Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433-25/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-én tartott rendes üléséről
25. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
281/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
282/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
283/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2014. év 2. félévi munkaterv elfogadása
284/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóinak
elfogadása
285/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
286/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
A Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása, átdolgozott részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása
287/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Tóparti parkban építendő két vendéglátó egység megépítésére versenytárgyalási felhívás kiírása
288/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2014. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékeléséről szóló beszámolók elfogadása
289/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
A Baba- Mama Klub bölcsőde létrehozására irányuló kezdeményezésének támogatása
290/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Bán Tiborné kérelmére vonatkozóan szakvélemény kérése
291/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Közérdekű bejelentéshez hozzájárulás adása
292/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabóné Balassa Mónika és Szabó Endre kérelmére a Szóládi u. 30/B.sz. ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötésének kivitelezése, szerződés kötése a Várkonyi Építő Kft-vel
293/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Egyeztetés folytatása a Vidékháló Telekommunikációs Kft-vel a kamerarendszer üzemeltetéséhez nyújtott
internet szolgáltatással kapcsolatban
294/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
„Egészségfejlesztés a Balatonföldvári kistérségben” pályázattal kapcsolatos döntés
295/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Takácsné Pesti Emese tulajdonában álló ingatlan megvásárlásáról szóló döntés elhalasztása
296/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatása
297/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos döntés- Pusztai Zoltánnal kötött szerződés megszüntetése,
rendőrkapitányság megkeresése
298/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
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299/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
SIÓKOM NKft-vl szerződés kötése
300/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
301/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Vagyonkezelési szerződés kötése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal a József Attila Emlékmúzeumra vonatkozóan
302/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyulai Pál u. 10. sz. előtti tűzcsap áthelyezésének elutasítása
303/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződések kötése a Balatoni Építőipari Centrum Kft-vel gyephézagos burkolatok kialakítására és csapadékvíz elvezető „folyóka” kiépítése
304/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikulcza Gábor képviselő felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának jóváhagyása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX.23.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.22.) önkormányzati
rendelete a közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IX.22.) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IX.22.) önkormányzati
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (IX.22.) önkormányzati
rendelete a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezéséről és a
házszámozás szabályairól
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én
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
Fekete János
Mihályiné Molnár Zsuzsanna
Mikulcza Gábor
Szekér Gábor
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Kauer Rita
Balázs Zsuzsanna
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Bóka Jánosné
Dancsecs Klára
Némethné Szabó Magdolna
Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Szerencsés Józsefné
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Dr. Vancsakovszky István
Dr. Kovács Mária
Dr. Hódi István
Niklainé Dr. Bátori Beáta
Tódorné Sinka Mária
Egry Ágnes
Wiesner Péter
Cseri Péter
Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna
Apáti Kinga
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző

megjelent

mb. aljegyző

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

pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző
műszaki ügyintéző
iskolaigazgató
óvodavezető
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
Művelődési Ház vezető
Turisztikai referens
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
Gyógyszerész
Fogorvos
Háziorvos
Házi gyermekorvos
Intézményvezető
Védőnő
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
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

nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
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Kissné Somogyi Adrienn
Pörneki Anikó
Moolnár Károlyné
Leicht károly
Kudomrák József
Kóborné Oláh Erzsébet

Balatonszárszó Idegenforgalmáért,
Közhasznú Közalapítvány elnöke
Soli Deo Gloria Kórus vezetője
Szárszó Néptáncegyüttes vezetője
Szárszó Néptáncegyüttes vezetője
MTTSZ Lövészklub elnöke
Szárszói Hírmondó szerkesztője

Megjelentek:
Csizmás Arnold
Noéh András Miklós
Rácz Sándor
Csomor Kinga
Dr. Patyi Gergely
Nagy Zoltán
Drab Edina
Jakab Viktória

Balatonszárszói lakos
Kötcsei lakos
Balatonszárszói lakos
Balatonszárszói üdülőtulajdonos
Balatonszárszói üdülőtulajdonos
Balatonszárszói lakos
Baba- Mama Klub képviseletében
Baba- Mama Klub képviseletében

Turizmusáért

nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen
van, a Képviselő- testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester előadja, hogy a meghívó a napirendi pontokkal kiküldésre került a képviselők részére. Bejelenti, hogy technikai okok miatt a meghívóban szereplő 10. napirendi pontot szerdán fogja a testület tárgyalni. Az Egyebek napirendben szereplő témákat a szünet után fogják tárgyalni. Felolvassa az Egyek napirendi
pontban szereplő napirendeket. Az alábbi napirendi pontok, illetve határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint
fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Képviselő- testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
3) Beszámoló a 2014. évi 1. félévi pénzügyi gazdálkodásról, költségvetés módosítás
4) A közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet megalkotása és a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
5) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálata
6) A közterületek valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
7) József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
8) A Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása, átdolgozott részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása
9) Tóparti parkban építendő két vendéglátó egység megépítésére versenytárgyalási felhívás kiírása
10) A 2014. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
11) Egyebek
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- Baba- Mama Klub előterjesztése
- Bán Tiborné beadványa
- Szabóné Balassa Mónika és Szabó Endre szennyvíz bekötés ügye
- Molnár Balázs tűzcsap áthelyezés kérelme
- Kamerarendszer üzemeltetéséhez nyújtott internet szolgáltatás
- Döntés a 39/2014.(VIII.14.) BTKT határozatról
- Takácsné Pesti Emese tulajdonában álló ingatlan megvásárlásáról szóló döntés
- Balatonszárszói Polgárőr Szervezet kérelme
- Pusztai Zoltánnal kötött megállapodás ügye
- Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
- Gyephézagos térkő lerakása
- Siókom Nkft-vel kötendő szerződés megtárgyalása
- Bursa Hungarica Pályázathoz csatlakozás
- József Attila Emlékmúzeum vagyonkezelési szerződése
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:
281/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Képviselő- testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
3) Beszámoló a 2014. évi 1. félévi pénzügyi gazdálkodásról, költségvetés módosítás
4) A közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet
megalkotása és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
5) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálata
6) A közterületek valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezéséről
és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
7) József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
8) A Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, átdolgozott részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása
9) Tóparti parkban építendő két vendéglátó egység megépítésére versenytárgyalási felhívás kiírása
10) A 2014. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
11) Egyebek
- Baba- Mama Klub előterjesztése
- Bán Tiborné beadványa
- Szabóné Balassa Mónika és Szabó Endre szennyvíz bekötés ügye
- Molnár Balázs tűzcsap áthelyezés kérelme
- Kamerarendszer üzemeltetéséhez nyújtott internet szolgáltatás
- Döntés a 39/2014.(VIII.14.) BTKT határozatról
- Takácsné Pesti Emese tulajdonában álló ingatlan megvásárlásáról szóló döntés
- Balatonszárszói Polgárőr Szervezet kérelme
- Pusztai Zoltánnal kötött megállapodás ügye
- Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
- Gyephézagos térkő lerakása
- Siókom Nkft-vel kötendő szerződés megtárgyalása
- Bursa Hungarica Pályázathoz csatlakozás
- József Attila Emlékmúzeum vagyonkezelési szerződése
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester kéri a Képviselő- testületet, hogy amennyiben az írásos előterjesztéssel kapcsolatban van
kérdésük, észrevételük, azt jelezzék.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A 156/2014.(V.20.) sz. határozatról érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Soós László készíttetett egy márvány emlékművet Koppány vezérről, amely jelenleg az ingatlana udvarán
van felállítva. Az emlékmű helyének meghatározása nem egyszerű ügy, erre vissza kell téri a következő testületnek.
Szekér Gábor alpolgármester:
A 221/2014.(VII.14.) sz. határozatról érdeklődik, erről a jegyző tudna felvilágosítást adni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A strandi területről, az előtte lévő területről és a Vízpart utcai területről van. A Vagyonkezelő Zrt-től az Önkormányzat az ingyenes önkormányzati tulajdonba adáshoz megkérte a hozzájárulást, aki szerint ennek nincs
akadálya. A Vízügyi Igazgatóság csak a strandi területre adta meg a hozzájárulását. A Vagyonkezelő Zrt
kérése az volt, hogy az Önkormányzat forduljon a belügyminiszterhez ebben a kérdésben. A belügyminiszter
válasza június óta még nem érkezett meg.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel több hozzászólás nincs, javasolja a beszámoló elfogadását, 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:
282/2014.(IX.15.) 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

2) A Képviselő- testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére kiküldésre került. Kéri a Képviselőtestületet, hogy amennyiben van kérdésük, észrevételük, azt jelezzék.
Dorogi Sándor polgármester:
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Mivel nincs kérdés, javasolja a 2. féléves munkaterv elfogadását, az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
283/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. év 2. félévi munkatervet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor, polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Beszámoló a 2014. évi 1. félévi pénzügyi gazdálkodásról, költségvetés módosítás
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztést a pénzügyes dolgozók elkészítették. A Jogi, Ügyrendi,
Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a témát ma délután megtárgyalta.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A Bizottság kötelező feladata az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának vizsgálata. Az ülésen részt
vett a pénzügyi vezető és a Jegyző Asszony is, akik a feltett kérdésekre megfelelő és kielégítő választ adtak.
A2014. év I. félévi gazdálkodás megfelelt az előirányzatoknak a bevételek és a kiadások tekintetében is. A
2014. évi tervezett költségvetési főösszeg 614.959.- Ft volt, ez módosult 631.617.- Ft-ra. A sarokszámok
teljesítése időarányosan megfelelő volt. Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokból illetve saját
bevételből tevődnek össze. Az állami támogatások nagyságrendben és arányaiban teljesültek. A saját bevételek összességében a helyi adók tekintetében 49 %-ban teljesültek. Az IFA esetében azért van elmaradás, mert
ez egy június végi állapot, azóta már megtörténtek a befizetések, közelítik az előirányzottakat. A kiadások a
terveknek megfelelően, időarányosan teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodása céltudatos, stabil, takarékos volt. Működési hiány nem fog bekövetkezni, jelentős lekötött tartalék van. A Fő u. 48. sz. alatti épület
felújítása beruházás pályázat utófinanszírozott, ezt meg kellett előlegezni a tartalékból, de ez a pénzügyi
biztonságot nem rendíti meg. A pályázat 100 %-os finanszírozású, az állam az ÁFA kivételével támogatja a
beruházást, 30.000.000.- Ft-tal, amellyel a tartalék visszatöltésre kerül. A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő- testület a beszámolót fogadja el. A következő testületnek úgy tudják átadni a kulcsot, ahogy négy évvel
ezelőtt átvették, megfelelő pénzügyi tartalékkal.
Szekér Gábor alpolgármester:
A súlyadó bevétel csökkenés egy nagy cég kivonulása miatt következett be.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönetét fejezi ki a Bizottságnak és a pénzügyi vezetőnek a munkájukért. Másfél éve Balatonszárszó Kötcsével és Nagycsepellyel közös hivatalt alakított. Ez zökkenőmentesen zajlott le, pedig a feladatok és a felelősség megnőtt.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
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Az Önkormányzatnak nincs hitele vagy olyan kötelezettségvállalása, ami áthúzódna. Az Önkormányzatnak
fennállt 100.000.000.- Ft hitel összegét az Önkormányzat az államtól megkapta. A beadott pályázatok 100
%-ban finanszírozottak.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel nincs kérdés, javasolja a beszámoló elfogadását, az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2014. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztések és a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 3/1 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:
284/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
A rendelet megalkotásával kapcsolatban tájékoztatja a testületet arról, hogy változott az eredeti költségvetési
szám. Ennek oka, hogy a gyermekétkeztetésre 16.000.0000.- Ft-ot kapott az Önkormányzat illetve a választáshoz szükséges összegeket.
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

4) A közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet
megalkotása és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a témát már tárgyalta a testület, a rendelet tervezetet
véleményezésre megküldte a környezetvédelmi szakhatóságnak. Véleményük szerint elfogadásra alkalmas a
rendelet.
A polgármester tájékoztatást ad a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelt módosításáról is,
amely az ingatlanok rendben tartására vonatkozik.
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületi
rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4/1 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 egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/2 sz. melléklete)
A polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/3 sz. melléklete)

5) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a rendelet tervezet hatályon kívül helyezi az eddig
hatályos helyi népszavazásról és népi kezdeményesről szóló rendeletet. A választópolgárok legalább 20 %-a
szükséges ahhoz, hogy népszavazást kezdeményezzenek.
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5/1 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 egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

6) A közterületek valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezéséről
és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Kérdés nincs, ezért a polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületek,
valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
(Az elfogadott rendelet a jkv. 6/2 sz. melléklete)

7) József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a módosításra a könyvtár áthelyezése miatt van szükség. Kérdés nincs, ezért javasolja az alapító okirat elfogadását az írásos határozati javaslat szerint.
(A határozati javaslat, az alapító okirat és a módosító okirat tervezete a jkv. 7/1 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:
285/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár utoljára a Képviselőtestület 175/2012. (VII.31.) sz. határozatával módosított
alapító okiratát a módosítás törzskönyvi bejegyzésének napjával megegyező hatállyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján feladatkörébe tartozó művelődési tevékenység, könyvtári te-
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vékenység és máshová nem sorolható szabad tevékenységek közszolgáltatás ellátása céljából az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdése (továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdése,
180. § (5) bekezdése, továbbá a szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)
NGM. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosítja:
„Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár utoljára 2009. július l. hatállyal módosított alapító okiratát a módosítás törzskönyvi bejegyzésének napjával megegyező hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján feladatkörébe tartozó művelődési tevékenység, könyvtári tevékenység és máshová nem sorolható szabad tevékenységek
közszolgáltatás ellátása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2)
bekezdése (továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdése, továbbá a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg:” szövegrész helyébe
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár utoljára a Képviselőtestület 175/2012. (VII.31.) sz. határozatával módosított
alapító okiratát a módosítás törzskönyvi bejegyzésének napjával megegyező hatállyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján feladatkörébe tartozó művelődési tevékenység, könyvtári tevékenység és máshová nem sorolható szabad tevékenységek közszolgáltatás ellátása céljából az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdése (továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdése,
180. § (5) bekezdése, továbbá a szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)
NGM. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg: szövegrész lép.
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési szerv jogi
személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.” szövegrész helyébe
A gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
látja el. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. szövegrész
lép.
„A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár keretein belül működik:
SZÁRSZÓ TV
Telephelye:
Balatonszárszó, Hősök tere 1.
a Polgármesteri Hivatal épületében.” szövegrész helyébe
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár keretein belül működik:
SZÁRSZÓ TV
Telephelye:
Balatonszárszó, Hősök tere 1.
a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal épületében. szövegrész lép.
„E feladat ellátásához rendelkezésre áll:
Az 1548.hrsz. alatt nyilvántartott 2.709 m2 térmértékű ingatlan.
Balatonszárszó, Szóládi u. 20.
Az 1313/2.hrsz.alatt nyilvántartott 4.477 m2 térmértékű ingatlan
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Címe: Balatonszárszó, Radnóti u. 10.
Továbbá a külön leltár szerint nyilvántartott ingó vagyon.” szövegrész helyébe
E feladat ellátásához rendelkezésre áll:
A Művelődési ház feladatainak ellátására a Balatonszárszó 1548.hrsz. alatt nyilvántartott
2.709 m2 térmértékű ingatlan 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 20. sz. alatt.
A Többfunkciós Közösségi Szolgáltató Központ keretében ellátásra kerülő könyvtári és
egyéb kulturális feladatokra a Balatonszárszó 77/1. hrsz. alatt nyilvántartott 113,78 m2 térmértékű ingatlan 8624 Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatt.
A „Csukás Színház” elnevezésű építményben megtartandó kulturális, művelődési előadások, rendezvények megtartására a Balatonszárszó 721 hrsz. alatt nyilvántartott 1676m2
térmértékű ingatlan 8624 Balatonszárszó, Jókai Mór u. 9. sz. alatt.
Továbbá a külön leltár szerint nyilvántartott ingó vagyon. szöveg lép.
Záró rendelkezések
A módosító okirat a 2014. évi módosítások törzskönyvi bejegyzésének napjával válik hatályossá.
A képviselőtestület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Somogy Megyei
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából küldje meg a határozatot.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: döntést követő 8 nap
(Az elfogadott alapító okirat és módosító okirat a jkv. 7/2 sz. melléklete)

8) A Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, átdolgozott részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a Címzetes Főjegyző Asszony a televíziót néző lakosokat tájékoztassa röviden a témáról.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A konzorciumhoz 47 település tartozott. A 47 településből 11 kivált, 2 település- Balatonszabadi és Tamásipedig csatlakozott a konzorciumhoz. Emiatt a Megvalósíthatósági Tanulmány megváltozott, át kellett dolgozni. A Konzorcium elnöke kéri, hogy az általuk megküldött határozati javaslat kerüljön elfogadásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel kérdés nincs, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés, a Társulási Megállapodás tervezet és a Megvalósíthatósági Tanulmány-CD lemezena jkv. 8. 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:
286/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
1./
A Képviselő-testület a mellékelt Társulási Megállapodás módosítást az abban foglaltakkal jóváhagyja, annak rendelkezéseit a településre nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el. A feladatok megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást tudomásul veszi, és azt
vállalja viselni.
2./
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával
igazolja, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-1.1.1/2F/0911-2012.-0006. pályázati konstrukció keretében benyújtott „Dél - Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladék
kezelőtelep fejlesztése című pályázati anyaghoz készített és átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban: RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek. Az átdolgozott RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig.
3./
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával
nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Dél-Balatoni és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladék kezelőtelep fejlesztése” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan
(hulladékgazdálkodás fejlesztése) Balatonszárszó település Önkormányzata nem vesz részt
más pályázatban, támogatási konstrukcióban.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a mellékelt módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

9) Tóparti parkban építendő két vendéglátó egység megépítésére versenytárgyalási felhívás
kiírása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az írásos anyag a képviselők részére kiküldésre került.
A Tóparti parkban épült volna két vendéglátó egység esztétikusan kialakított környezettel. Két- három éve
húzódik az építés, mivel valaki mindig megakadályozta az építést. Most az Önkormányzat másodfokon megkapta az építési engedélyt. Szárszó szimbóluma lehetne a két egység. A Képviselő- testület arról döntött az
előző ülésén, hogy mindenképpen elindítja a munkálatok előkészítését, a versenytárgyalási felhívás elkészült, amelyben szerepelnek a feltételek. Külső vállalkozók építenék meg az üzlethelyiségeket, a két egység
költsége 61.000.000.- Ft ÁFÁ-val. 15 év a bérleti időszak, az épületek 15 év után visszakerülnek az Önkormányzat tulajdonába. Akadályozó tényező lehet még, ha a szomszédok közül bírósági úton valaki megtámadja. A versenytárgyalást a Képviselő- testület kiírja, de a következő testület ezt még felülbírálhatja.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Egyforma és egységes üzletek lesznek.
Dorogi Sándor polgármester:
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Igen. Fenyvesi Róbert tervezete az épületeket. Ifj. Lőrincz Ferenc települési főépítész is hozzájárult az
esztétikus kialakításhoz.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az első tárgyalás időpontja 2015. január 18-a. Felkéri a Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy a televíziót néző
lakosokat tájékoztassa a témáról.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A két egység építési koncesszióban épül meg, mert a nemzeti vagyonról szóló törvény hatályba lépését követően osztott tulajdon nem jöhet létre, nem válhat el az ingatlan tulajdona a ráépített épület tulajdonától. Megépítés után azonnal az Önkormányzat tulajdonába kerül az épület. Aki felépíti, az a beruházás összegét lelakja 180 hónap alatt, így a 15 évi bérleti díj beszámításra kerül. A két üzletet felépítheti egy vállalkozó is, de
külön- külön építés is lehetséges. Az elbírálási határidő a versenytárgyalásra vonatkozó szabályzatból illetve
a választás miatti három alakuló ülés lebonyolításából ered. Két településen több polgármester jelölt van, ha
valahol esetleg polgármester váltásra kerül sor, akkor a polgármester átadás- átvételt is le kell bonyolítani,
tehát előbbi határidőt nem ajánlatos meghatározni. 2014. december 8-án kerülne sor a pályázatok bontására.
2015. január 18-án lenne az első tárgyalás időpontja. A koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított
180 nap alatt, de legkésőbb 2015. június 1-ig be kell fejezni az építkezést. Az esetleges bírósági pernek halasztó hatálya van addig, amíg az be nem fejeződik jogerősen.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Az üzletsor építése közel 8 éves történet. Most jogerős építési engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat, a
pályázat kiírása megtörténhet. Volt dilemma a testület tagjai között, hogy ebben a helyzetben meghozhat-e ez
a testület egy ilyen horderejű döntést. Egységesen az a döntés született, hogy kiírják a pályázatot, mert a 4év,
illetve 8 év munkája benne van ebben a projektben és meggyőződésük, hogy Balatonszárszónak szüksége
van erre a vendéglátó központra. A pályázatot úgy írják ki, hogy a következő Képviselő- testületnek jogi
lehetőséget adnak arra, hogy ha többségbe kerül egy másik koncepció, akkor ebből hátrányos jogkövetkezmények nélkül vissza tudjon lépni vagy tudja módosítani. A kiírás lényeges pontja az, hogy az Önkormányzat fenntartja megának azt a jogot, hogy a jogerős elbírálás lezárásáig indokolás nélkül módosíthatja vagy
visszavonhatja a kiírást. Felelős döntést kell majd hozni. Kész terveket kell majd megépíteni.
Dorogi Sándor polgármester:
További észrevétel nincs, ezért javasolja a versenytárgyalási felhívás elfogadását.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos anyagban 120 hónap szerepel, de a bizottsági ülésen elhangzott, hogy 180 hónap legyen a bérleti időszak.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a versenytárgyalási felhívást e szerint elfogadni. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tóparti Park vendéglátó üzletsor
létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésű beszerzési eljárásra vonatkozó versenytárgyalási dokumentációt és versenytárgyalási felhívást a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a hasznosítási jog időtartama maximum 180 hónap. 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:
287/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tóparti Park
vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésű
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beszerzési eljárásra vonatkozó versenytárgyalási dokumentációt és versenytárgyalási felhívást a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel,
hogy a hasznosítási jog időtartama maximum 180 hónap.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott versenytárgyalási felhívás és versenytárgyalási dokumentáció a jkv. 9. sz. melléklete)
A polgármester ismét tájékoztatja a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 10. napirendi pontot szerdán
fogja tárgyalni a testület.

10) A 2014. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dancsecs Klára a Művelődési Ház vezetője
Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a meghívóban szereplő 11. napirendi pont szerint a 2014. évi
idegenforgalmi szezonról szóló beszámolót hallgatja meg a testület a Művelődési Ház vezetőjétől és a Turisztikai Egyesület elnökétől. Felkéri Dancsecs Klára Művelődési Ház vezetőt a tájékoztatás megtartására.
Dancsecs Klára a Művelődési Ház vezetője az írásos beszámolója alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket a 2014. évi rendezvények tapasztalatairól.
A polgármester felkéri Cseri Pétert, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnökét a tájékoztatás megtartására.
Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Tájékoztatást ad az Utazási Kiállításra nyert 500.000.- Ft értékű standról, a Nyitott Balaton mozgalomhoz
történt csatlakozásról, ennek a tavaszi és őszi fordulójáról, a kereskedelemben és vendéglátásban dolgozók
illetve a magánszálláshely kiadók részére szervezett fórumról, az idegenforgalmi stratégia elkészülésről és fő
vonaláról, az elvégzett marketingmunkáról és formáiról, a nyári programokról, német házaspár köszöntéséről, virágosítási mozgalomról, a magánház kiadás vonatkozásában készített statisztikáról, a vendégek szállás
foglalási szokásairól, lehetőségek kihasználásáról.
Mikulcza Gábor képviselő:
A fesztiválok óriási bevételt jelentenek a településeknek, ezt át kell gondolni. A kiemelt programokat össze
kell hozni a környező települések programjaival. A magánszállás kiadóknak is ki kell használni a lehetőségeket. Megköszöni a nyáron végzett munkát.
Szekér Gábor alpolgármester:
Jó ötletnek tartja a fesztiválokat, de a Balaton Sound-hoz és a Rockfesztiválhoz hasonló fesztiválokat nem
támogatná Balatonszárszón.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Köszönetet mond és gratulál a munkájához mindazoknak, akik a nyári rendezvények szervezésében és lebonyolításában részt vettek. Ezt nem lehetett volna megvalósítani, ha a település arculata és infrastruktúrája
nem lett volna megfelelő. A programok mellett a következő ciklus nagy feladata a strandok és az utak fejlesztése lesz. A szolgáltatóknak és a vállalkozóknak feladatuk önmaguk fejlesztése. Az Önkormányzat az
elmúlt négy évben saját erőből a strandra, a strandparkolóra, az útfelújításra, kertmozi felújításra sokat költött.
Még egyszer megköszöni a munkát.
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Dorogi Sándor polgármester:
Egy négy éves koncepció végére értek, a számok magukért beszélnek. Az emberi tényezőt kell kihangsúlyozni, Szárszón összefogás indult, a Színház sem lett volna készen, ha a jó szándékú emberek nem adtak
volna össze 3.000.000.- Ft-ot, amelyet megköszön. A nyári rendezvényeken közel 20.000 fő vett részt, a
múzeumban pedig közel 10.000 fő. A parkokba 30.000 szál virág lett elültetve, a parkosítást örömmel végezték az emberek, nem kényszerből, a Polgárőrök minden éjszaka szolgálatban vannak. Nem talál szavakat,
hogyan lehetne megköszönni mindezt. A rendezvények nagy részén és az Infopontban, strandon is közmunkások dolgoztak. Köszönet a munkájukért. A turisztika összetett dolog, a következő testületnek ezt meg kell
tartani és továbbvinni, amit elkezdtek. Hosszú távon nem működik, hogy csak önkéntesekkel oldják meg a
feladatokat. Az 1800 nyaralóingatlanban nagyságrendileg 7200 fő van hétvégenként. Az őszödi lakópark
lakói is a szárszói strandokra és rendezvényekre járnak és meg vannak elégedve mindennel. Testvértelepülési
kapcsolatok révén az iskolások három napig Hajdúszoboszlón és Debrecenben vannak. A településen nagy
számú kismama és kisbaba lakik. Az óvodában kialakították a harmadik csoportot, az óvodába nagyon sok
gyerek jár. Olyan mennyiségű lakás nem kelt el évekig, mint az utóbbi egy évben. Ez nem véletlen, a turisztika nem csak a szórakozást jelentette, hanem azt is, hogy viszik a település jó hírét. Egy Szárszóra költöző
lakos azért vett itt házat, mert a televízióban elhangzott, hogy ez a legbiztonságosabb település. Köszönetét
fejezi ki és kéri, hogy Dancsecs Klára tolmácsolja a fiataloknak, Cseri Péter az Egyesület aktív embereinek,
gratulál nekik.
Dorogi Sándor polgármester javasolja a beszámolók elfogadását. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dancsecs Klárának, a József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének a 2014. évi idegenforgalmi szezonban szervezett rendezvények tapasztalatainak értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cseri Péternek, a Balatonszárszói
Turisztikai Egyesület elnökének a 2014. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Dancsecs Klára beszámolója 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:
288/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dancsecs Klárának, a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének a 2014. évi idegenforgalmi szezonban szervezett rendezvények tapasztalatainak értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cseri Péternek, a
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnökének a 2014. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Jelezte a Képviselő- testület felé, hogy az Egyebek napirend előtt szünetet tart, ennek ellenére javasolja, hogy
még legalább két témát tárgyaljon a testület a szünet előtt.
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11) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
- Baba- Mama Klub előterjesztése
A polgármester átadja a szót Drab Edinának.
Drab Edina a Baba- Mama Klub képviseletében:
Bemutatkozik és elmondja, hogy a Baba- Mama Klub képviseletében érkeztek Jakab Viktóriával. Előadja,
hogy a Klubból elindult egy kezdeményezés, amely egy balatonszárszói bölcsőde létrehozására irányul. Ez
Balatonszárszó esetében nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé, de igény mutatkozik rá. A
védőnő adatai alapján jelenleg 44 fő bölcsődés korú gyermek van, 30 fő Balatonszárszón és 14 fő Kötcse,
Nagycsepely, Teleki vonatkozásában. Ha csak a fele gyermek elhelyezéséről kell gondoskodni, az is feladat.
Siófok és Fonyód között csak Balatonlellén van bölcsőde. Ezekbe a bölcsődékbe nehéz bejutni, az igényeket
nem képesek kielégíteni. A Kormány 2014. évben intézkedéseivel messzemenően támogatja a kisgyermekes
családokat és a munkába visszatérni kívánó édesanyákat. A munkavédelmi akcióterv keretében a munka
mellett jár az édesanyáknak a GYED és a GYES. A családi napközik 7-8 fős csoportokkal működnek, 3050.000.- Ft között van egy havi díj. A bölcsőde munkahelyeket is teremt. Aláírásgyűjtést is indítottak a bölcsőde létrehozása ügyében, az aláíróíveket a hét folyamán juttatják el az Önkormányzathoz egy nyílt levéllel
együtt. A Kormány támogatja a bölcsődék létrehozását, eszközbeszerzéseket is. Lehet uniós támogatásból is
finanszírozni minimális önerővel. Amennyiben más településen jár bölcsődébe a gyermek, akkor valószínűleg már oda fog járni óvodába és iskolába is. Ők szeretnék, ha a gyermekeik Szárszón járnának bölcsődébe,
óvodába és iskolába is.
Jakab Viktória a Baba- Mama Klub képviseletében átadja a képviselők részére a nyílt levelet és a Magyar
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének támogató levelet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Kérdés van-e a képviselők részéről?
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Felmérték, hogy valósan hány gyermek venné igénybe a bölcsődét?
Drab Edina a Baba- Mama Klub képviseletében:
20 fő ebből a térségből, de biztosan a kistérségben is lenne igény rá. Balatonbogláron az óvodába van beintegrálva egy bölcsődei csoport.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni, hogy felvetették a problémát.
Drab Edina a Baba- Mama Klub képviseletében:
A Baba- Mama Klub örül, hogy Balatonszárszó családbarát település, amelybe a bölcsőde is illeszkedne.
Mikulcza Gábor képviselő:
Az óvodában működhetne bölcsőde, de 20 fő gyermeket nem tudna befogadni, illetve az korfüggő. Körül
kell járnia az új testületnek a témát.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Ha módja lesz rá, mindenképpen támogatni fogja a bölcsőde kialakítását.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy egyetért a bölcsőde létrehozásával és a feltételei kivizsgálásával.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A következő testület feladata lesz a megvalósítás. Ez az Önkormányzatnak nem kötelező, hanem önként
vállalt feladata, tehát csak akkor lehet bevállalni, ha a kötelező feladatokra megvan a forrás. Ezt saját vagy
pályázati forrásából kell biztosítani. Javasolja, hogy a testület arról határozzon, hogy a következő testület a
költségvetés elfogadásakor betervezi és megnézi, hogy van-e erre plusz forrás.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Baba- Mama Klub azon
kezdeményezését, hogy Balatonszárszón bölcsőde kerüljön kialakításra. A Képviselő- testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tervezése során megvizsgálja a bölcsőde kialakításának feltételeit és a kialakításhoz szükséges források biztosításának lehetőségét. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
(A nyílt levél és a támogató nyilatkozat a jkv. 11. 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:
289/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a BabaMama Klub azon kezdeményezését, hogy Balatonszárszón bölcsőde kerüljön kialakításra.
A Képviselő- testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tervezése során megvizsgálja a bölcsőde kialakításának feltételeit és a kialakításhoz szükséges források biztosításának lehetőségét.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Jakab Viktória távozik az ülésről.

- Bán Tiborné beadványa
A polgármester köszönti Bán Tibornét. A Képviselő- testület egy előző ülésén Bán Tiborné műszaki jellegű
kérelmét elutasította. Átadja a szót Bán Tibornénak.
Bán Tiborné balatonszárszói lakos:
Az ingatlanuk a Vörösmarty u. 1. sz. alatt található. A telek a szülei tulajdonában volt, akik a Petőfi u. 24. sz.
alatt laktak, ez a telek is hozzá tartozott a mostani Munkácsy u. 21. sz. alatti ingatlannal együtt. 1970-ben
megosztatták a telket. Az akkori megosztás szerint előttük egy út volt, ami bejárati útként volt jelölve. Így
kaptak engedélyt 1971-be családi lakóház építésére. Ők arról az útról elvileg megközelíthették a területüket.
Akkor az még nem volt leaszfaltozva járdaként. Az volt az elképzelés, hogy a Petőfi utcát az óvoda előtti
úttal egybe fogják kötni, ezáltal a bejárati út nekik megmarad. A szülei nem kértek kártérítést a kisajátításért.
A telek megosztásakor nem volt kikötés az, hogy szolgalmi jogot biztosítsanak a Petőfi vagy a Munkácsy
utcáról. Ő önálló telket kapott önálló bejárattal. Magasfeszültségű vezetéket is telepítettek. A ’80-as években,
amikor lerakták a gázvezetéket, a szülei telkén keresztül kellett a gázvezeték szolgalmi jogot bejegyeztetni.
A szülei házát el kellett adniuk, az új tulajdonos a jogával élve lekerítette a részét, amihez ők hozzájárultak,
mert természetesnek tartották, hogy a Vörösmarty utcáról bejárhatnak. 2002-ben a tetőtér beépítésre kaptak
építési engedély azzal, hogy az ingatlan a Vörösmarty utcáról megközelíthető- nyilván gépjárművel. Nem
akarnak parkolni az utcán, csak behajtani.
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Mikulcza Gábor képviselő:
Aki az engedélyt kiadta, annak tudnia kellett volna, hogy az nem autózásra alkalmas utca. Mi lenne Bán
Tiborné javaslata a problémára?
Bán Tiborné balatonszárszói lakos:
Csak azt kérik, hogy ott járhassanak ki. Az út szélessége kerítéstől kerítésig 3,75 m.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az előző döntéskor nem voltak ezeknek az információknak a birtokában.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az előző döntésében a testület azért utasította el a kérelmet, az a kérdéses út önkormányzati tulajdonú gyalogút, nem úttest. Az úttest jogszabály szerint 12 m széles, vagy egyirányú útnál a fele, 6 m.
Bán Tiborné balatonszárszói lakos:
A Petőfi köz 5 m.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az már egy meglévő út, de a kialakítható utat az éppen hatályos jogszabályok szerint kell kialakítani. Javasolja, hogy a Képviselő- testület keresse meg a közút felügyelőséget szakvélemény kérés céljából. Az ingatlan eladásakor nem volt arról szó, hogy a vevő biztosítson szolgalmi jogot?
Bán Tiborné balatonszárszói lakos:
Ezt a szerződés nem tartalmazza, mert két autó nem fér el egymás mellett. Régen csak nekik volt autójuk, a
szüleinek nem.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Somogy
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől vagy közlekedési szakértőtől kérjen véleményt, javaslatot a Balatonszárszó, Vörösmarty u. 1. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel valósítható meg ebben az utcában a célforgalom. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
(Bán Tiborné kérelmei a jkv. 12. sz. mellékletei)
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:
290/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől vagy közlekedési szakértőtől kérjen véleményt, javaslatot a Balatonszárszó, Vörösmarty u. 1. sz. alatti
ingatlannal kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel valósítható meg
ebben az utcában a célforgalom.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester 15 perc szünetet rendel el.
SZÜNET
Tódorné Sinka Mária, Egry Ágnes, Apáti Emőke és Drab Edina távoznak az ülésről.
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Az ülés a szünet után folytatódik.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy két jelenlévő, Dr. Patyi Gergely és Csizmás Arnold jelezték,
közérdekű bejelentést kívánnak tenni. Kéri a Képviselő- testületet, hogy aki ehhez hozzájárul, az jelezze. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Patyi Gergely és Csizmás Arnold az ülésen közérdekű bejelentést tegyenek. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
291/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Dr. Patyi Gergely és Csizmás Arnold az ülésen közérdekű bejelentést tegyenek.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
- Dr. Patyi Gergely és Csizmás Arnold közérdekű bejelentése
A polgármester átadja a szót Dr. Patyi Gergelynek.
Csizmás Arnold jelzi, hogy ő kezdené.
A polgármester átadja a szót Csizmás Arnoldnak.
Csizmás Arnold balatonszárszói lakos:
Bemutatkozik, majd előadja, hogy sokan megkeresték a hétvégi esőzéssel kapcsolatban kialakult helyzet miatt. Megkéri a polgármester urat, hogy számoljon be arról, hogy milyen intézkedések történtek a kialakult
súlyos közegészségügyi helyzet megoldására. Van még most is olyan közterület, ahol kommunális szennyvíz
van. Miért nem kezdődtek el ezek az intézkedések a kialakult helyzet elején, miért nem kaptak a szárszói polgárok segítséget az értékeik és egészségük védelme érdekében? Milyen munkákat rendelt meg a polgármester
úr a közmunkásoktól a vízelvezető rendszer karbantartására, hiszen ennek megtételével ez a helyzet megelőzhető lett volna.
Dorogi Sándor polgármester:
Rendkívüli helyzet volt a Dél- Balatonon. Azonnal felvették a kapcsolatot a siófoki védelmi központtal, élő
kapcsolatban voltak a parancsnokával, folyamatosan tájékoztatták a szárszói helyzetről. Tegnap riasztotta az
illetékes személyeket, két személy van katasztrófa esetén ezzel megbízva. Később értesítette a polgárőrséget,
hogy ők is járják a terepet és tájékoztassák őt arról, hogy van-e olyan jelenség Szárszón, ahol közbe kell lépni.
Ma reggel a munkaértekezleten részt vettek a Hivatal illetékes dolgozói és akiket említett. Tájékoztatás kapott
arról, hogy hol vannak megoldandó feladatok. Két helyszín volt, ezek közül az egyik helyszínt a Kft azonnal
megtekintette, illetve ma délután egy harmadikál is intézkedtek annak érdekében, hogy a lakásokba bevonult
víz megoldódjon. Személyesen körbejárt valamennyi utcán, tegnap délután is a Rákóczi utcáról folyt be a víz
több garázsba, illetve az Esze Tamás utcában. Tájékoztatta a lakosokat, hogy ha bármire szükségük van, őt
értesítsék. A lakosok elmondták, hogy a helyzetet önállóan megoldották. Egy szolgálati lakásban volt a pincében víz, ott a Kft dolgozói kiszivattyúzták a vizet. A kérdés második része, hogy a Balaton parton, ahol esetleg nem folyt le az esővíz, ott a megelőző intézkedések megtétele nem egyszerű feladat, mert kb. 10 éve készült egy komoly felmérés és tervdokumentáció, ami Balatonszárszón hosszú távon megoldaná a csapadékvíz
elvezetését. A tervdokumentáció elkészítése 10.000.000.- Ft körüli összeg volt, ennek a megvalósítása
100.000.000.- Ft-okba kerülne, mert a legnagyobb probléma ott van, amikor a vasútig elér a csapadékvíz.
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Balatonszárszón nem csak a belvíz a probléma, hanem a mögötte lévő dombságból ide érkező víz is. Hosszú
távon az megoldás lehet, ha a vasút alatti csatornák, és ami a vasúttól a Balaton felé megy, ki lenének bővítve.
A helyszínt megtekintve azt gondolják, hogy ha a vasút megépíti az átereszeket, akkor az Önkormányzatnak
tovább kell vinni nagyobb csövekkel, mert ez nem bírta elszállítani a nagy mennyiségű vizet. A Színház mögött megvan egy normális átvezető, ott árokban megy tovább a víz és teljeses szakszerűen ment tovább a megfelelő mederben. Ugyanígy volt a kisebb patak is a kemping végében. Őt nagyon érdekli a téma, ma is mindenkit végigjárt és kérdezett, még az Ebhegyen is, hogy nem történt-e valami. Sehonnan nem érkezett jelzés,
hogy az Önkormányzatnak kellett volna intézkedni olyan dologban, amit a kérdező említett, fertőtlenítésben
és egyéb munkálatokban. Ennek örül, mert Siófokon már tegnap este ki kellett lakoltatni családokat és a fertőtlenítést meg kellett oldani. Szárszón ilyen információ hozzá nem érkezett. Ha pedig volt ilyen, azt sajnálja,
mert akkor az illető nem jutott el a hivatalig, amely nyitva volt reggel 7.30-tól most 9 óráig.
Dr. Patyi Gergely balatonszárszói üdülőtulajdonos:
Részben az előző témához csatlakozna. Akkor ezek szerint nem jutott el a hír a polgármester úrhoz. A Jókai u.
1. sz. alatt van az ingatlanuk közvetlenül a zenepavilon mellett. A fekália 40 cm-es sugárban fröcsögött vissza
a csatornákból, de ezt nyilván nem tudja a polgármester úr. Nyilván azért kellett volna 10 évvel ezelőtt elkészíteni ezt a tervet, mert eddig soha nem jelentett problémát. Szeretné megkérdezni, hogy a szennyvíz csatorna
hálózattal kíván- e az Önkormányzat bármilyen fejlesztést megvalósítani, esetleg javasolja a 60.000.000.- Ftos beruházás keretébe a büfé helyett.
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Bemutatkozik, majd elmondja, hogy a csapadékvíz az Önkormányzaté, a szennyvíz pedig a DRV-hez tartozik.
Ezután tájékoztatást ad a Huba utcában fellépett szennyvíz problémáról, amelyet ki kellene vizsgálni.
Dr. Patyi Gergely balatonszárszói üdülőtulajdonos:
Érdeklődik, hogy kap-e választ arra, hogy tervez-e az Önkormányzat lépéseket az ügyben?
Dorogi Sándor polgármester:
A kérdés időszerű. Balatonföldváron, Zamárdiban katasztrófaállapotot hirdettek, Siófokon 100 embert kitelepítettek, ahhoz képest Szárszón „megúszták” a helyzetet. A következő idők feladata mindenképpen az lesz,
hogy a belvíz és az esővíz elvezetése központi kérdés legyen. Egész Európában probléma volt az esőzés. A
szennyvízátemelőt négy éve át akarták tenni, de hova? Kinek a kertjébe? A Patyi Úréba? Nem. Arrébb? Oda
sem. Ott maradt, nincs rá műszaki megoldás. A válasz a kérdésre rövid, az, hogy természetes.
Dr. Patyi Gergely balatonszárszói üdülőtulajdonos:
Fertőtlenítés lesz? Mert áll a fekália.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha szólt volna, akkor már ma megtették volna, de nem este 9-kor, mert nem tudja, hogy most el tudnak-e indulni.
Dr. Patyi Gergely balatonszárszói üdülőtulajdonos:
A Polgármester Úr azt mondta, hogy jár kint, akkor gondolja, hogy ez észlelhető volt tegnap. Ő nem itt él,
hanem nyaralótulajdonos. Ma jött le, ennél korában nem tudott szólni.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszöni az információt. Dr. Patyi Úrék telke egy zárt telek, nem lehet belátni, nem vette észre, hogy ott ilyen
állapot van. Ha észrevette volna, akkor intézkedett volna. Megköszöni az észrevételeket.
Mivel több észrevétel nincs, tájékoztatja a képviselőket, hogy elfogadja a felvetéseket és intézkedni fog emilyen gyorsan lehet. Megköszöni a vendégek részvételét.
Dr. Patyi Gergely és Csomor Kinga távoznak az ülésről.
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- Szabóné Balassa Mónika és Szabó Endre szennyvíz bekötés ügye
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szennyvízvezeték készítése során nem mindenhol épült meg a
csonk. Három árajánlat érkezett, ezekből a Várkonyi Építő Kft árajánlata a legkedvezőbb 450.850.- Ft összegért.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Szekér Gábor alpolgármester:
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőtől kérdezi, hogy hány hasonló eset lesz még a jövőben?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Külső szakember készítette el a felmérést, összegszerűen végleges adatot még nem tud mondani. A felmérés
nem pontos, mert a DRV által nyilvántartott adatok alapján lett pontosítva és az még mindig nem a helyes.
Több kérés nem lévén Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés és a 3 db árajánlat a jkv. 13/1 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:
292/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
1./ Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Szóládi u. 30/B.sz. 1561/2.hrszú ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötésének kivitelezésével a
tervdokumentáció elkészítésével és engedélyeztetésével az Önkormányzat a VÁRKONYI
ÉPÍTŐ Kft.-t ( 8630 Balatonboglár, Fiumei u. 9.) bízza meg bruttó 450.850.- Ft összegben.
2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a VÁRKONYI ÉPÍTŐ Kft.-vel kivitelezésre, tervezésre és engedélyeztetésre vonatkozó a szerződést kösse meg és az ügyben a további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott szerződés a jkv. 13/2 sz. melléklete)
- Kamerarendszer üzemeltetéséhez nyújtott internet szolgáltatás
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kamerarendszer tekintetében együtt kell működni az Opticon
céggel. A cég küldött egy előszerződést. A Hivatal épületében található egy általuk üzemeltetett berendezés,
amely komoly áramfelvételt jelent. Jelezte már a cég felé, hogy folytassanak tárgyalásokat arra vonatkozóan,
hogy a cég milyen összeggel járulna hozzá az eszköz működéséhez. Javasolja a Képviselő- testületnek, hogy
folytassanak egyeztetést a cég képviselőjével.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetést a Vidékháló Telekommunikációs Kft-vel a balatonszárszói kamerarendszer üzemeltetéséhez
nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozó szerződés tervezettel illetve a cégnek a Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatalban található berendezésének költségviselésével kapcsolatban. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
(A cég levele és a szerződés tervezet a jkv. 14. 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:
293/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy folytasson egyeztetést a Vidékháló Telekommunikációs Kft-vel a balatonszárszói kamerarendszer üzemeltetéséhez nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozó szerződés tervezettel illetve a cégnek a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban található berendezésének
költségviselésével kapcsolatban.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
- Döntés a 39/2014.(VIII.14.) BTKT határozatról
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a BTKT határozatáról, amelyben kérik, hogy a Balatonszárszón
rendezett egészségfesztivál költségeit előlegezze meg az Önkormányzat. Amikor a kistérség a pályázati pénzt
megkapja majd, akkor fogják ezt visszatéríteni. A rendezvény két napos volt. Nem érti, hogy lehetett a költsége 5.270.500.-Ft. Javasolja, hogy a kistérségtől kérjen a testület egy megállapodást illetve egy kimutatást a
költségekről. Probléma lehet az is, ha a pályázati összeggel nem tud a kistérség elszámolni, és az Önkormányzat nem kapja vissza az átadott összeget.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ez a szűrőbusz volt?
Dorogi Sándor polgármester:
Nem, a Színházban voltak szűrések, előadások, művészek, ételbemutató.
Mikulcza Gábor képviselő:
Nonszensz lenne ezt kifizetni. Ha a mentor Önkormányzat nem köt előre szerződést a résztvevő Önkormányzatokkal, akkor nincs jogalapja, hogy ezt kérje.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Hogy kaphatott rá pénzt, ha nem voltak neki aláírt szerződései?
Dorogi Sándor polgármester:
A kistérség kapott 124.000.000.- Ft uniós támogatást egészségmegőrzés programra. Aki a pályázatot megírta,
elszámolja, annak kell ezt kezelni, nem átruházni. Javasolja a megállapodás és a kimutatás kérését. Javasolja
az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a 39/2014.(VIII.14.) BTKT határozat a jkv. 15. 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:
294/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 39/2014.(VIII.14.) sz. határozatában a TÁMOP-6.1.2-11/32012-0068 azonosító számú, „Egészségfejlesztés a Balatonföldvári kistérségben” pályázat
alapján felmerült likviditási problémák megoldása érdekében előterjesztett 5.270.500,- Ft előfinanszírozási kérelmet megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetét, hogy az előfinanszírozási összeg elfogadásának és átadásának érdekében haladéktalanul küldje meg az előfinanszírozott összeg átadására, valamint a visszafizetés feltételeire vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó megállapodás
tervezetet. A képviselőtestület a kérelmezett összeg átadásáról szóló döntés meghozatala érdekében felkéri a munkaszervezetet, hogy az átadásra és a visszafizetésre vonatkozó rendelkezéséket tartalmazó megállapodás tervezetet haladéktanul küldje meg Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata részére. A képviselőtestület felkéri a munkaszervezetet, hogy a megállapodás tervezet mellékleteként csatolják a Balatonszárszón megtartott rendezvények tételes
költség-kimutatását.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
- Takácsné Pesti Emese tulajdonában álló ingatlan megvásárlásáról szóló döntés
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Művelődési ház melletti ház a Pesti család tulajdona,
amely nagy területen helyezkedik el. A tulajdonos megkereste az Önkormányzatot, vételre felajánlotta az ingatlant 12.000.000.- Ft-ért. Elkészült az ingatlan értékbecslés szakvélemény, amely 13.400.000.- Ft-ot tartalmaz. Az ingatlan banki hitellel terhelt, ezt az összeget tisztázni kell. Régen az Önkormányzat megvásárolt a
családtól egy telekrészt, ami a földhivatalnál nem bejegyezve, így továbbra is a családi ingatlanhoz tartozik az
a földterület, aminek egy része a kultúrház bejárata, a tekepálya, és a szaletli. Ha az Önkormányzaton kívül
bárki megveszi, akkor elkerítheti azt a részt. A családtagok is itt szoktak parkolni, mert a sajátjuknak tartják.
Az ingatlan a Művelődési Ház mellett van, hosszú távon lehetne hasznosítani, esetleg még bölcsődének is
alkalmas lenne később. Meggondolandó, hogy megveszi az Önkormányzat vagy elhalassza a lehetőséget. Két
részletben is lehetne fizetni a vételárat, most és jövőre.
Szekér Gábor alpolgármester:
Ekkora volumenű beruházásról döntsön a következő testület és polgármester.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Ugyanezen az állásponton van, de a következő testületnek is jól meg kell gondolni ennek a megvásárlását.
Tisztában kell lenni azzal, hogy milyen állapotban van az épület, nincs víz, gáz, villany, ki van kötve.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Hasonló véleményen van. Összeadta és 10.850.000.- Ft-ért ajánlja megvételre a tulajdonos. A felét terheli
2.990.000.- Ft hitel, ezt a felét odaadná 3.350.000.- Ft-ért, amiből tehermentesíteni lehet a fele ingatlant. A
másik fele tehermentes, az 7.500.000.- Ft. Ezt a két hetet az eladó is ki tudja várni, megfontolandó, de most
nem döntene róla.
Mikulcza Gábor képviselő:
Arról hozzon határozatot a testület, hogy fontosnak tartja ezt a dolgot, hívja fel a következő testület figyelmét,
hogy ezt sürgősen kell tárgyalnia.
Dorogi Sándor polgármester:
Azt is fegyelme kell venni, hogy ha megveszi valaki és elkeríti a bejáratot, akkor nincs kultúrház.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Nem ennyire egyszerű, ha van egy adásvétel, aminek bármilyen nyoma van- attól függetlenül, hogy nincs
bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba- a tulajdonjog igényt lehet érvényesíteni, mert nem évül el. A bejárásra
a szolgalmi jogot el lehet birtokolni. Az árról lehet, hogy a következőkben lehet még lefaragni, át kell gondolni, de a jelen költségvetés és a következő testület miatt nem vállalná ennek a döntését.
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Dorogi Sándor polgármester:
És ha csak szándéknyilatkozat lenne?
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
A szándéknyilatkozat is bizonyos jogi erővel bír. Annyit lehet, hogy tekintettel a jelenlegi költségvetési helyzetre és a folyamatba lévő beruházásokra illetve a választásokra- a döntést elhalasztja.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az Önkormányzat elővásárlási joggal élhet, ha jön egy vevő.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
Annyira nem rettenetes a helyzet, majd kialakul.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takácsné Pesti Emese tulajdonában
álló Balatonszárszó, Szóládi u. 22. sz. alatti, 1549 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat általi megvásárlásáról szóló
döntést a jelenlegi költségvetési helyzetére illetve az önkormányzati választásokra tekintettel elhalasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az ingatlan értékbecslői szakvélemény és a tulajdonos felajánlása a jkv. 16. 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:
295/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takácsné Pesti Emese
tulajdonában álló Balatonszárszó, Szóládi u. 22. sz. alatti, 1549 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat általi megvásárlásáról szóló döntést a jelenlegi költségvetési helyzetére illetve az önkormányzati választásokra tekintettel elhalasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
- Balatonszárszói Polgárőr Szervezet kérelme
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Polgárőrség a kérelmében a II. félévre szóló
270.000.- Ft támogatásának illetve a gépkocsi 46.846.- Ft biztosítási költségének átutalását kéri.
Kérdés nincs, ezért javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés és melléklete 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:
296/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 4/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozatban elfogadott, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezettel kötött támogatási szerződésben meghatározott 440.000.- Ft támogatási összeget 516.846.- Ft összegre módosítja az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
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A Képviselő- testület a módosított támogatási szerződésben meghatározott 516.846.- Ft támogatási összegből a még fennmaradó 316.846.- Ft összegű támogatást nyújtja a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított támogatási szerződés elkészíttetésére,
aláírására és az összeg átutalására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
- Pusztai Zoltánnal kötött megállapodás ügye
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a megyei kapitányság levelében leírtak szerint a térfigyelő rendszer működtetését a jövőben helyi rendőr nem végezheti, vele nem lehet megállapodást kötni erre a
feladatara, azt csak a rendőri szervek vagy hivatásos közterület felügyelő végezheti. Javasolja, hogy az Önkormányzat a rendőrkapitánysággal kössön megállapodást, illetve a Pusztai Zoltánnal kötött megállapodást
október 1. napjától szüntesse meg.
Kérdés nincs, ezért javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Pusztai Zoltánnal közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére 2014. február 7-én kötött megbízási szerződést 2014. szeptember 30. napjával
közös megegyezéssel megszünteti. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy keresse
meg a Siófoki Rendőrkapitányságot a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges megállapodás
megkötése érdekében. 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:
297/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Pusztai Zoltánnal
közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére 2014. február 7-én kötött megbízási szerződést
2014. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a Siófoki Rendőrkapitányságot a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges megállapodás megkötése érdekében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
- Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy nemzetiségi szavazatszámláló bizottság létrehozása
szükséges. Az írásos előterjesztés tartalmazza a neveket. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 18. 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:
298/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjának választja
- Bartos Krisztina
- Kovács Klára
- Németh- Király Andrea
- Csizmadia András
- Tókáné Rózsa Andrea
szám alatti lakost.
A Képviselő- testület a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság póttagjának választja
- Fejes Jánosné
- Györkös Szabolcs
szám alatti lakost.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint
- Siókom Nkft-vel kötendő szerződés megtárgyalása
A polgármester tájékoztatást ad a képviselőknek arról, hogy a Siókom-mal lévő megállapodás hatálya 07.03tól december 31. napjáig fog kiterjedni. Január 1-től új helyzet lesz a lakossági hulladékgyűjtés terén. A megállapodást jóváhagyása szükséges.
Kérdés nincs, ezért javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete közszolgáltatási szerződést köt a
SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8600 Siófok,
Hock János köz 2. II. em.) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint. A Képviselő- testület
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Siókom Nkft levele és a szerződés tervezet a jkv. 19. 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:
299/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete közszolgáltatási szerződést köt a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal (8600 Siófok, Hock János köz 2. II. em.) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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- Bursa Hungarica Pályázathoz csatlakozás
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a korábbi években is támogatta a Képviselő- testüet a
felsőoktatásban tanuló fiatalokat, ezt ebben az évben is javasolja folytatni. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 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:
300/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
1.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
2.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget egymillió forintban határozza meg, melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosít.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2015. költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: a pályázathoz való csatlakozás időpontja 2014. október 01.
a pályázat kiírásának határideje: 2014. október 03.
a pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 07.
- József Attila Emlékmúzeum vagyonkezelési szerződése
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a vagyonkezelési megállapodást meg kell kötni. Kérdés
nincs, ezért javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a József Attila Emlékmúzeumra vonatkozóan vagyonkezelési szerződést köt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés a vagyonkezelési szerződés tervezet a jkv. 21. 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:
301/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a József Attila Emlékmúzeumra vonatkozóan vagyonkezelési szerződést köt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester előadja, hogy az ülés napirendjeinek felsorolásánál a tűzcsap áthelyezés ügye előbb szerepelt,
azonban javasolja, hogy ezt most tárgyalja a testület.
- Molnár Balázs tűzcsap áthelyezés kérelme
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gyulai Pál utcán közel egy bejárathoz egy tűzcsap van
elhelyezve. Az Önkormányzatnak nincs hatásköre az ügyben, ez a DRV tulajdona. A DRV az áthelyezést
megoldaná, ennek az összege 249.541.- Ft lenne.
Szekér Gábor alpolgármester:
Tartózkodik a szavazástól, mivel a kérelmező a szomszédja.
Dorogi Sándor polgármester:
Volt már egy hasonló kérelem a településen, az is elutasításra került. Javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Gyulai Pál u. 10. sz.
2338. hrsz-ú ingatlan előtti tűzcsap áthelyezését nem támogatja, az áthelyezés költségét nem biztosítja. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 22. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
302/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Gyulai
Pál u. 10. sz. 2338. hrsz-ú ingatlan előtti tűzcsap áthelyezését nem támogatja, az áthelyezés
költségét nem biztosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
- Gyephézagos térkő lerakása és Móra F. utcai vízelvezetés
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Zrínyi Miklós utcában a Kétszeri Csilláék előtti háztól nem
folyik tovább a víz, ott megszűnik az árok. Több szakember megnézte a helyszínt, árajánlatot is küldtek. Az
egyik árajánlatban 370.000.- Ft összeg szerepel, a másikban pedig 271.000.- Ft ÁFÁ-val. Így folytatva lenne
az a lapokból kirakott vízelvezető, ami a Móra F. utca elején már megvan, csak kimaradt 18-20 méter.
Az iskola konyha előtti szakaszon sok gépkocsi szokott állni, esős időben nagy a sár ott. A gyephézagos téglával kirakva 226.000.- Ft lenne ÁFÁ-val. Az iskola előtt, a Gárdonyi utcában is le lenne rakva a sáros rész,
ez 142.641.- Ft-ban kerülne. Ezt a három munkálatot el lehetne végezni gyorsan. A sportpálya melletti parkoló
kialakítása nagyon magas összeg lenne, az olcsóbb is 900.000.- Ft körüli összeg.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt a Balatoni Építőipari Centrum Kft-vel (8622 Szántód, Szántódi u.
1412. hrsz) az alábbi munkálatok elvégzésére:
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Iskola konyha melletti út gyephézagos burkolattal történő kiegészítése bruttó 142.641.- Ft díj ellenében,
az Általános Iskola parkjának keleti oldalán a Gárdonyi Géza utca nyugati oldalán a gyephézagos burkolat kiépítése bruttó 226.370.- Ft díj ellenében,
a Móra Ferenc utca 18.sz. ingatlan előtt a csapadékvíz elvezető „folyóka” kiépítése bruttó 271.760.- Ft
díj ellenében. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés, 2 db térkép kivonat és 3 db árajánlat a jkv. 23/1. sz. mellékletei)
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:
303/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat

-

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét
képező árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt a Balatoni Építőipari Centrum Kft-vel
(8622 Szántód, Szántódi u. 1412. hrsz) az alábbi munkálatok elvégzésére:
Iskola konyha melletti út gyephézagos burkolattal történő kiegészítése bruttó 142.641.- Ft díj
ellenében,
az Általános Iskola parkjának keleti oldalán a Gárdonyi Géza utca nyugati oldalán a gyephézagos burkolat kiépítése bruttó 226.370.- Ft díj ellenében,
a Móra Ferenc utca 18.sz. ingatlan előtt a csapadékvíz elvezető „folyóka” kiépítése bruttó
271.760.- Ft díj ellenében.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

(Az aláírt szerződések a jkv. 23/2. sz. mellékletei)
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Wiesner Péternek a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnökének.
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke tájékoztatja a képviselőket a tervezett vasútfelújításról, csillapított gumiágyas sín és zajvédő fal kialakításáról. A tulajdonosoknak nem a zajjal van problémájuk,
hanem a rezgéssel. Kérik a Képviselő- testület segítségét a probléma megoldásában. Szeretnék, ha Szárszón
is a gumiágyas megoldás lenne és nem a zajvédő fal. Szárszó 4 km-es szakaszából 2 km le lesz zárva a zajvédő fallal. Javasolja, hogy az érintett települések fogjanak össze.
Dorogi Sándor polgármester:
Az üdülőtulajdonosok eddig is sok javaslattal éltek már. Probléma, hogy a vonatpótló buszok nem mennek le
a vasútállomásra. Komoly feladatot jelent az esővíz és belvíz elvezetése, a vasút korszerűsítés, bölcsőde kialakítása, a lakásvásárlás.
Mikulcza Gábor képviselő:
Javasolja, hogy a felajánlott tiszteletdíja fennmaradó részét az Iskola Alapítványának támogatására használja
fel az Önkormányzat.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mikulcza Gábor képviselő által felajánlott 2014. évi tiszteletdíjából fennmaradt összeget a József Attila Általános Iskola Alapítványa támogatására
hagyja jóvá. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
304/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mikulcza Gábor képviselő
által felajánlott 2014. évi tiszteletdíjából fennmaradt összeget a József Attila Általános Iskola
Alapítványa támogatására hagyja jóvá.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Szekér Gábor alpolgármester:
Megköszöni a lakosság, a Polgármester, a Jegyző, a testület, a civil szervezetek és az Önkormányzat dolgozóinak munkáját, támogatását, anyagiakkal vagy tettekkel történő támogatásukat. A következő testületnek és
polgármesternek sok erőt, kitartást, türelmet és bölcsességet kíván.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető:
Köszönetét fejezi ki a Képviselő- testületnek, Polgármester Úrnak, Címzetes Főjegyző Asszonynak a négy
éves munkájáért, a csoportbővítésért, az átgondolt gazdálkodásért. Köszöni a felajánlásokat Polgármester
Úrnak, Szekér Gábornak , Fekete Jánosnak és Tefner Tibornak. A választáson indulóknak sok sikert kíván, a
nem induló képviselőknek pedig jó egészséget, örömet, boldogságot kíván az életben. Köszöni az együttműködést.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
Köszöni a Képviselő- testület és a Polgármester Úr munkáját, a közös együttgondolkodást. Köszöni a civil
szervezetek segítségét is, majd a szüreti mulatságra hívja a lakosságot és a nyaralótulajdonosokat.
Dorogi Sándor polgármester:
Az őt körülvevő hat képviselő sajátjának érezte a települést. Szól Wiesner Péter, Gyurcsekné Prekáczka
Etelka, Takácsné Marics Margit dicséretes munkájáról. A Kft-t szidják- szidják, de az utcák rendbe vannak, a
parkosítás gyönyörű, mindig ott vannak, ahol kell. Van ott néhány elfáradt ember, akit le lehetne cserélni
fiatalabbra, de olyan lelkesek, becsületesek, tisztességesek, hogy eszébe sem jut valakinek is felmondani. Ők
kis létszámmal dolgoznak a településen. A strandokat lehetne fejleszteni, de a központi strand most is nagy
tömegeket vonzott. A szemét el lett takarítva, a WC- k ragyogtak, lelkesek voltak az ott dolgozók. A stáb
minden koncert hangosítását magára vállalta és teljesítette magas színvonalon. Kilvinger Gábor technikai
zseni, ehhez csatlakozik 4-5 ember, akik barátságból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik a munkájukat. A
Nyugdíjasok Klubja tagjai sütnek- főznek a rendezvényeken, a Turisztikai Egyesületben együttérzésben vannak az emberek. A Turisztikai Alapítvány hibátlanul működik. A NABE Grazsyna vezényletével minden
lében két kanál módra működik, mindenhol példát mutatnak. A Hivatal átalakult egy közösségi házzá, ahol
nincs munkaidő, nincs ügyfélfogadás. Van olyan Önkormányzat, ahol kóddal lehet bemenni a bejáraton,
olyan fegyelem és rend van, be kell jelentkezni. A Hivatalban is komoly személycsere volt pár év alatt, de
ezt a lakosság szinte észre sem vette. A munka megy szépen a maga útján, ehhez kellett természetesen a
Jegyző Asszony jó koordinálása, összefogása, kézben tartása. A sportélet ragyogó annak ellenére, hogy másodosztályban van Szárszó. A szakosztályok nagyon jól működnek. Az énekkar és a táncegyüttes is működik. Az emberi kapcsolatok a fontosak, amit sikerült pár év alatt összehozni. Mindenki mindenkivel barátságban van, tisztességese viselkedik, senkiben nincs rossz szándék. A négy év elszaladt, nagyon hasznos
volt, ő személy szerint sok mindent tanult, új emberekkel ismerkedett meg, új barátokat szerzett. Boldog,
hogy itt lehetett, köszöni a ma estét is, hasznos volt minden gondolat. Kívánja, hogy mindenki töltse a ma
estét is kellemesen, jó egészséget, sok boldogságot kíván mindenkinek.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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