Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 433-31/2014
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. december 15-én tartott rendes üléséről
31. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
383/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
384/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Módosított napirendi pontok elfogadása
385/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése
386/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
387/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadása
388/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek beszámolóinak elfogadása
389/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Fűnyíró kistraktorba motor vásárlása
390/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
391/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
I- Audit Kft-vel szerződés kötése belső ellenőrzési feladatok ellátására
392/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
A közterület- használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet tárgyalásának elnapolása
393/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Tóparti parkban építendő két vendéglátó egység megvalósítására versenytárgyalási felhívás kiírása
394/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
LISZKAI Ügyvédi Irodával megbízási szerződés kötése
395/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztai Zoltán telekvásárlásra vonatkozó kérelmének elutasítása
396/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
NOVA- INVEST Kft kérelméről szóló döntés
397/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Németh Tibor egyéni vállalkozó bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelmében a döntés elnapolása
398/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Regös Média Kft-vel szerződés kötése
399/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Irodával szerződés kötése
400/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek téli felkészítése, javítása összegének jóváhagyása
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Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.18.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.18.) önkormányzati
rendelete a közterület- használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.18.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 15-én 19.15
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes
ülésén
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal díszterme, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési képviselő:
Dr. Tomka Ákos
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Kauer Rita
Dancsecs Klára
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Bóka Jánosné
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Dr. Vancsakovszky István
Dr. Kovács Mária
Dr. Hódi István
Niklainé Dr. Bátori Beáta
Egry Ágnes
Tódorné Sinka Mária
Wiesner Péter

címzetes főjegyző

megjelent

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző

megjelent

mb. aljegyző
pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző
Művelődési Ház vezető, Szárszóért Néptáncegyüttes
képviselője (Leicht Károly vezető helyettesítésére)
iskolaigazgató
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
óvodavezető
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Gyógyszerész
Fogorvos
Háziorvos
gyermekorvos
Védőnő
Intézményvezető
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke

megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
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Vígh Magdolna
Petkes János
Kusiak Grazsyna
Kilvingerné Molnár Margit
Cseri Péter
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Kudomrák József
Kissné Somogyi Adrienn
Pörneki Anikó
Kóborné Oláh Erzsébet
Leicht Károly
Horváth Anita

Nyugdíjasklub vezetője
Nyugdíjasklub képviselője (Vígh Magdolna vezető helyettesítésére)
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja képviselője (Kusiak Grazsyna elnök
helyettesítésére)
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője
MTTSZ Lövészklub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke
Soli Deo Gloria Kórus vezetője
Soli Deo Gloria Kórus képviselője (Pörneki Anikó
vezető helyettesítésére), Szárszói Hírmondó szerkesztője
Szárszó Néptáncegyüttes vezetője
Baba- Mama Klub vezetője

nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent

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

nem jelent meg
nem jelent meg

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket és a TV nézőket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Előadja, hogy a humán bizottság ülése
megelőzte a mai napon a testületi ülést. A pénzügyi bizottság ülése az elnök távolléte miatt informális
megbeszélés formájában zajlott.
Előadja, hogy a meghívóban szereplő 13. napirendi pont már nem aktuális, ezért nem tárgyalja a testület,
ennek kivételével javasolja a napirendek elfogadását.
A polgármester a fentiek figyelembevételével javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok illetve
határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete -a meghívóban szereplő 13. napirendi
pont kivételével -a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
3) Civil szervezetek beszámolója
3/1Balatonszárszói Üdülőegyesület
3/2 Nyugdíjas Klub
3/3 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
3/4 Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja (NABE)
3/5 Új Élet Klub
3/6 Nagyközségi Sportegyesület
3/7 Családosok Szárszóért Civil Szervezet
3/8 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
3/9 Baba- Mama Klub
3/10 MTTSZ Lövészklub
3/11 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA)
3/12 Szárszó Néptáncegyüttes
3/13 Soli Deo Gloria Kórus
4) Szárszóért Nonprofit Kft használatában lévő traktor motorjának cseréje
5) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
6) Belső ellenőrzési terv elfogadása
7) Belső ellenőrrel szerződés kötése
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8) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítása
9) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
10) Tóparti parkban létesítendő vendéglátó egységek építésére versenytárgyalási felhívás kiírása
11) Pusztai Zoltán kérelme
12) Nova -Invest Kft kérelme
13) Németh Tibor bérleti jogviszony ügye
14) Regös Média Kft ajánlatának megtárgyalása
15) Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Iroda ajánlatának megtárgyalása
16) Egyebek
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
383/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete -a meghívóban szereplő
13. napirendi pont kivételével -a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
3) Civil szervezetek beszámolója
3/1Balatonszárszói Üdülőegyesület
3/2 Nyugdíjas Klub
3/3 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
3/4 Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja (NABE)
3/5 Új Élet Klub
3/6 Nagyközségi Sportegyesület
3/7 Családosok Szárszóért Civil Szervezet
3/8 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
3/9 Baba- Mama Klub
3/10 MTTSZ Lövészklub
3/11 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA)
3/12 Szárszó Néptáncegyüttes
3/13 Soli Deo Gloria Kórus
4) Szárszóért Nonprofit Kft használatában lévő traktor motorjának cseréje
5) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
6) Belső ellenőrzési terv elfogadása
7) Belső ellenőrrel szerződés kötése
8) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
rendelet módosítása
9) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
10) Tóparti parkban létesítendő vendéglátó egységek építésére versenytárgyalási felhívás kiírása
11) Pusztai Zoltán kérelme
12) Nova -Invest Kft kérelme
13) Németh Tibor bérleti jogviszony ügye
14) Regös Média Kft ajánlatának megtárgyalása
15) Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Iroda ajánlatának megtárgyalása
16) Egyebek
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

Dorogi Sándor polgármester megkérdezi, hogy van-e javaslat változtatásara, újabb napirendi pont felvételére.

Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy az első napirendi pont a várossá nyilvánítás ügye legyen. Javasolja, hogy a Képviselő- testület kérje Witzmann Mihály Képviselő Úr támogatását.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjainak sorrendjét megváltoztatja és az „1) Balatonszárszó Nagyközség
várossá nyilvánításának kezdeményezése” napirendi ponttal egészíti ki. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1) Balatonszárszó Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
4) Civil szervezetek beszámolója
4/1Balatonszárszói Üdülőegyesület
4/2 Nyugdíjas Klub
4/3 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
4/4 Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja (NABE)
4/5 Új Élet Klub
4/6 Nagyközségi Sportegyesület
4/7 Családosok Szárszóért Civil Szervezet
4/8 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
4/9 Baba- Mama Klub
4/10 MTTSZ Lövészklub
4/11 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA)
4/12 Szárszó Néptáncegyüttes
4/13 Soli Deo Gloria Kórus
5) Szárszóért Nonprofit Kft használatában lévő traktor motorjának cseréje
6) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
7) Belső ellenőrzési terv elfogadása
8) Belső ellenőrrel szerződés kötése
9) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet
módosítása
10) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
11) Tóparti parkban létesítendő vendéglátó egységek építésére versenytárgyalási felhívás kiírása
12) Pusztai Zoltán kérelme
13) Nova -Invest Kft kérelme
14) Németh Tibor bérleti jogviszony ügye
15) Regös Média Kft ajánlatának megtárgyalása
16) Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Iroda ajánlatának megtárgyalása
17) Egyebek
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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384/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjainak sorrendjét megváltoztatja és az „1) Balatonszárszó Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése” napirendi ponttal egészíti ki. A Képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1) Balatonszárszó Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
4) Civil szervezetek beszámolója
4/1Balatonszárszói Üdülőegyesület
4/2 Nyugdíjas Klub
4/3 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
4/4 Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja (NABE)
4/5 Új Élet Klub
4/6 Nagyközségi Sportegyesület
4/7 Családosok Szárszóért Civil Szervezet
4/8 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
4/9 Baba- Mama Klub
4/10 MTTSZ Lövészklub
4/11 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA)
4/12 Szárszó Néptáncegyüttes
4/13 Soli Deo Gloria Kórus
5) Szárszóért Nonprofit Kft használatában lévő traktor motorjának cseréje
6) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
7) Belső ellenőrzési terv elfogadása
8) Belső ellenőrrel szerződés kötése
9) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
rendelet módosítása
10) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
11) Tóparti parkban létesítendő vendéglátó egységek építésére versenytárgyalási felhívás kiírása
12) Pusztai Zoltán kérelme
13) Nova -Invest Kft kérelme
14) Németh Tibor bérleti jogviszony ügye
15) Regös Média Kft ajánlatának megtárgyalása
16) Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Iroda ajánlatának megtárgyalása
17) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
A polgármester köszönti Tomanek Péter plébánost.

1) Balatonszárszó Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A várossá nyilvánítás előnyeivel mindenki tisztában van. Legalább 20 település jelentkezik most erre a
címre. A testület egyeztetést folytatott az anyag készítőjével. Witzmann Mihály képviselő Úr támogatja az
elgondolást. A Virágos Magyarországért versenyben Balatonszárszó megkapta az elnök különdíját. Köszönetét fejezi ki a közmunkásoknak, a Kft dolgozóinak és a lakosoknak.
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Felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és javasolja annak elfogadását.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A felterjesztés végső határideje 2015. január 31-e.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
385/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszárszó nagyközség település várossá nyilvánítását kezdeményezi a Köztársasági Elnöknél. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a 321/2012.(XI.16.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási rendben és a jogszabályban meghatározott mellékletekkel együtt terjessze fel a várossá nyilvánítás kezdeményezésre vonatkozó döntést az illetékes miniszterhez a Somogy Megyei Kormányhivatal útján 2015. január 31-ig.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. január 31.

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került.

Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A 367/2014. (XI.24.) sz. határozattal kapcsolatban érdeklődik, hogy csak a határozat megküldése történt
meg, vagy a pénzé is?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A határozat a tételes kimutatás megkéréséről szól.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel nincs több kérdés, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
386/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat

8

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
3) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester a JÜP Bizottság elnökének távollétében az elnök írásos előterjesztése alapján
röviden tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének minden kötelezett
eleget tett.
Mivel nincs több kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
387/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

4) Civil szervezetek beszámolója
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Civil szervezetek vezetői
4/1 Balatonszárszói Üdülőegyesület
Előadó: Wiesner Péter elnök
Wiesner Péter elnök az írásos beszámolója alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Van kérdés?
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Számít az Egyesület munkájára a település turisztikai és településfejlesztési koncepciójának kidolgozásában.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a munkát.
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(Az írásos beszámoló a jkv. 4/1 sz. melléklete)
4/2 Nyugdíjasklub
Előadó: Petkes János - Vígh Magdolna elnök helyettese
Petkes János előadja, hogy az írásos beszámolót leadták. A rendezvényeken és ünnepségeken aktívan részt
vesznek, szerepelnek. A kistérségi gálán továbbjutottak a megyére. Az óvodásoknak Mikulás ajándékot
készítettek. A működéshez a tagság tagdíjat fizet, ezt kirándulásra fordítják. Várják a Klubba a fiatalabbakat.
Megköszöni az Önkormányzat támogatását, ők is igyekeznek helyt állni és támogatni az Önkormányzat
munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Van kérdés?
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Megköszöni Vígh Magdolna aktív munkáját.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Megköszöni a Klub munkáját és kívánja, hogy ez még sokáig így legyen.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a Klub példamutató munkáját és kéri, hogy ha segítségre van
szükségük, azt jelezzék.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/2 sz. melléklete)
4/3 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
Előadó: Apáti Kinga Csilla vezető
Apáti Kinga Csilla vezető az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a képviselőket.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Szervezet egyik tagja, Böröcz János rangos elismerést kapott a közelmúltban, amely a Polgárőrség munkáját is pozitívan minősíti.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatást ad az elvégzett bűnmegelőzési feladatokról, a polgárőrök munkájáról, beosztásáról. Másfél- két éve nem történt rablás, betörés, illetve ami történt, azt felderítették. A taglétszám nőtt. Köszöni a munkát és gratulál hozzá.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/3 sz. melléklete)
4/4 Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja (NABE)
Előadó: Kilvingerné Molnár Margit – Kusiak Grazsyna helyettese
Kilvingerné Molnár Margit köszönti a megjelenteket, majd az írásos beszámolót kiegészítve előadja, hogy
a NABE 1995-ben alakult meg, a Csoport 2005-ben jött létre. Jelenleg 25 tagjuk van, az összes taglétszám
1000 fő. Tájékoztatást ad a Fonyódon 2006. óta működő környezeti tanácsadó irodáról, a „Vigyázz rám”
társasjátékról és a kiadványaikról, szervezett programjaikról. Megköszöni az Önkormányzat támogatását és
békés karácsonyt, boldog új évet kíván az Egyesület nevében.
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Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Megköszöni a beszámolót és gratulál a múlt évi teljesítményhez. A szárszói civil szervezetek nem öncélúak.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a munkát.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/4 sz. melléklete)
4/5 Új Élet Klub
Előadó: Takácsné Marics Margit vezető
Takácsné Marics Margit vezető az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a képviselőket.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Klub fontos űrt tölt be Szárszón.
Dorogi Sándor polgármester:
Van kapcsolatuk az egyházi vezetőkkel?
Takácsné Marics Margit vezető:
A református lelkésszel igen.
Tomanek Péter plébános:
Természetesen ők is nagyon szívesen segítenek az embereknek, az Egyesületnek.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a munkát.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/5 sz. melléklete)
4/6 Nagyközségi Sportegyesület
Előadó: Harmath Imre elnök
Harmath Imre az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a képviselőket és megköszöni a támogatásokat, a
társadalmi munkát.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e kérdés?
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az egyesület szakosztályainak munkáiról év közben hol lehet tájékozódni?
Harmath Imre elnök:
Az eredményeket a Szárszó Tv-ben és a Szárszói Hírmondóban lehet megtekinteni. Az Egyesületnek nincs
honlapja, de az Önkormányzat honlapján a pályázataik fent vannak.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Javasolja az Önkormányzat honlapján megjelentetni az eredményeket.
Harmath Imre elnök:
A honlap szerkesztőjével fel fogja venni a kapcsolatot.
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy a régi sportöltöző tavaly lett felújítva.
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Harmath Imre elnök tájékoztatást ad az épületben kialakításra került helyiségekről, a Bozsik programról, az
üdülőtulajdonosok által nyújtott támogatásokról, és megköszöni a támogatásokat, amelyeket a teniszpálya
használói nyújtottak.
Nagy Zoltán képviselő:
A sporttámogatások ellentételezéseként javasolja, hogy - Vicha Attila kérésére- a nagy belvíz miatt károsodott teniszpálya helyreállítását támogassa a testület.
Harmath Imre elnök:
A támogatásukat ehhez kötötték a támogatók. Ezt tavasszal tisztázni, véglegesíteni kell.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/6 sz. melléklete)
4/7 Családosok Szárszóért Civil Szervezet
Előadó: Apáti Emőke vezető
Apáti Emőke vezető az írásos beszámoló alapján röviden tájékoztatja a képviselőket és megköszöni a támogatásokat.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke az írásos beszámolóból
felsorolja a támogatókat.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/7 sz. melléklete)

4/8 Baba- Mama Klub
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Horváth Anita, a Klub vezetője egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott eljönni. Az írásos beszámoló a képviselőknek megküldésre került.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Klub nem kér önkormányzati támogatást, önfenntartóan működik, a nagyobb kiadásokat Horváth Anita, a
Klub vezetője finanszírozza.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/8 sz. melléklete)
4/9 Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
Előadó: Cseri Péter elnök
Cseri Péter elnök részletesen tájékoztatja a képviselőket az Egyesület munkájáról, szervezett programokról,
Nyitott Balaton akcióról, Csokifesztiválról, egyeztetésekről, marketing tevékenységről, kiadványokról,
Utazás Kiállításról, a jövőbeni feladatokról.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy az IFA bevétel 19.000.000.- Ft lett. Tájékoztatást ad az Utazási Kiállításhoz kapcsolódó feladatokról és a nyári felkészülés teendőiről, szállodafejlesztésről, szálláskiadókról.
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Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke megköszöni az
Egyesület munkáját.
4/10 MTTSZ Lövészklub
Előadó: Kudomrák József vezető
Kudomrák József vezető az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a képviselőket, majd megköszöni az Önkormányzat illetve Fekete János és Tefner Tibor támogatását. A lőtér Szárszó és Szólád határán van.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az nincs benne a beszámolóban, hogy hány tagja van az Egyesületnek, fizetnek-e tagdíjat?
Kudomrák József vezető:
Az Egyesület kistérségi jelleggel működik, szárszói emberek hozták létre. 40 fő taggal rendelkezik, az éves
tagdíj havi 500.- Ft. Ezen felül társadalmi munkát is kell végezniük a tagoknak a lőtér rendben tartására
vonatkozóan. Az önkormányzati és képviselői támogatáson felül ezévben kb. 500.000.- Ft egyéb támogatást kaptak, az adó 1%-ának felajánlásából is 35.000.- Ft gyűlt össze.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Mennyi volt az önkormányzati támogatás, amit a vezető kér 100.000.- Ft-ra megemelni?
Kudomrák József vezető:
A támogatás 60.000.- Ft, ezt kéri megemelni 100.000.- Ft-ra.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Várja, hogy a Klub vegyen részt a közösségi rendezvényeken.
Kudomrák József vezető:
Aktívan be fognak kapcsolódni a település életébe.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Hasznos lenne, ha aktívan bekapcsolódnának, mert így öncélúnak érzi az Egyesületet.
Kudomrák József vezető:
Az Egyesület összefogja a környékbeli embereket és teret biztosít a sporttolásra.
(Az írásos beszámoló a jkv. 4/9 sz. melléklete)
4/11 Szárszó Néptáncegyüttes
Előadó: Dancsecs Klára – Leicht Károly vezető helyettese
Dancsecs Klára részletesen ismerteti az Együttes éves működését, fellépések helyszíneit, programjaikat.
Tájékoztatást ad arról, hogy néptánc kurzust szeretnének indítani majd megköszöni az Önkormányzat támogatását.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az Együttes Balatonszárszó jó hírét viszi.
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4/12 Soli Deo Gloria Kórus
Előadó: Kóborné Oláh Erzsébet- Pörneki Anikó kórusvezető helyettese
Kóborné Oláh Erzsébet tájékoztatást ad a Kórus fellépéseiről, új tagok toborzásáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót, majd hozzáteszi, hogy kívánatos lenne, ha az iskolai oktatás figyelembe venné a
két művészeti csoport működését.
Nagy Zoltán képviselő:
Kéri a Balatonszárszói Turisztikai Egyesülettől írásos beszámoló beadását.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a civil szervezetek beszámolóinak elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az jelezze.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A BITKA nem adott be anyagot, kik ők, miért nem számolnak be?
4/13 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA)
Dorogi Sándor polgármester:
Az Alapítvány már régen alakult abból a célból, hogy bevételeket, támogatásokat gyűjtsön. Az Alapítványt
fenntartják, mert bíznak pályázatok megjelenésében, amelyre az Alapítvány majd pályázhat. A közelmúltban volt ülésük, ahol a beszámolót elfogadták.
Ismerteti az Egyesület személyi felépítését.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a civil szervezetek beszámolóit elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
388/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a civil szervezetek beszámolóit elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

5) Szárszóért Nonprofit Kft használatában lévő traktor motorjának cseréje
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az előző ülésen már tárgyalta a testület az ügyet és kérte több árajánlat beszerzését. Javaslat volt arra is,
hogy szerezzenek be egy szakvéleményt arról, hogy másik cég is tud-e ilyen speciális motort szállítani.
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Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem kapta meg a múlt ülésen meghatározott három árajánlatot. Várja, hogy milyen lépések történtek.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője:
Ami rendelkezésére állt anyag, azt becsatolta a Képviselő- testület részére. A szakvélemény szerint más
fajta motor nem jó a traktorba, ennek a motornak csak egy kizárólagos forgalmazója van az országban,
erről is nyilatkoztak.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ezt hallotta már a múlt ülésen is.
Nagy Zoltán képviselő:
Ő javasolta egy új kistraktor vásárlását, erre vonatkozóan kapott árajánlatot.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője:
Több árajánlat is jött, de ezek másfajta traktorok, nem hasonlíthatók össze teljes egészében. Nem traktor
vásárlásra, hanem motor cserére lenne inkább szükség. A traktor jó állapotban van.
Dorogi Sándor polgármester:
A gépek karbantartását Horváth Miklós végzi, aki nyilatkozott illetve a másik nyilatkozatot a forgalmazó
állította ki. A fűnyíró traktor használható, 20 évet üzemelt, csak a motor ment tönkre benne. A 900.000.- Ft
értékű motor megvásárlásával még működhet 10 évet. Az új traktor 8-10.000.000.- Ft.
Tefner Tibor képviselő:
Úgy van, ahogy Bókáné mondta. A traktor az új motorral jó ideig üzemelni fog. Az új traktor már modernebb, nagyobb teljesítményű, de az ára is magas. Ebbe a traktorba csak ez a motor való, amelyiket csak ez
az egy cég forgalmazza Magyarországon.
Nagy Zoltán képviselő:
Új traktor beszerzését javasolja.
Fekete János alpolgármester:
Egy kisteherautót is kellene venni, az összes kocsit ki kellene cserélni.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője:
Leginkább egy rézsükaszára lenne szükség.
Fekete János alpolgármester:
30-40.000.000.- Ft-ról beszélnek, de az Önkormányzatnak nincs is erre annyi pénze.
Tefner Tibor képviselő:
Kistraktor most van.
Dorogi Sándor polgármester:
Kistraktor vásárlásra most nem kerülhet sor, nincs betervezve, csak jövőre jöhet számításba. Rézsükaszára
szükség van, ami 7-8.000.000.- Ft + ÁFA. Autót is kell venni, ami 5-6.000.000.- Ft. Át kell gondolni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszóért Nonprofit Településgazdálkodási Kft használatában lévő GUTBROD 3350D fűnyíró kistraktorba D722-E2B-EU-Y2 típusú
Kubota motort vásárol a Powered Access Hungary Építőgépkereskedelmi Kft-től a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján kiszállítással együtt összesen 991.680.- Ft értékben. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
folyamatos.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az jelezze.
(Az árajánlat és nyilatkozat, Horváth Miklós nyilatkozata és a két kistraktorra vonatkozó árajánlat a jkv. 5.
sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
389/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszóért Nonprofit
Településgazdálkodási Kft használatában lévő GUTBROD 3350D fűnyíró kistraktorba D722E2B-EU-Y2 típusú Kubota motort vásárol a Powered Access Hungary Építőgépkereskedelmi
Kft-től a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján kiszállítással együtt összesen
991.680.- Ft értékben.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja a polgármester részére, hogy a másik, az új traktor vásárlásra vonatkozó javaslatot is bocsássa
szavazásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Új traktor vásárlásról idén már nem lehet szó.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Neki nem elég, ha valaki bemutat egy nyilatkozatot, hogy ő a kizárólagos forgalmazó. Három árajánlatot be
lehetett volna szerezni. Nem azonos kaliberű új traktorok árajánlatai lettek becsatolva, ezt felelőtlennek
tartja.
Nagy Zoltán képviselő:
Kéri, hogy ne így kapják meg az információt, hogy azért nem lehet traktort vásárolni, mert rossz a többi gép
is. Erről tudniuk kell nekik is.
Fekete János képviselő:
Ez el lett mondva a múltkor is.
Dorogi Sándor polgármester:
Februárban vissza kell térni a többi gépre is, körbe kell járni a témát. A motort a Kft a saját költségvetéséből, a megtakarított pénzéből vásárolja meg.
A polgármester rendre utasítja a képviselőket és megkéri őket, hogy tartsák be a képviselő- testületi ülésekre
vonatkozó szabályokat, ne uralkodjon el az ülésen egy vásári hangulat.

6) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Az ülés előtti
informális bizottsági ülésen megtárgyalták a témát.
Felkéri Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
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Dorogi Sándor polgármester:
Mivel kérdés nincs, 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.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megalkotta.
.
(Az írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jkv. 6/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(Az elfogadott rendelet a jkv. 6/2 sz. melléklete)

7) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került.
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A munkaértekezleten tárgyalták a témát, ahol az volt a javaslat, hogy a 3. pontban szereplő- Szárszóért
Nonprofit Kft-re vonatkozó- vizsgálat során ne csak a gépjárművek, hanem a gépek, berendezések üzemeltetésének vizsgálatára is kerüljön sor.
A címzetes főjegyző felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő ellenőrzési témákat.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 3.
ellenőrzési téma az alábbi legyen: Az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő
gazdasági társaságok (Szárszóért Nonprofit Kft.) használatában lévő gépjárművek, gépek, berendezések
üzemeltetésének vizsgálata.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
390/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:
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Feladatfinanszírozás, normatíva támogatások vizsgálata

Balatonszárszó Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának szabályozottságának vizsgálata

Az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági
társaságok (Szárszóért Nonprofit Kft.) használatában lévő gépjárművek, gépek, berendezések üzemeltetésének vizsgálata

József Attila Művelődési Ház gazdálkodásának szabályozottságának vizsgálata
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Belső ellenőrrel szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. A szerződést javasolja 1 évre
megkötni, ellenőrzési témánként bruttó 160.000.- összegben. Felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a szerződés időszaka 2015. január 1-től 2015. december 31ig tart.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A munkamegbeszélésen volt az a javaslat, hogy a szerződést azzal a kiegészítéssel fogadja el a testület,
hogy a munkatervben szereplő órák száma egyezzen meg a kimutatásban szereplő órák számával.

Dorogi Sándor polgármester:
Mivel nincs kérdés javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozóan vállalkozási szerződést köt az I- Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft.-vel (7400 Kaposvár, Aranyhárs u.12. képviseli: Szita László) 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra,
ellenőrzési témánként bruttó 160.000 Ft díjazás ellenében, a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási
szerződés tervezet szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő- testület felkéri az I- Audit Kft-t a belső
ellenőrzési tervben és a kimutatásban szereplő munkaórák összeegyeztetésére. A Képviselő-testület felkéri
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés, a belső ellenőrzési terv és a kimutatás a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
391/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan vállalkozási szerződést köt az I- Audit Pénzügyi Ellenőrző és
Tanácsadó Kft.-vel (7400 Kaposvár, Aranyhárs u.12. képviseli: Szita László) 2015. január 1től 2015. december 31-ig tartó időszakra, ellenőrzési témánként bruttó 160.000 Ft díjazás ellenében, a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezet szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő- testület felkéri az I- Audit Kft-t a belső ellenőrzési tervben és
a kimutatásban szereplő munkaórák összeegyeztetésére.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A polgármester előadja, hogy a munkamegbeszélésen hosszasan tárgyalta a testület a napirendi pontot. A
ott elhangzott javaslatok alapján javasolja, hogy a testület most csak a munkamegbeszélésen egyeztetett és
javasolt új díjtételeket fogadja el, a rendelettervezet egyéb módosításait pedig még egyeztetni kell, a januári
ülésre fel kell készülni.
Mivel kérdés nincs, javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterület- használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megalkotta.
.
(Az írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jkv. 9/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a közterület- használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 9/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület- használat rendjéről és
annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet a 2015. januárban tartandó rendes ülésén tárgyalja. A képviselő- testület
felkéri a címzetes főjegyzőt a rendelet tervezet elkészítésére és beterjesztésére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
392/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület- használat
rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet a 2015. januárban tartandó
rendes ülésén tárgyalja.
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A képviselő- testület felkéri a címzetes főjegyzőt a rendelet tervezet elkészítésére és beterjesztésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A munkaértekezleten részletesen tárgyalták a napirendi pontot. Javasolja az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadni a rendeletet.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel kérdés nincs, javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megalkotta.
.
(Az írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jkv. 10/1 sz. melléklete)
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 10/2 sz. melléklete)

11) Tóparti parkban létesítendő vendéglátó egységek építésére versenytárgyalási felhívás
kiírása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az első felhívásra nem érkezett pályázó, ezért javasolja újra
kiírni a felhívást. Az anyag elkészült, ezzel kapcsolatban néhány észrevétel már volt.
A polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A kiírásban a 2. oldalon a 2. pontban téves a dátum, helyesen 2015. január 12. 12.00 óra. A végső teljesítési
határidő marad 2015. június 30. A 8. pont 1. pontjában az összeg bruttó 55.000.000.- Ft. A 4. oldalon a
bírálati szempontok 2. rész 2. pontjában az időszak kijavításra került 240 hónapra. A 8. oldalon a közzététel
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napjáról az előző ülésen döntött a testület, hogy egy országos napilapban is kerüljön meghirdetésre a felhívás. Javasolja erre vonatkozóan a 2014. december 18-át megjelölni.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A 2. oldal közepén Balatonszárszó irányítószáma előtt szerepel egy 7523-as irányítószám, amelyet ki kell
venni.
A dokumentáció teljesen kizárja, hogy egy magánszemély jelentkezzen, mert ez vállalkozókra van kiírva.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Kereskedelmi tevékenységet és építési beruházást is vállalkozók folytathatnak.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Kizárják a befektetőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ki lehet egészíteni azzal, hogy befektetők.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A 8.oldalon a 3. bekezdésben szereplő dologhoz semmi köze nincs az Önkormányzatnak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Szakemberrel készítette el az Önkormányzat a felhívást. Ezt már az előző testület is áttárgyalta.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Sikertelen volt.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha most sem lesz pályázó, akkor új alapokról kell indítani a koncepciót.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ha önkormányzati tulajdon lesz az épület, a vállalkozó nem fog építményadót fizetni. Mit fog akkor fizetni
az Önkormányzatnak?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Építményadót nem fog fizetni, mert építési koncesszióban valósul meg. A dokumentáció csak tervezet, a
kétoldalú megállapodás függvénye.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A felhívás 18. pontja alapján a képviselők ki vannak zárva a felbontáson való jelenlétből?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ajánlatkérő maga a Képviselő- testület, tehát nincsenek kizárva.
Az országos napilapban való megjelenés nem biztos, hogy megvalósulna december 18-ig, ezért javasolja,
hogy december 20-át jelölje meg a testület.
Dorogi Sándor polgármester:
Esetleg a januári ülésen vissza lehet térni rá. Ha ennyi kifogást talált Korcz Miklós, akkor átgondolandó,
hogy szabad-e ezzel foglalkozni most. Az előző testület nagyon sok munkát beleölt ebbe a projektbe.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem ő akadékoskodik, csak néhány hibát említett, amit korrigálni lehet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A korrigált versenytárgyalási felhívás az országos napilapban való megjelenésig elkészül. A dokumentációban lévő kifogásokra majd vissza lehet térni abban az esetben, ha a versenytárgyalási felhívás eredményes
lesz. Nincs benne olyan, ami súlyosan érinti a konstrukciót. Tisztázni kell az ügyvédnővel, hogy a vállalkozókon kívül befektető vagy magánszemély nyújthat-e be pályázatot. Az anyag alkalmas a megjelenésre.
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A projekt csak ebben a formában valósítható meg.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó, Tóparti parkban építendő
két vendéglátó egység építési koncesszióban történő megvalósítására versenytárgyalási felhívást ír ki a jegyzőkönyv mellékletét képező versenytárgyalási felhívás és versenytárgyalási dokumentáció szerint. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
393/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó, Tóparti
parkban építendő két vendéglátó egység építési koncesszióban történő megvalósítására versenytárgyalási felhívást ír ki a jegyzőkönyv mellékletét képező versenytárgyalási felhívás és
versenytárgyalási dokumentáció szerint.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott versenytárgyalási felhívás és dokumentáció a jkv. 11/1 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
A versenytárgyalás lebonyolítását a Liszkai Ügyvédi Iroda 200.000.- Ft-ért vállalná. 100.000.- Ft lenne az
összeg, ha nincs eredményes pályázat. A másik 100.000.- Ft akkor kerülne csak kifizetésre, ha lebonyolítanák a versenytárgyalást és az eredményes.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a megbízási szerződés tervezet 3. pontjának utolsó mondata nélkül kerüljön elfogadásra a
szerződés.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés köt a LISZKAI
Ügyvédi Irodával (Marcali, Szegedi u. 11.) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint azzal a módosítással, hogy a megbízási szerződés 3. pontja utolsó mondata: „A nem a Megbízott hibájából
eredő eredménytelen eljárás esetében 100.000.-Ft.- + ÁFA összegű munkadíj illeti meg a megbízottat, melyet a megbízó az eljárás eredménytelenné nyilvánításától számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a fent
írt módon. „ kikerül a szerződésből. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
(A szerződés tervezet a jkv. 11/2 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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394/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés köt a
LISZKAI Ügyvédi Irodával (Marcali, Szegedi u. 11.) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint azzal a módosítással, hogy a megbízási szerződés 3. pontja utolsó mondata: „A nem a Megbízott hibájából eredő eredménytelen eljárás esetében 100.000.-Ft.- + ÁFA
összegű munkadíj illeti meg a megbízottat, melyet a megbízó az eljárás eredménytelenné nyilvánításától számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a fent írt módon. „ kikerül a szerződésből.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Pusztai Zoltán kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester röviden tájékoztatja a képviselőket a kérelemről.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A munkaértekezleten tárgyalásra került a napirendi pont, ahol az 1. határozati javaslatot javasolták elfogadni a Képviselő- testületnek.
Dorogi Sándor polgármester:
A teleket műszaki szakemberek megtekintették, azon gázvezeték megy át. Lakóház is volt rajta valamikor.
Tefner Tibor képviselő:
Azt a nagyon jó helyen lévő telket mindenképpen meg kell hagyni az Önkormányzat tulajdonában. Meg
kellene próbálni forgalmi értéken eladni. Vagy Pusztai Zoltán adja el a saját telkét és vegye meg forgalmi
értéken az Önkormányzat telkét.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Központi helyen lévő értékes telekről van szó, amelyen csak közösségi célokat tud elképzelni.
Dorogi Sándor polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot és javasolja annak elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 12. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
395/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonában levő
1443/1 hrsz. ingatlant nem kívánja értékesíteni, s Pusztai Zoltán tulajdonában álló családi
házat sem kívánja megvásárolni.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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13) Nova -Invest Kft kérelme
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Mivel nincs kérdés, javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 13. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
396/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
1./ Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Ernő a NOVAINVEST Kft. ügyvezetője kérelmét – amely a Balatonszárszó, Fő u. 3.sz. 937/3. hrsz-ú ingatlan észak-nyugati egységéhez kapcsolódó területnek a megvásárlására vonatkozik – elutasítja,
mivel a nevezett, önkormányzati tulajdonban lévő terület forgalomképtelen közterület.
2./ Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Ernő a NOVAINVEST Kft. ügyvezetője kérelmének– amely a Balatonszárszó, Fő u. 3.sz. 937/3. hrsz-ú ingatlan észak-nyugati egységéhez kapcsolódó 8,55 m2 területnek bérbeadására vonatkozik –
helyt ad
és a területet bérbe adja 15 évre szóló időtartamra 200.000.- Ft /év bérleti díj megfizetése ellenében.
Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a bérleti szerződés elkészítéséről és felhatalmazza
annak aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Németh Tibor bérleti jogviszony ügye
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Az éves bérleti díj 300.000.- Ft, amely ezért ennyi, mert a piaci árusok a fagylaltozó épületébe járhatnak
toalettre, ugyanis a piacon ez nem megoldott. A határozati javaslatban két év bérleti időszak szerepel.
Fekete János alpolgármester.
Elképzelhető, hogy a bérlő azért szerette volna hosszabb időre bérbe venni, mert fejleszteni szeretne.
Tefner Tibor képviselő:
Az Önkormányzat épülete, neki kellene felújítania.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Két évvel ezelőtt is azért döntött úgy a testület, hogy csak két évre adja bérbe, mert terv volt arra vonatkozóan, hogy a piac területén valamilyen változás lesz. Erre nem került sor eddig. A szerződés meghosszabbítható, ha nem történik semmi. A bérleti díj az inflációval növekedik.
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Tefner Tibor képviselő:
Esetleg oda lehetne adni, de a felújításról gondoskodjon a bérlő. Vagy megemeli a bérleti díjat az Önkormányzat, és ő maga felújítja az épületet.
Nagy Zoltán képviselő:
A bérlővel ezt meg lehetne beszélni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Azzal ki lehet egészíteni a szerződést, hogy amennyiben ő a saját költségén felújítja, akkor az a bérleti díjba
beszámítható.
Tefner Tibor képviselő:
Ez nem lenne jó.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja, hogy egyeztessenek előbb a bérlővel. Ha vállalja, hogy felújítja, akkor maradjon ennyi a bérleti
díj, ha nem vállalja, akkor legyen magasabb.
Tefner Tibor képviselő:
Addig halassza el a döntést a testület.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Tibor János egyéni vállalkozó
bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelmét elnapolja, az ügyben - a bérlővel történő egyeztetést
követően- a 2015.évi januári ülésén dönt. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
397/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Tibor János
egyéni vállalkozó bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelmét elnapolja, az ügyben- a bérlővel történő egyeztetést követően- a 2015.évi januári ülésén dönt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Regös Média Kft ajánlatának megtárgyalása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az önkormányzat média feladatainak elvégzésével
javasolja megbízni a Regös Média Kft-t a szerződés tervezet szerint. Ismerteti a képviselőkkel a Kft munkáját, az együttműködés lehetőségeit, formáit. Az átalánydíj 100.000.- Ft/hónap lenne. Javasolja 1 évre megkötni a szerződést.

Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A munkája mindenkinek megmarad, ezt senki ne vegye támadásnak, ez egy segítség lesz mindenki számára.
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Dorogi Sándor polgármester:
Vécsei Mihály nem biztos, hogy továbbra is fogja bérelni a strandi üzletet. Eddig ő végezte a hasonló feladatokat az Önkormányzat részére. Rengeteg ilyen jellegű feladata van az Önkormányzatnak.

Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A szerződés III.2. pontjában szerepel a MIX Magazin. Mivel polgármester úr azt mondta, hogy széles körben
fogják tájékoztatni a közönséget a Szárszón történtekről, javasolja kiegészíteni ezt a pontot, hogy ne csak a
MIX Magazin szerepeljen. Utaljon a szerződésben arra, hogy Balatonszárszónak az országos médiákban való
megjelenést elősegíti.

Dorogi Sándor polgármester:
Helyes a felvetés. Ez a cég a saját lapjában is több média céggel kapcsolatban van. A mixonline-nak napi
200.000 látogatója van.
Részletesen ismerteti a szerződés előnyeit.
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt a Regös Média Kft-vel
(1141 Budapest, Álmos vezér park 2. fsz.2) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint az
alábbi kiegészítéssel:
- A szerződés határozott idejű, időtartama 1 év
- A havi megbízási díj nettó 100.000.- Ft.
- A megbízási szerződés III.2. pontja kiegészül azzal, hogy a Megbízott Balatonszárszónak az országos médiákban való megjelenését elősegíti.
(A szerződés tervezet a jkv. 15. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
398/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt a Regös
Média Kft-vel (1141 Budapest, Álmos vezér park 2. fsz.2) a jegyzőkönyv mellékletét képező
szerződés tervezet szerint az alábbi kiegészítéssel:
- A szerződés határozott idejű, időtartama 1 év
- A havi megbízási díj 100.000.- Ft.
- A megbízási szerződés III.2. pontja kiegészül azzal, hogy a Megbízott Balatonszárszónak az
országos médiákban való megjelenését elősegíti.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Iroda ajánlatának megtárgyalása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy véleménye szerint szükség van egy ügyvédi irodával
történő együttműködésre. Ismerteti a megoldásra váró problémákat, amelyek nem oldhatók meg helyi szinten. Javasolja a szerződés megkötését a Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Irodával, havi 100.000.- Ft-os átalánydíj
ellenében. Már több közeli település is kötött hasonló szerződéseket mind a média mind pedig az ügyvédi
tanácsadás terén. Részletesen ismerteti a szerződés előnyeit.
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Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az ügyvédi irodai munkaóra nehezen meghatározható fogalom. Ezt javasolja maximalizálni.

Dorogi Sándor polgármester:
A fizetni való összeg 100.0000.- Ft-nál nem lesz több egy hónapban sem, mert az egyik hónapban több, a
másik hónapban kevesebb feladatot kap.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ügyvédi ajánlat szinonimaként használja az önkormányzati hivatal és az önkormányzat elnevezést. Ez két
külön kategória. Az Önkormányzat képviseletében a Képviselő- testületnek és a polgármesternek van döntési
jogosítványa, az önkormányzati hivatal pedig költségvetési szerv, aminek a vezetője a jegyző. Tehát itt a
Képviselő- testület önkormányzati ügyekben fog megállapodást kötni.

Dorogi Sándor polgármester:
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt a Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Irodával (1137 Budapest, Szent István körút 22. IV.1.) a jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlat alapján
havi nettó 100.000.- Ft megbízási díj ellenében. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés tervezetet a következő ülésre terjessze a Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
(Az ajánlat jkv. 16. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
399/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt a Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Irodával (1137 Budapest, Szent István körút 22. IV.1.) a jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlat alapján havi nettó 100.000.- Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés tervezetet a következő ülésre
terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a gépkocsik téli felkészítése megtörtént, az erről
szóló számla összege 540.740.- Ft, amelynek a kifizetése a tartalékból lehetséges.

Dorogi Sándor polgármester:
Mivel nincs kérdés, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő
gépjárművek téli felkészítésének illetve javításának összegét 540.750.- Ft összegben az Önkormányzat 2014.
évi költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert az összeg kifizetésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
400/2014.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek téli felkészítésének illetve javításának összegét 540.750.- Ft összegben az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert az összeg kifizetésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A jelenleg érvényben lévő megbízási szerződések újratárgyalását javasolja.

Dorogi Sándor polgármester:
A szerződések rendkívüli korrekten és átgondoltan lettek megkötve. Túlnyomórészt éves szerződések, amelyek nemsokára lejárnak. Tiszta lappal játszanak.
A képviselők észrevételezték, hogy a honlap évek óta gyenge, így a dolog be fog fejeződni.
Megköszöni a munkát, a figyelmet, kellemes karácsonyt és a jövőre nézve szép évet kíván.

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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