Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 618-2/2015
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2015. január 26-án tartott rendes üléséről
2. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
8/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
9/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
10/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
2015. I. félévre vonatkozó munkaterv elfogadása
11/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési tervének elfogadása
12/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodás elfogadása
13/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2015. évre szóló használatba adási szerződés elfogadása
14/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása
15/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat kiírása
16/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Kóborné Oláh Erzsébettel megbízási szerződés kötése
17/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Tefner Bélával megbízási szerződés kötése
18/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Magda Reisen Bt-vel vállalkozási szerződés kötése
19/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal megállapodás kötése
20/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Irodával szerződés kötése
21/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Németh Tiborral bérleti szerződés kötése
22/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezetet támogatása
23/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja támogatása
24/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Üdülőegyesület támogatása
25/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatása
26/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
MTTSZ Lövész Klub támogatása
27/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyközségi Sportegyesület támogatása
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28/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány támogatása
29/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása
30/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Döntés számlavezető pénzintézetről- számlavezető pénzintézet váltásának elutasítása
31/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
32/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Bűnmegelőzési Stratégia elfogadása
33/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A Tóparti park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében kiírt versenytárgyalási felhívás módosítása
34/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA) alapító okiratának
módosítása
35/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Varga Norbert egyéni vállalkozóval szerződés kötése

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-án 18.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli
ülésén
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 8624
Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Kauer Rita
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Miklulcza Gáborné
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Bóka Jánosné
Dancsecs Klára
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Wiesner Péter
Lahos Ilona
Cseri Péter
Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Kissné Somogyi Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző

megjelent

mb. aljegyző
pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző
iskolaigazgató
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona helyettesítésére
óvodavezető
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
Művelődési Ház vezető
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
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Wiesner Péter helyettesítésére
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke

megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket és a TV nézőket. Tájékoztatja a lakosságot a közmeghallgatás időpontjáról és témáiról. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Felteszi a kérdést a képviselőknek, hogy az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e kiegészítésük?
A képviselők részéről nincs kiegészítés, így a polgármester javasolja, hogy a meghívóban az Egyebek napirendi pontban szereplő „10/3 A Balatonszemes 1638/7 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett kikötmény törlése” napirendet vegye le a testület a napirendi pontok közül. Továbbá javasolja, hogy ugyancsak az Egyebek napirendi pontban kerüljön tárgyalásra két új napirend, a Tóparti park üzletépítéssel kapcsolatos előterjesztés valamint Varga Norbert szerződése.
Fentiek alapján javasolja az alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Képviselő- testület 2015. I. féléves munkatervének elfogadása
3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
4) Pályázat kiírása a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyére
5) Pályázat kiírása a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyére
6) Önkormányzati szerződések elfogadása
7) Támogatási szerződések jóváhagyása
8) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
9) Döntés számlavezető pénzintézetről
10) Egyebek
10/1 Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
10/2 Bűnmegelőzési stratégia elfogadása
10/3 A Tóparti park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében kiírt
versenytárgyalási felhívás módosítása
10/4 Varga Norbert egyéni vállalkozóval szerződés kötése
Kéri, hogy aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
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 2015. I. féléves munkatervének elfogadása
3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
4) Pályázat kiírása a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyére
5) Pályázat kiírása a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyére
6) Önkormányzati szerződések elfogadása
7) Támogatási szerződések jóváhagyása
8) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
9) Döntés számlavezető pénzintézetről
10) Egyebek
10/1 Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
10/2 Bűnmegelőzési stratégia elfogadása
10/3 A Tóparti park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében
kiírt versenytárgyalási felhívás módosítása
10/4 Varga Norbert egyéni vállalkozóval szerződés kötése
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) 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.
Kérdés nincs, ezért javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
9/2015.(I.26.) 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
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2) A Képviselő- testület 2015. I. féléves munkatervének elfogadása
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 februári havi munkaterv 5. pontja márciusra tolódik, így kell elfogadni.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyéb észrevétel, kérdés nincs, ezért javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselő- testület 2015. I. félévre
vonatkozó munkatervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a
munkaterv 2015. február hónapra vonatkozó részéből március hónapra kerül át az 5. pont: Pályázatok elbírálása a Tóparti parkban létesítendő két üzlethelyiség építésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2/1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselő- testület
2015. I. félévre vonatkozó munkatervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
azzal a kiegészítéssel, hogy a munkaterv 2015. február hónapra vonatkozó részéből március
hónapra kerül át az 5. pont: Pályázatok elbírálása a Tóparti parkban létesítendő két üzlethelyiség építésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott munkaterv a jkv. 2/2. sz. melléklete)

3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőt a tájékoztatás megtartására.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Az JÜP Bizottság megtárgyalta a költségvetés- tervezetet. Az Önkormányzat három nagy intézménnyel rendelkezik és a Kft is az Önkormányzathoz tartozik. A közvilágítást az állam finanszírozza. A költségvetés
korrekt. Ha kapta a hírt, hogy a Múzeum kapott 5.040.000.- Ft támogatást.
A polgármester felkéri Dr. Tomka Ákost, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselőket.
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Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A helyi adók mértéke nem változik, adóemelést az Önkormányzat a költségvetésben nem tervez. Kiegyensúlyozott működést biztosít a költségvetés, a Bizottság javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyéb kérdés nincs, ezért javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési tervét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja továbbá a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2015. évi költségvetési tervét elfogadó társulási tanácsi határozatot tudomásul veszi. A Képviselő- testület a felsorolt intézmények költségvetését az elfogadottak szerint építi be az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A négy írásos előterjesztés, a 3 db egyeztetési jegyzőkönyv, a rendelet tervezet, a JÜP Bizottság és a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulási Tanács jegyzőkönyve a jkv. 3/1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
11/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve a József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési tervét a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadja továbbá a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2015. évi költségvetési
tervét elfogadó társulási tanácsi határozatot tudomásul veszi.
A Képviselő- testület a felsorolt intézmények költségvetését az elfogadottak szerint építi be az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megalkotta.
.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)
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Dorogi Sándor polgármester:
Jelen ülésen kell döntenie a Képviselő- testületnek a Szárszóért Nonprofit Kft támogatásáról is. Javasolja
76.600.000.- Ft összegű támogatás adását.
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Köszöni a támogatást, igyekeznek továbbra is takarékosan gazdálkodni.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyéb hozzászólás nincs, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2015. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodást
76.600.000.- Ft támogatási összeggel, az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet szerint elfogadja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a megállapodás tervezet a jkv. 3/3 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodást 76.600.000.- Ft támogatási összeggel, az előterjesztés mellékletét
képező megállapodás tervezet szerint elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a Kft használatában lévő több eszköz önkormányzati tulajdonban
van, amelyeket az Önkormányzat használatra átad a Kft részére.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2015. évre szóló használatba adási szerződést az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerint elfogadja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az szerződés tervezet a jkv. 3/4 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2015. évre szóló használatba adási szerződést
az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerint elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Pályázat kiírása a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyére
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés a képviselőknek megküldésre került. Az ügyvezető szerződése március 15-én jár le.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Miért csak egy év az időtartam?
Dorogi Sándor polgármester:
Nem is tudom, hogy jött ez.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Polgármester Úrral és Dr. Tomka Ákossal, a pénzügyi bizottság elnökével egyeztettek az ügyben. A megbízás határozott időre szól. Határozott időnél próbaidő nem köthető ki, a határidőn belüli megszüntetésnek
jogkövetkezményei vannak, ezért az a javaslat, hogy 1 év legyen a kiírásban. Amennyiben a Kft vezető megfelel, akkor majd hosszabb időre is ki lehet írni a következő pályázatot. Ez a Képviselő- testület döntési jogkörébe tartozik, az alapító okirat nem tartalmaz erre vonatkozóan meghatározást. Legelső alkalommal a
Képviselő- testület 3 évre adott megbízást az ügyvezetőnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére a mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás megjelenése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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5) Pályázat kiírása a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyére
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés a képviselőknek megküldésre került.
Kérdés nincs, így javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
15/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyre a mellékletben foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint

6) Önkormányzati szerződések elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés a képviselőknek megküldésre került. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, az
ott elhangzott észrevételek a szerződésekben korrigálva lettek.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A bizottság nagyon alaposan tárgyalta a szerződéseket. A most megkapott anyagban már láthatók a bizottság
által tett észrevételekre történt javítások. A Bizottság az ülésen elhangzott kiegészítésekkel javasolja a szerződések elfogadását.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a szerződések elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző jelzi a polgármester felé, hogy a szerződéseket egyenként szükséges elfogadni a Képviselő- testületnek.
A polgármester egyenként felteszi szavazásra a szerződés- tervezeteket.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja Kóborné Oláh Erzsébet szerződésének elfogadását az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslat szerint. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a szerződés tervezetek a jkv. 6. sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
16/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízási szerződést köt
Kóborné Oláh Erzsébet
alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat Szárszói Hírmondó lapjának kéthavonta történő szerkesztésére. A megbízás 2015. január l. napjától 2015. december 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta nettó
45.000,- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja Tefner Béla szerződésének elfogadását az alábbi határozati javaslat szerint:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Tefner Béla
szám alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, adatok felvitelére, frissítésére. A megbízás 2015. február l.
napjától 2016 .január 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta nettó 35.000,- Ft. A Képviselő- testület
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Tefner Béla
szám alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, adatok felvitelére, frissítésére. A
megbízás 2015. február l. napjától 2016 .január 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta nettó
35.000,- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a Magda Reisen Bt szerződésének elfogadását az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
18/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete vállalkozási szerződést köt
a Magda Reisen Bt-vel (székhely: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 1.) a beterjesztett szerződés
tervezet szerint az Önkormányzat idegenforgalmi, turisztikai feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási munkálatok elvégzésére, 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig
terjedő időszakra. A vállalkozói díj havi bruttó 200.000 Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a Siófoki Állatvédő Alapítvány szerződésének elfogadását az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
19/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt a Siófoki
Állatvédő Alapítvánnyal (8600 Siófok, Szabadság u. 29., adószám: 19201649-2-14) az Alapítvány
támogatására, a megállapodás aláírásától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet szerint. Az Önkormányzat az Alapítvány részére
ezen időtartamra 300.000.- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Iroda szerződésének elfogadását az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat szerint. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
20/2015.(I.26.) 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 szerződés tervezet szerint határozatlan időre, havi nettó 100.000.- Ft ügyvédi
megbízási díj (havi fix átalány díj) ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
Németh Tibor esetében az volt a Képviselő- testület kérése, hogy abban az esetben kössön a testület egy
hosszabb távú szerződést, amennyiben Németh Tibor vállalja bizonyos karbantartási munkák elvégzését.
Németh Tiborral folytatott tárgyalás eredményeként javasolja Németh Tiborral 2015. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra megkötni a szerződést. Az előterjesztésben szereplő 2019. évi időpont elírás.
Javasolja Németh Tibor szerződésének elfogadását az alábbi határozati javaslat szerint:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Tibor János egyéni vállalkozó
kérelmének helyt ad azzal az eltéréssel, hogy a Képviselő- testület 228/2011.(XI.28.) sz. határozatával elfogadott bérleti szerződés 17. pontja értelmében a Balatonszárszó, Ady Endre u. 248/2 hrsz. alatt nyilvántartott
25 m2 alapterületű, Fagylaltozó elnevezésű üzlethelyiség bérleti jogviszonyát meghosszabbítja, de nem a
kérelemben meghatározott határidőig, hanem 2015. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a módosító
szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
21/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Tibor János egyéni
vállalkozó kérelmének helyt ad azzal az eltéréssel, hogy a Képviselő- testület 228/2011.(XI.28.)
sz. határozatával elfogadott bérleti szerződés 17. pontja értelmében a Balatonszárszó, Ady Endre u. 248/2 hrsz. alatt nyilvántartott 25 m2 alapterületű, Fagylaltozó elnevezésű üzlethelyiség
bérleti jogviszonyát meghosszabbítja, de nem a kérelemben meghatározott határidőig, hanem
2015. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a módosító szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester tájékoztatást ad az Állatvédő Alapítványnak adott támogatás okáról.

7) Támogatási szerződések jóváhagyása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a civil szervezetek beadványa alapján kerültek maghatározásra az összegek. Az előző évek összegei szerepelnek a beadványokban, amelyeket az Önkormányzat biztosítani
tud. Az írásos előterjesztés alapján ismerteti a javasolt támogatási összegeket.
Nagy Zoltán képviselő:
A Turisztikai Egyesülettől kért egy írásos anyagot a tavalyi működésükről.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ülés előtt kiosztott anyag tartalmazza.
Tefner Tibor képviselő:
A konyhai polcrendszerre kellene szánni 5-600.000.- Ft-ot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az óvoda költségvetésében benne van.
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Dorogi Sándor polgármester:
A Nyugdíjasklub támogatása?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ebben az előterjesztésben a jogszabály szerint bejegyzett szervezetek szerepelnek. A nem bejegyzett szervezeteket a Művelődési Házon keresztül támogatja az Önkormányzat.
Dorogi Sándor polgármester:
A tavalyi Nyugdíjas Klub támogatás mekkora összeg volt?
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
Tavaly 300.000.- Ft volt és idén is ennyi lesz. Minden nem bejegyzett civil szervezet megkapta a támogatást.
Új Élet Klub 100.000.- Ft-ot kapott, ugyanennyit tervezetek idén is. A Szülői Munkaközösség 150.000.- Ft
támogatást kap.
Tefner Tibor képviselő:
Az Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri feladatok elvégzéséért nyújt támogatást az Önkormányzat.
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztésben szereplő összegekkel javasolja a támogatások elfogadását. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Polgárőr Szervezetet részére 500.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Polgárőr Szervezetet
részére 500.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés
melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében foglaltak szerint a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint
elfogadja a támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírá-
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sára és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
23/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében foglaltak szerint a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület
Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselőtestület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft összegű támogatást
biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére
150.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete
szerint elfogadja a támogatási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére 500.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.

15

A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
részére 500.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés
melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében foglaltak szerint az MTTSZ Lövész Klub részére 100.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében foglaltak szerint az MTTSZ Lövész Klub részére 100.000.Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
A Sportegyesület február 21-én ad számot a pénzügyi gazdálkodásáról az éves közgyűlésén.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében foglaltak szerint a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft összegű támogatást
biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében foglaltak szerint a Nagyközségi Sportegyesület részére
6.400.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete
szerint elfogadja a támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
28/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés melléklete szerint elfogadja a támogatási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Nagy Zoltán képviselő:
Megköszöni a megtiszteltetést és azon lesz, hogy a Kft működése zökkenőmentes legyen és a fejlődés útjára
állítsák.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a személyi adatok kiegészítésével.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
29/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává
Fenyvesi Henrik
sz. alatti lakost,
Tefner Tibor
sz. alatti lakost,
Nagy Zoltán
sz. alatti lakost választja meg.
A felügyelőbizottsági tagok megbízása 2015. március 15. napjától 2016. március 14. napjáig
szól.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet az alapító okirat módosításával és a Kaposvári Törvényszéknél történő eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos képviselő
Határidő: értelem szerint

9) Döntés számlavezető pénzintézetről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet majd előadja, hogy a számok tükrében
jelenleg a váltásra nincs esély, illetve a váltás sok gonddal jár.
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy ezekről a problémákról tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy év közben ne váltson bankot a Képviselő- testület. Problémát okozna az adók esetében a
számlaszámok miatt illetve a pályázatok esetében is. A számok tükrében nem indokolt a váltás. A számlavezető pénzintézet és az esetleges hitelnyújtó pénzintézet között nincs összefüggés, nem csak tőle lehet felvenni hitelt.
Dorogi Sándor polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és javasolja
annak elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
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30/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztett számlavezetési díjak figyelembevételével nem él a számlavezető pénzintézet váltásának lehetőségével.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
10/1 Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlásáról. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés és Fekete János nyilatkozata a jkv. 10. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
31/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2015. február és március hónapokra vonatkozó felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10/2 Bűnmegelőzési stratégia elfogadása
A polgármester előadja, hogy az előterjesztést a képviselők az ülés kezdete előtt kapták kézhez. A stratégia
elkészítése azért fontos, mert csak akkor lehet a témához kapcsolódó pályázatot benyújtani- pl. kamerarendszer, eszközök- ha a település rendelkezik ezzel a stratégiával.
Tájékoztatást ad a Polgárőrség munkájáról, Polisz Pont működéséről, kitüntetésekről, közbiztonságról, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal történő együttműködésről, kamerarendszerről és annak fejlesztési lehetőségéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Bűnmegelőzési Stratégiáját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 11/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

19

A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
32/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Bűnmegelőzési Stratégiáját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott Bűnmegelőzési Stratégia a jkv. 11/2 sz. melléklete)

10/3 A Tóparti park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében
kiírt versenytárgyalási felhívás módosítása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázati kiírás módosítására van szükség két ok miatt.
Az első határidő letelte előtt egy pályázati anyag érkezett be. Az eredeti kiírás szerint csak egy pályázó építheti meg az építményt. Az ügyvédnő javasolta azt a módosítást, hogy akár külön-külön, akár egyben is meg
lehessen építeni az egységeket. A harmadik variáció szerint csak az egyik épület épülne meg. Úgy lenne
tökéletes, ha mindkét egység megépülne. Az idő szorít, a kiírás tervezet szerint március 10-ig lehet benyújtani az ajánlatokat. Az egyedüli pályázó elmondta, hogy a pergola kívül esik a vendéglátó egységen, így azt az
Önkormányzatnak kellene megépíteni. Véleménye szerint is a fedett üzlettér a vendéglátó egységhez tartozik, de az oldalsó pergola megépítése nem a pályázó feladata, ezért változott a kiírásban az összeg nagysága
is. Az illemhely kérdése is megoldódna az építéssel.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Kéri a testületet, hogy a döntéshozatalból zárja ki.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tehát a Mötv-ben foglaltak szerint bejelenti az érintettségét?
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nincs indok arra, hogy kizárja a testület.
Dorogi Sándor polgármester:
Elég, ha nem szavaz a képviselő.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az építési engedély ütemeztetésére van szükség. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat d) pontjában tévesen szerepel az összeg, 53 millió helyett 56 millió Ft a helyes költség.
Dorogi Sándor polgármester:
Az épületek a megépítésük után önkormányzati tulajdonba kerülnek. A pályázó 20 évig használhatja és nem
fizet érte bérleti díjat. Az Önkormányzatnak nincs rá fedezete, hogy megépítse.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ügyrendi kérdésként újra megkérdezi Korcz Miklóstól, hogy fenntartja-e azt, hogy érintett?
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem érintett.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A Képviselő- testületnek nem kell szavaznia.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke részletes, áttekintő tájékoztatást ad a vendéglátó egység- majd az újratervezett egység- tervezésének, építtetésének kezdetéről, folyamatáról, állapotáról, hozzá kapcsolódó vitákról, a jelenleg előterjesztett pályázati kiírásról, a tulajdonviszonyokról, ehhez
kapcsolódó jogokról.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az építési engedély ütemeztetve lesz. 2 évre szól az építési engedély, amely 3 évvel meghosszabbítható, a 2.
épület ez alatt az idő alatt megépülhet.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a
címzetes főjegyző által jelzett javítással, a határozati javaslat d) pontjában tévesen szerepelő 53 millió Ft
összeg helyett 56 millió Ft-tal történő elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 12/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
33/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
a.)Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2 db vendéglátó épület és fedett fogyasztótér tárgyában SO07D/EH/107-24/2014. sz. alatt kiadott építési engedély módosítását kéri a két üzlet különkülön, ütemenként történő megépíthetősége és külön-külön ütemenként történő használatbavételi engedélyeztetése érdekében.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
b.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az építési engedélyben
szereplő 89.69 m2 fedett oldalain nyitott fogyasztótér pergola részét a versenytárgyalási felhívás beszerzés tárgya alól kiveszi, a pergola megépítése nem képezi az építési koncesszióban
megvalósuló beruházás részét. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a pergolát saját
beruházásban, saját költségvetése terhére kívánja megvalósítani. A képviselőtestület az ehhez
szükséges bruttó 5.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalék terhére
biztosítja.
c.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Versenytárgyalási
felhívásban egy építési egységként szereplő két üzlet külön-külön, ütemenként történő megépítését – az építési engedély módosításával összhangban - lehetővé teszi. A képviselőtestület
kiköti, hogy ajánlattevő – egy vendéglátó egység megépítésére vonatkozó ajánlattétel esetén elsőként kizárólag az „a” jelű épület kivitelezésére tehet ajánlatot, csak azt építheti meg. A
képviselőtestület előírja, hogy az első üzlet megépítőjének kötelezettséget kell vállalnia a szerviz útnak az első üzletig történő kiépítésére és kötelezettséget kell vállalnia a külső közművek
kiépítésére. Ajánlattevőnek továbbá kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a második üzlet
megépítője (bérlője) részére lehetővé teszi ingyenesen az út használatot, a kiépített közművek
használatát.
d.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata az előző pontokban foglaltak alapján a versenytárgyalási felhívásban szereplő kivitelezési költségeket az alábbiak szerint módosítja:
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„Kivitelezési költségek (HUF max: bruttó 61 millió Ft, részenként max. bruttó 27.500.000,Ft” helyett az alábbi szövegrész lép:
„Kivitelezési költségek (HUF max.: bruttó 56 millió Ft, üzletrészenként max bruttó 25 millió
Ft.”
A kivitelezési kötelezettség a pergolára nem terjed ki, ugyanakkor továbbra is fennáll az üzletek előtt kialakítandó tér tervezett fa járólappal és polikarbonát lefedéssel történő megvalósítására. Ennek arányos költségeit az üzletek kivitelezési költségei arányosan tartalmazzák.
e.) A versenytárgyalási felhívás bírálati szempontok a 2. rész (külső közművek, út) esetében a
kivitelezési költségeket (HUF max: bruttó 6 millió Ft) a képviselőtestület HUF max: 3 millió
Ft-ban határozza meg. A képviselőtestület az első ütemben megépülő üzlet kivitelezése során
kötelezettségként írja elő a tervben, illetőleg az engedélyben meghatározottak szerinti külső
közművek kiépítését, valamint a kiszolgáló út első üzletig történő kiépítését. Ajánlattevőnek
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a második ütemben megépülő üzlet bérlője számára a
kiépített út használatát ingyenesen lehetővé teszi, illetőleg kötelezettséget kell vállalnia arra is,
hogy a kiépített külső közművek használatát a második ütemben megépülő üzlet bérlője számára biztosítja.
f.) A képviselőtestület a versenytárgyalási felhívás 12. pontjában szereplő ajánlattételi határidőt 2015. január 27. (kedd) 10.00 óra helyett 2015. március 10. (kedd) 10.00 óra határozza
meg.
g.) A képviselőtestület fentiek figyelembevételével a Liszkai Ügyvédi Iroda által átdolgozott
versenytárgyalási felhívást és versenytárgyalási dokumentációt elfogadja. A képviselőtestület
felkéri a polgármestert, hogy a felhívás Szárszó TV-ben, az Önkormányzat honlapján történő
megjelentetéséről haladéktalanul gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott versenytárgyalási felhívás és versenytárgyalási dokumentáció a jkv.12/2 sz. melléklete)

10/4 Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
A polgármester tájékoztatja a testületet a parlagfű mentesítés címen kiírt pályázatról, amelyre csak alapítványok pályázathatnak. Lehetőség lenne arra, hogy a BITKA pályázatot nyújtson be, de ehhez szükséges az
alapító okiratának módosítása.
Felkéri Dr. Tomka Ákost a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a pályázatról és az alapító
okirat módosításának szükségességéről.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, mint a Balatonszárszó Idegenforgalmáért Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA) alapítója az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő- testület jóváhagyja a jegyzőkönyv mellékletét képező Balatonszárszó Idegenforgalmáért,
Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a
módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja, valamint a változást a Kaposvári Törvényszéknél bejelentse. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
34/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, mint a Balatonszárszó
Idegenforgalmáért Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány (BITKA) alapítója az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő- testület jóváhagyja a jegyzőkönyv mellékletét képező Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja, valamint a változást a Kaposvári Törvényszéknél bejelentse.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott Alapító Okirat és az Alapító Okirat módosítása a jkv.13. sz. melléklete)

10/5 Varga Norbert egyéni vállalkozóval szerződés kötése
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az előző ülésen tárgyalta a testület a Varga Norberttel
kötendő szerződést. Az ott elhangzottal alapján elkészült a szerződés tervezet, 3 hónapra szól Varga Norbert
telephelyére. Később vissza kell térni az ügyre.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete vállalkozási szerződést köt Varga Norbert
sz. alatti lakos egyéni vállalkozóval a vállalkozó által bérelt Balatonszárszó, 1438/17
hrsz-ú ingatlanon (zöldhulladék átvételi hely) megvalósuló tevékenységek- a zöldhulladék átvételi hely, a
zöldhulladék átvételi helyre történő beszállítás, és az ideiglenes tárolás felügyeleti feladatainak - ellátására
2015. január 1. napjától 2015.március 31. napjáig 190.000.- Ft díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A szerződés tervezet a jkv.14. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
35/2015.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete vállalkozási szerződést
köt Varga Norbert
sz. alatti lakos egyéni vállalkozóval a vállalkozó által bérelt Balatonszárszó, 1438/17 hrsz-ú ingatlanon (zöldhulladék átvételi hely) megvalósuló tevékenységek- a zöldhulladék átvételi hely, a zöldhulladék átvételi helyre történő beszállítás, és
az ideiglenes tárolás felügyeleti feladatainak - ellátására 2015. január 1. napjától
2015.március 31. napjáig 190.000.- Ft díj ellenében a beterjesztett és a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint.

23

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatást a bizottságok munkájáról majd a közmeghallgatásra hívja a lakosságot és röviden tájékoztatást ad a témákról.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A közmeghallgatáson megjelentek között ajándékot fognak kisorsolni.
Dorogi Sándor polgármester:
A bölcsőde létesítésének kérdése nagyon fontos és sürgető. A szociális ügyekért felelős államtitkár urat
meghívta február elejére. Az egyház komoly támogatást kap a szociális ügyek rendezésére. Mindhárom egyház vezetőjével kiváló az együttműködésük.
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A Sportegyesület tagjai illetve a többi civil szervezet nevében megköszöni a bizalmat és a támogatási összeget.

Dorogi Sándor polgármester:
Egyes nyaralótulajdonosok komoly összegekkel támogatják a szárszói sportot. Javasolja meghívni őket és
megköszönni a támogatásukat.
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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