendelet elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a közoktatási
intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről szóló 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2014.(V.21.) önkormányzati rendelete
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a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről szóló
10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2 sz. melléklete)

3) Helyi piac ügye
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja a piac problémáját. Kérdés, hogy a helyi piacot hogyan lehetne olyan szintre kell
hozni, hogy minél több árus és vásárló legyen. Lehetséges lenne az, hogy az eladók nem fizetnek semmit,
vagy a helyi termelő nem fizet semmit, a nem helybeli valamennyi összeget fizet.
Felkéri Hegedüs Ágnes mb. aljegyzőt a tájékoztatás megtartására.
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző:
Megvizsgálta a jogszabályi hátteret. Két lehetőség van. Az egyik, hogy hagyományos piacként működik,
illetve, hogy helyi termelői piacként. A helyi termelői piacnál néhány ponton könnyítéseket ad a jogszabály.
Úgy tűnik, hogy helyi termelői piacot működtetni egyszerűbb, de sok feltételnek kell ott is megfelelni.
Jegyzői nyilvántartásba vételt igényel, szakhatósági engedélyek szükségesek. Meg kell felelni a különböző
előírásoknak, például, hogy milyen mellékhelyiségek legyenek, a pultokat hogyan fertőtlenítsék, nyitva
tartás, felügyelet megoldása, felelősségvállalás kérdése.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Jelenleg nem piac a piac, hanem egyszerű közterület használat. Erre a szezonra ez már nem tudna megvalósulni. A díjak változása a közterület használatról szóló rendeletet érinti.
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző:
21 asztal áll rendelkezésre. Jelenleg 8 asztalra van szezonális bérlet kiadva, amely csökkenő tendenciát mutat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A szezonális bérlet 18.000.- Ft. A bérlők panaszkodnak, hogy ők kifizetik a 18.000.- Ft-ot, akik pedig csak
egy - egy alkalommal mennek árusítani, azok nem fizetnek semmit, ha nincs ott egy személy, aki a díjakat
beszedné.
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző:
A napidíj 280.- Ft.
Szekér Gábor alpolgármester:
Matematikailag sem jön ki. Lejjebb kellene vinni a szezonális árat.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Vagy semmi ne fizessenek. Úgyis olyan kevesen járnak le.
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző:
A szezonális bérlőnek még a 3.000.- Ft-os illetékbélyeget is be kell nyújtania.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Balatonföldváron pályázatot nyertek, amelyen kialakítják a termelői piacot. Ki kell alakítani az illemhelyeket, felügyelőt kell alkalmazni, 5 évig csak termelők árulhatnak ott, tőlük nem szedhetnek be díjat. Igazolni
kell a termelőnek, hogy 40 km-en belül van és, hogy ő termelő, nem kereskedő. Az Önkormányzatnak kell
felelni érte, felügyeletet kell biztosítani.
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Dorogi Sándor polgármester:
A jövőt a szövetkezetek létrehozása, a termelés és a helyben értékesítés jelenti. A pályázathoz vállalni kellett a foglalkoztatást.
Szekér Gábor alpolgármester:
A balatonszárszói termelők esetleg átmehetnek a jövőben Földvárra, mert ott nem kell fizetni a standért.
Ebből kiindulva Szárszón is ingyen kellene adni úgy, hogy aki szezonális bérletet kér, annak név szerint
odaadni az asztalt. Aki a nagybaniról jön, annak akár napidíjért.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Közterület használati díjat kell fizetni, nem lehet különbséget tenni a helyi lakos és a más településről jövő
termelő között.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A napijegy árusítást egy közmunkás is elvégezhetné minden nap. Mindenki ezt fizetné. Aki igényli, annak
névre szóló asztalt biztosítani.
Szekér Gábor alpolgármester:
Ha 200.- Ft/nap lehetne a napidíj, azért már nem megy át Földvárra.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A helyi termelőnek kedvezményt lehetne adni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem lehet, mert az uniós jogszabályba ütközik, sérti az esélyegyenlőséget.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Akkor is valami módszert kell rá találni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja, hogy a szezonális bérlet ára a 40 nap x 200.- Ft legyen, ezért kapjon a termelő egy fix asztalt.
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző:
Magát a díjat nem sérelmezték, csak azt, hogy a napidíj nincs beszedve.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A díj 8 éve változatlan. Szombat- vasárnap az egyik kolléga szedte a díjat.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a díjak maradjanak változatlanok. Csizmadia Gergely hivatali ügyintézőt javasolja a napidíj
szedésére. Más Önkormányzatokat nem érdekelnek az uniós jogszabályok. Hosszú távon a piacot be lehetne
tenni az Erzsébet parkba.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az Erzsébet park természetvédelmi terület.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Az óratér is alkalmas lenne erre.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.évben a piac elnevezésű közterületen az Önkormányzat rendeletében elfogadott díjtételeken nem kíván módosítani. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
149/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.évben a piac elnevezésű közterületen az Önkormányzat rendeletében elfogadott díjtételeken nem kíván módosítani.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

4) Várhegyi Lászlóval szerződés kötése a teniszpálya sportlétesítménynél ácsmunkák elvégzésére
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet a teniszpálya épületének felújításáról.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Várhegyi László vállalkozóval (8624 Balatonszárszó, Dózsa Gy. u. 37/a; adószám: 50958283-1-34) a balatonszárszói teniszpálya
sportlétesítménynél található könnyűszerkezetes épület bontására, ácsszerkezetek bontására és javítására,
tetőszerkezet bontására és fedés bontására, javítására bruttó 249.600.- Ft díj ellenében. A Képviselő- testület
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
150/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Várhegyi
László vállalkozóval (8624 Balatonszárszó, Dózsa Gy. u. 37/a; adószám: 50958283-1-34) a
balatonszárszói teniszpálya sportlétesítménynél található könnyűszerkezetes épület bontására, ácsszerkezetek bontására és javítására, tetőszerkezet bontására és fedés bontására, javítására bruttó 249.600.- Ft díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott szerződés a jkv. 3. sz. melléklete)

5) Kovács József Sándor vállalkozóval kötött szerződés jóváhagyása- strand épületének, falainak meszelése, lábazat festése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a strand épületének és falainak festése nettó 265.000.bruttó 336.550.- Ft-ba került, a munkát Kovács József vállalkozó végezte el.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács József Sándor vállalkozóval
(8624 Balatonszárszó, Zrínyi Miklós u. 69., adószám: 51125754-2-34) a balatonszárszói strand épülete kinti
falainak részleges meszelésére és a lábazat festésére 265.000.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó 336.550.- Ft) díj
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ellenében kötött vállalkozási szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
151/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács József Sándor
vállalkozóval ( 8624 Balatonszárszó, Zrínyi Miklós u. 69., adószám: 51125754-2-34) a balatonszárszói strand épülete kinti falainak részleges meszelésére és a lábazat festésére
265.000.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó 336.550.- Ft) díj ellenében kötött vállalkozási szerződést a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
(Az elfogadott szerződés és átadás- átvételi jegyzőkönyv a jkv. 4. sz. melléklete)

6) Swietelsky Magyarország Kft-vel kötött szerződés jóváhagyása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Kultúrház előtti parkoló aszfaltozása elkészült, a lefolyó készítést nem kérte, így 100.000.- Ft-tal kevesebb lett a kivitelezési összeg, összesen 1.100.000.- Ft +
ÁFA. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Swietelsky Magyarország Kft-vel (
cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.; levelezési cím: 7361 Kaposszekcső, Ipari park 563/1
hrsz; adószám: 14300327-2-44) a Balatonszárszó, Dózsa Gy. u. elején- József Attila Művelődési Házzal
szemben- lévő parkoló aszfalt szőnyegezési munkáinak kivitelezésére 1.100.000.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó
1.397.000.- Ft) díj ellenében kötött vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
152/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Swietelsky Magyarország Kft-vel ( cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.; levelezési cím: 7361 Kaposszekcső, Ipari park 563/1 hrsz; adószám: 14300327-2-44) a Balatonszárszó, Dózsa Gy. u.
elején- József Attila Művelődési Házzal szemben- lévő parkoló aszfalt szőnyegezési munkáinak kivitelezésére 1.100.000.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó 1.397.000.- Ft) díj ellenében kötött vállalkozási szerződést jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

7) Kezola Kft-vel szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
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A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a strandi közművezetékek felújítása miatt gépi földmunkavégzésre, területrendezésre van szükség.
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. utca Nagy stand
területén közművezetékek részére gépi földmunkavégzésre, területrendezésre bruttó 811.022.- Ft díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az árajánlat a jkv. 5/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
153/2014.(V.20.) 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. utca Nagy stand területén közművezetékek részére gépi földmunkavégzésre, területrendezésre bruttó 811.022.- Ft díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat
alapján.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az aláírt szerződés a jkv. 5/2 sz. melléklete)

8) Roadtechnik Kft-től árajánlat kérése
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a strand előtt, azokra a részekre, ahol fel lett vágva a
beton és néhány helyen meg van süllyedve, aszfaltot kell hozatni. A cég, aki a járdát építette, a Roadtechnik
Kft el tudja a munkát végezni, nagyságrendileg bruttó 180.000.- Ft lesz a munka.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy a Balatonszárszó központi strand bejáratánál lévő- a vízvezeték felújítása során megsérült -terület aszfaltozására
kérjen árajánlatot a Roadtechnik Kft-től (8638 Balatonlelle, Bethlen G. u. 9.) és terjessze a Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
154/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Balatonszárszó központi strand bejáratánál lévő- a vízvezeték felújítása során megsérült -terület aszfaltozására kérjen árajánlatot a Roadtechnik Kft-től (8638 Balatonlelle, Bethlen G. u. 9.) és terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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9) Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester a kérelem alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet. Javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet részére a templom felújítási munkáinak támogatására 200.000.- 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.6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
155/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet részére a templom felújítási munkáinak támogatására 200.000.- 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

10) Szár László- Koppány- Emlékmű terve
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet Soós László történész, kutató által beadott Koppány
Emlékmű tervéről. A Baráti Kör augusztus 9-én szeretne felállítani Szárszón a Hősök terén egy Koppány
Hercegről készült szobrot. A költségeket ők fedezik.
Szekér Gábor alpolgármester:
Falugyűlés témája lehetne, hogy a lakosság akarja-e ezt a szobrot.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Előzetes zsűrizésnek kellene alávetni a műalkotást, véleményt kell kérni, szakértetni a művész terve és modell alapján.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tervezett Bakay Kornél- Soós László: Szár László Emlékműre vonatkozóan kérjen a művésztől egy tervdokumentációt és modellt. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon az Emlékmű felállításhoz szükséges engedélyek tekintetében.
(Az Emlékmű terve a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
156/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a tervezett Bakay Kornél- Soós László: Szár László Emlékműre vonatkozóan kérjen a
művésztől egy tervdokumentációt és modellt.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon az Emlékmű felállításhoz
szükséges engedélyek tekintetében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Étkészlet vásárlása a Művelődési Házba
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a kultúrházban több esküvőt is terveznek a
jövőben. Az étkészlet, a felszerelés nagyon szegényes, ezért az alpolgármesterrel történt egyeztetés alapján
javasolja, hogy vásároljon az Önkormányzat egy 150 főnek elegendő készletet, 400-450 e Ft értékben. Ha
felemelik a bérleti díjat, akkor 10 esküvőnél visszajön az ára. A házasulandók szívesen kifizetik a díjat, csak
ne kelljen máshonnét bérelni és idehozni a felszerelést.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ebben a konyha bérbeadását is érteni kell-e, mert az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
Dorogi Sándor polgármester:
A konyhára nehogy elkezdjék, hogy az Unió vagy nem az Unió, mert akkor nem jutnak előbbre. A helyiséget úgy lehet bérbe adni, hogy ott csak melegítő konyha van. Az alpolgármester már utánajárt, hogy hol
lehetne a felszerelést megvásárolni Kaposváron.
Szekér Gábor alpolgármester:
A 150 fős készlet 550-580.000.- Ft + ÁFA lenne. 2-3 fajtából lehet választani. A borospohártól a kis mokkáskanálig minden benne lenne 150 főre. Mokkás csészéből 60 lenne. Levesestálból 35-40 db. Merőkanál
stb. A régi tányérokat oda lehetne adni valakinek.
Szekér Gábor alpolgármester:
Meg kell határozni a terem bérleti díjat.
Dorogi Sándor polgármester:
100.000.- Ft-ot lehetne kérni egy alkalommal bérleti díjként, így 5-7 alkalom alatt megtérülne a felszerelés
ára. Ami eltörik, vagy nem tudnak vele elszámolni a bérlők, azt kifizetik.
Szekér Gábor alpolgármester:
Terembérletre 60.000. Ft-ot javasolna. Szekszárdon 30-40.000.- Ft az edények bérlete, plusz a terembérlet.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke a Hivatal épülete mögötti
kivágott, veszélyes fa tuskójára hívja fel a képviselők figyelmét.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 150 fő
vendégül látására alkalmas étkészlet vásárlásának költségeiről tájékozódjon és a lehetőségeket jóváhagyás
végett terjessze a Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
157/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a 150 fő vendégül látására alkalmas étkészlet vásárlásának költségeiről tájékozódjon és
a lehetőségeket jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Észrevételek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Szekér Gábor alpolgármesternek.
Szekér Gábor alpolgármester:
Előadja, hogy az alábbi problémákat látta a településen: A volt Kristály diszkó előtt a táblát a vihar megdöntötte. A Színház előtt javasolja a cserjéket pótolni. Strand parkolóban nem volt seprés azóta, hogy a
viakolort lerakták. A nagy ABC előtt a terület rendkívül gazos. A strand nyitva van, de a WC-k zárva vannak, a bejárók sincsenek berakva. A kis öbölnél 8-10 oszlopot kidöntött a vihar. Le kell verni a cölöpöket,
vissza kell tölteni.

13) Mikszáth Kálmán utcánál parkosítás
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Szekér Gábor alpolgármesternek.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az újonnan lerakott járda mellett ki lett szedve a föld a Főnix és a Mikszáth K. utca között. Javasolja dönteni arról, hogy mi kerüljön oda. A helyi kertészet készített egy árajánlatot rajzzal. 900.000.- Ft körül lenne a
költsége.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy 500.000.- Ft-ot költsön rá az Önkormányzat.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Arányaiban le kell csökkenteni és a felületeket füvesíteni. De a csak füvesítést nem javasolja. Ma már követelmény, hogy a közterületek jól nézzenek ki.
Szekér Gábor alpolgármester:
A füves és cserjés részt el kell választani egy szegéllyel. A földcsere is plusz pénz, arra 200.000.- Ft-ot kellene rászánni.
Dorogi Sándor polgármester:
Valószínű.
Szekér Gábor alpolgármester:
Három kocsi föld kellene, egy kocsi 30.000.- Ft.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán
utca elején, a felújított járda és az úttest között lévő felület parkosítását és a hozzá tartozó földcserét, földmunkát összesen 700.000.- Ft értékben valósítja meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka
terhére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kertész terve a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
158/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utca elején, a felújított járda és az úttest között lévő felület parkosítását és a
hozzá tartozó földcserét, földmunkát összesen 700.000.- Ft értékben valósítja meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft és a Balatonszárszó Idegenforgalmáért
Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Dr. Tomka Ákos képviselőnek.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Az Önkormányzatnak 2014. május 31-ig le kell jelenteni a Szárszóért Kft-t és a BITKÁ-t, meg kell újítani a
közhasznúsági nyilvántartást. Ha ez nem valósul meg, akkor ennek vannak bizonyos következményei. Javasolja a beterjesztett határozati javaslatok elfogadását. A közhasznúsági fokozat megújítása miatt meg kell
határozni mindkét esetben, hogy melyek azok a konkrét, jogszabályon alapuló közhasznú feladatok, amelyeket végeznek. Ennek megfelelően módosításra kerül a Kft és a BITKA alapító okirata. A BITKA esetében a színházi művészeti tevékenységgel ki lehetne egészíteni a tevékenységet, ez az alapító okiratba bedolgozásra került.
Dorogi Sándor polgármester:
A BITKA felveszi a tevékenységi körébe a színház működtetését, amelyet már régebben is meg kellett volna tenni. Másfél milliárd forintot osztottak ki nem állami színházaknak technikára, felszerelésre, felújításra.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő, a Szárszóért Nonprofit Kft-re vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
(A Szárszóért Nonprofit Kft- re vonatkozó írásos előterjesztés és határozati javaslatok a jkv. 9. sz. mellékletei.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
159/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a polgármester „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot érintő tulajdonosi döntések” tárgyú előterjesztését, és az
alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő- testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft-t a 2014. március 15. napjától
hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni.
2./ A Képviselő- testület tudomásul veszi, hogy a társaság ügyvezetőjének, a Felügyelő Bizottság tagjainak
és a Könyvvizsgálónak a tisztségére szóló megválasztásának időtartama lejárt.
3./ A Képviselő- testület, korábbi döntését megerősíti és a társaság ügyvezetőjének 2014. március 15. napjától, 2015. március 14. napjáig Bóka Jánosné született: Sebestyén Mária Magdolna 8624 Balatonszárszó, Mikes K. u. 2. sz. alatti lakost nevezi ki, aki munkaviszony keretében látja el a tisztséget , munkabére
bruttó havi 260.000.-Ft .
4./ A Képviselő- testület a felügyelőbizottsági tagjának 2014. március 15. napjától 2015. március 15. napjáig az alábbi személyeket választja meg :
a./ Fenyvesi Henrik, 8624 Balatonszárszó, Rózsa u. 6. sz. alatti lakost,
b./ Fekete János, 8624 Balatonszárszó, Mikes K. u. 13. sz. alatti lakost,
c./Tefner Tibor, 8624 Balatonszárszó, Gábor Áron u. 26/B. sz. alatti lakost.
5./ A Képviselő- testület a társaság könyvvizsgálójának választja 2014. március 15. napjától kezdődően,
2015. március 14. napjáig a SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. sz. 4/1.) társaságot.
6./A Képviselő- testület a társaság törzstőkéjét 2.500.000.- Ft készpénzbefizetéssel 3.000.000.- Ft-ra emeli.
7./ A Képviselő- testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. A Képviselő- testület az Alapító Okiratot a Ptk. rendelkezéseinek a mai napon elfogadott módosítással megfelelteti.
8./ A képviselő Testület Alapító az Alapító Okirat rendelkezéseit, a társaság közhasznú működésének szabályait az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. ( Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelteti. Az Alapító felhatalmazza a
társaság ügyvezetőjét, hogy kérelmezze a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságánál a társaság Civil tv. rendelkezései szerinti közhasznú szervezetté nyilvánítását.
9./ A Képviselő Testület felhívja a társaság ügyvezetőjének figyelmét, hogy a 2011. évi CLXXV. tv. 75.§
(5) bekezdése alapján 2014. május 31. napjáig intézkednie szükséges a társaság közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja a BITKÁ-ra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
160/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, mint a Balatonszárszó Idegenforgalmáért Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA) alapítója az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő- testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező Balatonszárszó Idegenforgalmáért,
Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást,
illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. A Képviselő Testület az
Alapító Okiratot a Ptk. rendelkezéseinek a mai napon elfogadott módosítással megfelelteti.
2./ A képviselő Testület Alapító az Alapító Okirat rendelkezéseit, az alapítvány közhasznú működésének
szabályait az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. ( Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelteti. Az Alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy kérelmezze a Kaposvári Törvényszéknél az alapítvány Civil tv. rendelkezései szerinti közhasznú szervezetté nyilvánítását.
3./ A Képviselő Testület felhívja a társaság ügyvezetőjének figyelmét, hogy a 2011. évi CLXXV. tv. 75.§
(5) bekezdése alapján 2014. május 31. napjáig intézkednie szükséges az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Színházra és a Tóparti parkba Csukás- figurákról táblák kihelyezésére árajánlat kérése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a színház nagyon puritán, egyszerű, szegényes. A
színház építő, aki a Csukás Színház feliratot készítette, a kérésére készített pár rajzot, amivel fel lehetne
dobni a külsejét. Három dolgot tervezett. Az egyik a bejáratnál, a másik a vasút felöli oldalánál lenne. A
harmadik pedig - ami a pályázatban is benne van, így ha megnyerik, akkor ki is tudják váltani ezt a költséget- a szennyvízátemelőnél lenne. Ide épülne egy 5 méter hosszú, 1,5-2 méter magas fal, paraván OSB lapból. Ez eltakarná a szennyvízátemelőt, amelyre rákerülne a Csukás István könyvéből néhány jelenet. Aki
átlép a vasúton, azt egyből megfogná, hogy van itt valami ezen a településen. Rá van festve egy pad is, oda
tennének egy padot, leülhetnek, fotót készíthetnek a turisták.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Az OSB-t szétszedi a szélvihar.
Dorogi Sándor polgármester:
Vas vázzal, szakszerűen lesz elkészítve. Az épület két oldalán lenne egy-egy 5 méteres figura, amely a vonatból is jól látszik. Szintén vas vázra készül, a faltól kb. fél méterre eláll, a térben van. A bejáratnál sem
tudja senki, hogy ez egy színház, ott szintén lenne egy tábla és alatta a Csukás Úrnak egy nagy portré képe.
Ország- világ tudja ma már, hogy van Szárszón egy Csukás Színház, de semmi jel nem mutat arra, hogy ez
egy komoly intézmény.
Szekér Gábor alpolgármester:
A három kis ablak olyan, mintha egy börtönablak lenne. Meg kellene nézni, hogy elé lehetne-e rakni a táblát.
Dorogi Sándor polgármester:
Néhány cserjét is kellene tenni a bejárathoz.
Szekér Gábor alpolgármester:
A Színházra nem ennyit, hanem 10.000.000.- Ft-ot kellene rákölteni. A kirakandó táblákat jó dolognak tartja.
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Dorogi Sándor polgármester:
A Csukás Színház felirat is OSB lapból készült.
Szekér Gábor alpolgármester:
A fotó tábla jó ötlet, de nem tudja, hogy a park ilyen jellegű-e, inkább a színház előtt tudná ezt elképzelni.
Dorogi Sándor polgármester:
A parkba készülő táblán a fejek ki lennének vágva és mögé lehetne állni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Csukás
Színház épületének bejárata fölé és mellé illetve a déli oldalára valamint a Tóparti parkba Csukás Istvánt
illetve Csukás István- figurákat ábrázoló táblákról kérjen árajánlatot és azt terjessze a Képviselő- testület
elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A látványtervek a jkv. 10. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
161/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Csukás Színház épületének bejárata fölé és mellé illetve a déli oldalára valamint a
Tóparti parkba Csukás Istvánt illetve Csukás István- figurákat ábrázoló táblákról kérjen árajánlatot és azt terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Ebes Községgel partnertelepülési kapcsolat kialakítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester javasolja, hogy Ebes Községgel építsen ki partnerkapcsolatot az Önkormányzat. Már több
közös programot is szerveztek együtt, szoros a kapcsolat. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ebes Községgel partnerkapcsolatot
kíván kialakítani. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
162/2014.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ebes Községgel partnerkapcsolatot kíván kialakítani. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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17) Tájékoztatás önkormányzati bérlakás vásárlásának lehetőségéről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy lehetőség lenne egy ház megvásárlására, amelyet önkormányzati bérlakásnak használhatna az Önkormányzat. 2.400.000.- ről 2.000.000.- Ft-ra leengedné a vételárat a tulajdonos.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Szekér Gábor alpolgármester:
A Tóparti parkban a murva elkopott, javasolja felújítani.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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