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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 16-án 18.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről
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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Meghívottak:
Balassa István
Zotter Tibor
Balázs Zsuzsanna

vállalkozó
vállalkozó
műszaki ügyintéző

megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a testületet, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben
rögzítettek szerint telefonon történt.
Javasolja az alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint
fogadja el:
1) Csukás Színház tetőszerkezetének javítása
2) Orvosi rendelő ajtajának cseréje
3) Tomcsányi Gyula szennyvíz bekötési ügye
4) Temető parcellázás és ravatalozó berendezésének ügye
5) Ebhegynél és a régi temetőnél lámpatestek felszerelése
6) Versenytárgyalást Lebonyolító Szervezet két képviselő tagjának megválasztása
7) Versenytárgyalási Felhívás közzététele
8) Tájékoztatás a gazdasági program tervezetről
9) Költészet Napi rendezvény támogatása, teniszpálya salakjának felújítása
10) Tájékoztatás Pesti Emese tulajdonában álló ingatlan megvásárlásáról
11) Várady Tünde Ildikóval megbízási szerződés kötése
12) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
13) Tájékoztatás közmunkaprogramról
14) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
60/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az
alábbiak szerint fogadja el:
1) Csukás Színház tetőszerkezetének javítása
2) Orvosi rendelő ajtajának cseréje
3) Tomcsányi Gyula szennyvíz bekötési ügye
4) Temető parcellázás és ravatalozó berendezésének ügye
5) Ebhegynél és a régi temetőnél lámpatestek felszerelése
6) Versenytárgyalást Lebonyolító Szervezet két képviselő tagjának megválasztása
7) Versenytárgyalási Felhívás közzététele
8) Tájékoztatás a gazdasági program tervezetről
9) Költészet Napi rendezvény támogatása, teniszpálya salakjának felújítása
10) Tájékoztatás Pesti Emese tulajdonában álló ingatlan megvásárlásáról
11) Várady Tünde Ildikóval megbízási szerződés kötése
12) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
13) Tájékoztatás közmunkaprogramról
14) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Csukás Színház tetőszerkezetének javítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy a Színház tetejét két szakember megtekintette, a munkák elkezdődtek. Felkéri
Zotter Tibort, hogy tájékoztassa a testületet.
Zotter Tibor műszaki ellenőr, vállalkozó:
Szavatossági kötelezettségének tesz eleget Balassa István vállalkozó. A szigetelés szavatossága 5 év, amely
jövőre telik le. Javasolja, hogy a testület tekintse át az AQUASZIG-es tetőszigetelési ajánlatot, amely 20
éves gyári szavatosságot biztosít. A vállalkozó az őáltala jelzett hiányosságokat megszüntette. A womázással
nem tudja, hogy mi történt, a csatornaszakasz tisztítás elengedhetetlen. A tisztítónyílást kibontatta. A beázás
oka az volt, hogy a tetőösszefolyó stucnija a függőleges csonkba beleült, ott feltellett vízzel és folyt kifele. A
D-i oldalon a második keretállás csapadékvíz levezető része rossz, folyik le a nyakban a víz. Ezt Baranyai
Zoltánnal meg kell tekinteni.
Balassa István vállalkozó:
Azt a tetőt ők nem is szigetelték, ami miatt a fürdőknek és a gépészeti helyiségnek a beázása történt. Ettől
függetlenül a feltárt hibákat kijavították, visszajavították a festéseket. A felső nagy tetőn a vélhető hibákat
kijavították.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A beázás a színpad fölött volt, onnét indult.
Balassa István vállalkozó:
A színpad fölött, a két kijáratnál szintén nem szigeteltek, nem is tartalmazta a költségvetés azokat a felületeket. A vakolatokat visszajavították, rátettek egy bitumenes mázat, de ott is szigetelést kell végezni. Azokon a
felületeken munkát nem végeztek, pénzt sem vettek fel rá. Egyrétegű szigetelést számoltak fel annak idején,
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mert erre volt kerete az Önkormányzatnak. A legelső megbeszélésnél elindultak 22-23.000.000.- Ft-nál, lementek bruttó 18.000.000.- Ft alá, ez a költségvetés ennyit bírt el. Lehet, hogy hibákat ők is követtek el, de
azt helyre is állították és nem az ő cége a karbantartója ennek a tetőszerkezetnek. Tavaly megtekintették, ő
elmondta a Balázs Zsuzsának és a Tibornak is, hogy az egyik fal mellett magasan áll a víz, nem volt takarítva a tető, tele van levéllel a lefolyócső állandóan, gyökérrel be vannak nőve, az öntvény fedlapot is felemelte
a sok víz. A felület nem kapott felületkiegyenlítést és a faszerkezetnek amúgy is van egy mozgása.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem számonkérésről van szó, 15.000.000.- Ft volt a felújításra. A megoldást meg kell találni. Tibor egyik
ötlete szerint az oldalsó csöveket ki kell nyitni, hogy szabadon folyhasson a víz.
Zotter Tibor műszaki ellenőr, vállalkozó:
Azzal az a gond, hogy a színháztérbe folyik be a csapadékvíz. A vízszintes csövek nem nagy lejtésűek, a
makk belekerül a fákról, ott megül, kicsírázik és eltömíti a csövet.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Ez a probléma mindig fel fog merülni. Nem lenne célszerű kiváltani az egészet?
Zotter Tibor műszaki ellenőr, vállalkozó:
Nem a környező fák gyökere van ebben benne, hanem a magok. Csak úgy lehet kiváltani, ha az egész bejáratot felbontják a telekre vagy oldalt. A függőleges acélcső strangot ki lehetne fordítani a mennyezeten. Évente
ki kellene pucolni a csöveket.
Dorogi Sándor polgármester:
Tibor elvállalja, hogy megtervezi, hogy mi a megoldás?
Zotter Tibor műszaki ellenőr, vállalkozó:
Javasolja, hogy az aknából a vízszintes részt womázzák. Ennek 25-30.000.- Ft az üzemórája.
Dorogi Sándor polgármester:
Az első lépés a vízelvezetés rendezése.
Tefner Tibor képviselő:
A legegyszerűbb megoldás a födém után kitörni és levinni a szürke csőben.
Zotter Tibor műszaki ellenőr, vállalkozó:
Javasolja, hogy Baranyai Zoltán vegye fel vele a kapcsolatot. Meg tudja oldani a kérdést.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha meglesz a csövezés, akkor ott nem lesz benne szemét. A mostani szemetet nem kell kiwomázni?
Fekete János alpolgármester:
Nem, annak akkor nincs jelentősége.
Dorogi Sándor polgármester:
Nagy probléma lesz szintén, hogy ha a vasútépítés idején nem lesz átvezetve a csapadékvíz a sínek alatt.
Zotter Tibort felkérte, hogy nézzen utána a terveknek. A harmadik probléma pedig, hogy meg kell kérni a
vízjogi engedélyt. Elkezdték az árkokat ásni több utcában is.
Egyéb kérdés nincs, ezért a polgármester megköszöni Zotter Tibor és Balassa István részvételét.
Zotter Tibor műszaki ellenőr, vállalkozó:
Kéri, hogy a testület tekintse át a Tóparti parki üzletekre vonatkozó szerződését. Már kétszer hiúsult meg a
pályázat.
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Zotter Tibor és Balassa István távoznak az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Zotter Tibor szerződése arról szól, hogy amennyiben az üzletsor pályázat nem valósul meg, akkor neki
150.000.- Ft jár az előkészítői munkáért.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a testület határozzon arról, hogy Zotter Tibort felkéri Baranyai Zoltánnal történő egyeztetésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a testület bízza meg Zotter Tibort azzal, hogy a színház tetőszerkezetének csapadékvíz elvezetése ügyében- mint az épület műszaki ellenőre- szíveskedjen tervet elkészíteni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Zotter Tibor vállalkozót, a Csukás Színház felújítása során közreműködő műszaki ellenőrt, hogy a Színház tetőszerkezete csapadékvíz elvezetésének ügyében szíveskedjen tervet készíteni. 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 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
61/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Zotter Tibor vállalkozót, a Csukás Színház felújítása során közreműködő műszaki ellenőrt, hogy a Színház tetőszerkezete csapadékvíz elvezetésének ügyében szíveskedjen tervet készíteni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Orvosi rendelő ajtajának cseréje
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az orvosi rendelő bejárati ajtaja tönkrement, azt ki kell
cserélni. Árajánlatok érkeztek, ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Kezola Kft adta.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Először a felnőtt háziorvosi rendelő bejáratát szerették volna cserélni. Ezután jött szóba a védőnői és a gyermekorvosi bejárati ajtó cseréje is. A három ajtó cseréje az egyik ajánlat szerint bruttó 959.935.- Ft. A másik
ajánlatban 971.080.- Ft, a harmadikban pedig 856.539.- Ft szerepel. Mivel az összeg magas, polgármester úr
javasolta, hogy egyelőre csak a felnőtt háziorvosi bejárati ajtó legyen kicserélve. Ennek ára a legkedvezőbb
ajánlat szerint bruttó 299.955.- Ft teljes körű kivitelezéssel, szállítással, elszállítással. A kifejezetten ablakokkal foglalkozó másik két cég ajánlata magasabb. Az ajtó állapota nagyon rossz, javítani nem lehet.
Tefner Tibor képviselő:
Az új ajtónak az a szárnya, amit mindig nyitnak, az nagyobb lesz, mint az eddigi volt.
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Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A felnőtt háziorvosi ajtót kellene cserélni, de úgy kell megcsinálni, hogy a kerekesszékkel közlekedő ember
is ki tudja nyitni az ajtót.
Dorogi Sándor polgármester:
A szélesebb legyen a főbejárat és a keskenyebb, amit néha nyitnak ki, 300.000.- Ft-ért.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatti
ingatlanon a felnőtt háziorvosi rendelő külső bejárati ajtó cseréjére szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot
adó Kezola Kft-vel (Balatonszárszó, Szemesi u. 2/B) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján
összesen 299.955.- Ft összegben. A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés és az árajánlatok a jkv. 1. sz. mellékletei)
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 az alábbi
határozatot hozza:
62/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Fő u. 48.
sz. alatti ingatlanon a felnőtt háziorvosi rendelő külső bejárati ajtó cseréjére szerződést köt a
legkedvezőbb árajánlatot adó Kezola Kft-vel (Balatonszárszó, Szemesi u. 2/B) a jegyzőkönyv
mellékletét képező árajánlat alapján összesen 299.955.- Ft összegben.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3) Tomcsányi Gyula szennyvíz bekötési ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az képviselők közül többen megtekintették a helyszínt,
csak az a megoldás jöhet számításba, ha hátul hosszú csöveken kerül elvezetésre. Javasolja, hogy az Önkormányzat állja a költségek egy részét, 50-60%-át.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
A KÖMÉP 378.161.- Ft-os, a Várkonyi Építő Kft pedig 355.600.- Ft-os bruttó árajánlatot adott. A Várkonyi
Kft tartja a tavalyi ajánlatát, a KÖMÉP még nem jelzett vissza.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja az 50-50%-os megosztást.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem az Önkormányzat feladata bárkinek a szennyvíz bekötését megoldani.
Tefner Tibor képviselő:
Ott nincs bekötés, nem tud rákötni, mert nincs csonk.
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Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Hosszú évekig élvezték annak előnyét, hogy egyszer kiszippantottak a 20 év alatt, míg a többi lakos fizette a
díjat. Egy kis összegű talajterhelési díjat fizetett csak, amelyet most megemeltek.

Tefner Tibor képviselő:
Az Önkormányzat kifizette a többieknek is.
Dorogi Sándor polgármester:
Meg kell oldani. Javasolja az 50-50% megosztást. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Szemesi u. 6. 100.
hrsz-ú ingatlan (ikertelek) Bartók Béla utca felé eső része szennyvízbekötésének kiépítésére a Várkonyi Építő Kft (8630 Balatonboglár, Fiumei u.9.; adószám: 2435807-2-14) árajánlatát elfogadja. A Képviselő- testület a Várkonyi Kft árajánlatában szereplő bruttó 355.600.- Ft-os kivitelezési költség 50%-nak kifizetését az
ingatlan tulajdonosától átvállalja. A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A két árajánlat a jkv. 2. sz. mellékletei)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 1nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
63/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Szemesi u. 6. 100. hrsz-ú ingatlan (ikertelek) Bartók Béla utca felé eső része szennyvízbekötésének kiépítésére a Várkonyi Építő Kft (8630 Balatonboglár, Fiumei u.9.; adószám: 2435807-214) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő- testület a Várkonyi Kft árajánlatában szereplő bruttó 355.600.- Ft-os kivitelezési
költség 50%-nak kifizetését az ingatlan tulajdonosától átvállalja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Temető parcellázás és ravatalozó berendezésének ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Nagy Zoltán képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Nagy Zoltán képviselő:
Drapériákra és berendezési tárgyakra kapott árajánlatot. Drapéria, jelkendő, asztalterítő, emelvény drapéria,
díszítő rojt, dekoráció, asztali lámpa, felszerelési munkadíj szerepel bennük. A három árajánlat összege:
711.000.- Ft, 603.000.- Ft és 628.000.- Ft. Kint már ki van tűzve minden, ki van ásva.
Tefner Tibor képviselő:
Még nincs minden kiásva.
Nagy Zoltán képviselő:
Az egyik résznél a Zoli várja, hogy a testület mit szeretne. Misungba van belerakva, nincs alapja.
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Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
A Kezola ma délután hozott árajánlatokat.
Nagy Zoltán képviselő:
Fónai Úr megtekintette a hűtőt, amely nem működik, mert szivárog belőle a gáz. A hűtő szervize az a cég,
aki gyártotta.
Dorogi Sándor polgármester:
A vállalkozóval megbeszélték egy hónapja, hogy hozza be a gyártó cég adatait, de azóta sem történt semmi.
Nagy Zoltán képviselő:
Holnap keresni fogja a gyártó céget. Az is gond, hogy a hűtő kívülről nagy hideget kap.
Dorogi Sándor polgármester:
Probléma a parcellázás is.
Tefner Tibor képviselő:
A Zoli elmondása szerint a szabvány 270 cm és 140 cm. 9 soronként van egy dupla szélességű átjáró. Ezt
kijelölték. Erre azt mondták, hogy nem jó, úgy kell megcsinálni, hogy fussanak a többiekkel. Szombaton
kimérték a Kenyér Zolival, megcsinálták úgy, hogy ami ott a szakasz, az úgy lesz most is. Így kevesebb sír
fog elférni, a szabvány szerinti felosztásnál több sor fért volna el. Fel kell szólítani a kriptatulajdonost is, aki
150 cm-es járdát csinált és az belelóg a közlekedő útba.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha hétfőre elkészül a rajz, a vízzel együtt, azt jóvá kell hagynia a testületnek.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy legyen felelőse- a Bókáné Marika vagy a fia- annak, hogy szabályosan történjenek a dolgok a
temetőben.
Tefner Tibor képviselő:
A 270 cm-en nem léphetnek túl. Ha a vállalkozó mégis szabálytalanságot észlel, akkor jelezze a Hivatalnak,
aki felszólítja, hogy szüntesse meg a törvénytelen dolgot.
Nagy Zoltán képviselő:
Erre kell egy szerződés.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A temető fenntartója az Önkormányzat és üzemeltetési szerződése van a temetkezési Kft-vel. A méretek a
rendeletben és törvényben is le vannak írva.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Az Önkormányzat vágja a temetőben a füvet és rendez mindent, a vállalkozó pedig elrakja a pénzt?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A vállalkozó a temetkezési szolgáltatást végzi és ezért kap pénzt. A sírhelypénz az Önkormányzatot illeti
meg.
Tefner Tibor képviselő:
A rajz mellett támpontnak betonkockákat kellene leásni, hogy mettől meddig tart a sor.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A drapériáknál a sima varrást ő elvállalja, lehet, hogy nem mindent, de a nagy részét meg tudja varrni. Az
árajánlatban nem szerepel külön a varrás, csak a kész termék. Szeretné megnézni a drapériákat. Szeretne
kérni egy olyan árajánlatot, ami a varrás munkadíját nem tartalmazza.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Lehetséges, hogy a Puskás Béláéknál olcsóbban lehet beszerezni.
Dorogi Sándor polgármester:
A Szemesi és a Földvári temetőben nagy rend van, az ottani Kft üzemelteti mind a kettőt. Az itteni Kft-nek a
fakivágásra volt önálló döntése, de arra, hogy felmérjék vagy a hűtőt megcsináltassák, arra már nem. Vicc,
hogy ezt a képviselőknek kell elvégezni. Több ilyen probléma is van a Kft-vel. Ha nem lennének a közmunkások, a falut már ellepné a kosz.
Balázs Zsuzsannát felkéri, hogy a hétfői testületi ülésre készüljön el a rajz.

5) Ebhegynél és a régi temetőnél lámpatestek felszerelése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Kértek árajánlatot az ebhegyi utca innenső végén három lámpatest felszerelésére illetve a régi temetőhöz a
faoszlopra egy lámpatest felszerelésére vonatkozóan. Egy ajánlat érkezett az EH-Szer Kft- től, aki ennek a
kivitelezésével foglalkozik. Ki kell építeni a közvilágítási szálat, így arról is szól az ajánlat. Az ebhegyi rész
bruttó 408.940.- Ft, a temetői rész pedig 120.650.- Ft lenne, azaz összesen bruttó 529.590.- Ft. Kérjen-e további árajánlatot is? Egy kérés volt a lakosság részéről a lámpatestek felszerelése.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A kegyeleti parknál fényár van.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja még további árajánlatok beszerzését.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja további árajánlat beszerzését.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
6) Versenytárgyalást Lebonyolító Szervezet két képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet. Javasolja az írásos előterjesztésben
szereplő 1.) sz. 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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
64/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tóparti Park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésű beszerzési eljárás során a versenytárgyalás lebonyolítását végző Versenytárgyalást Lebonyolító Szervezet
egyik képviselő tagjává Apáti Kinga képviselőt választja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
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:
65/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tóparti Park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésű beszerzési eljárás során a versenytárgyalás lebonyolítását végző Versenytárgyalást Lebonyolító Szervezet
másik képviselő tagjává Tefner Tibor képviselőt választja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
7) Versenytárgyalási Felhívás közzététele
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Az másik döntés kérdése, hogy ha mégis egy pályázó marad, akkor féloldalasan megépüljön-e az épület.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ütemezés megtörtént, 5 év alatt megépülhet a 2. üzlet. Az Ügyvédnő azt javasolta, hogy egyben legyen a
tárgyalás. Somogyi János pályázatát annyiban érinti, hogy később fog tudni nekiállni az építkezésnek.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Nem fognak versenyezni, két külön épületről van már szó. A Somogyiékéra már nem lehet beadni. Javasolja,
hogy Somogyiék írásban nyilatkozzanak arról, hogy ebbe beleegyeznek, nem fognak később igénnyel élni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Akkor ma este fel kell őket hívni telefonon. Somogyi János sem nyerte még meg a versenytárgyalást, ő csak
egy ajánlattevő.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Arra az üzletre már nem lehet jelentkezni. Csak másik épületre lehet kiírni a felhívást. Ha nem vállalják,
hogy nyilatkoznak az új időpont elfogadásáról, akkor le kell folytatni a tárgyalást az eredeti időpontban.
A polgármester felolvassa a határozati javaslatokat.
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Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Javasolja a 2.) sz. határozatot kiegészíteni azzal, hogy amennyiben a pályázó előzetesen írásban nyilatkozik
arról, hogy ezt nem kifogásolja.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Somogyi János előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján.
Dorogi Sándor polgármester az ülés közben telefonon felhívja Somogyi János vállalkozót.
Dorogi Sándor polgármester:
Somogyi János van a vonalban. Az új kiírás csak a 2. épületre szól?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem, az egészre. Az előterjesztés tartalmazza, hogy csak a határidők változnak, egyebekben változatlan marad.
Fekete János alpolgármester:
Akkor arra az üzletre is lehet jelentkező, amelyre ő már beadta a pályázatot, ez vele szemben nem fair.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Egyik lehetőség, hogy holnap az ő pályázatát elbírálják vagy ki lehet venni a felhívásból az „A” jelű épületet
és az együttes pályázati lehetőséget. A közös út bonyolítja a dolgot. Amikor az Ügyvédnővel egeztetve volt,
akkor arról volt szó, hogy csak egy pályázó fogja az új kiírásra beadni a pályázatát. Az nem elegendő, ha
holnap el lesz bírálva, az csak akkor lesz fair, ha az új pályázati kiírás nem tartalmazza azt az épületet. Akkor
a változtatás érinti az érdemi részt is, nem csak a határidőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Somogyi János telefonon ígéretet tett, hogy a holnapi napon hozzájáruló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan,
hogy a pályázatának tárgyalására 2015. április 7-én kerüljön sor.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt felhívja telefonon Dr. Liszkai Katalin ügyvéd. A címzetes főjegyző tájékoztatja az Ügyvédnőt a testület javaslatáról, hogy az „A” jelű épületet és az együttes építési lehetőséget ki kellene venni a felhívásból.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tóparti Park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésű beszerzési eljáráshoz ismételten versenytárgyalási felhívást tesz közzé a „B” jelű üzletre. A versenytárgyalási felhívásban és a dokumentációban meghatározott ajánlattételi határidő: 2015. március 30. hétfő 10.00 óra. Az ajánlat felbontásának határideje:
2015. március 30. hétfő 10.00 óra. Az első tárgyalás időpontja: 2015. április 7. kedd 10.00 óra. A lezárt ajánlattételi csomagra „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor, 2015. március 30. 10.00 órakor bontható
fel.” szövegrészt is fel kell vezetni. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5/1 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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
66/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tóparti Park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésű beszerzési eljáráshoz ismételten versenytárgyalási felhívást tesz közzé a „B” jelű üzletre. A versenytárgyalási
felhívásban és a dokumentációban meghatározott ajánlattételi határidő: 2015. március 30.
hétfő 10.00 óra. Az ajánlat felbontásának határideje: 2015. március 30. hétfő 10.00 óra. Az
első tárgyalás időpontja: 2015. április 7. kedd 10.00 óra. A lezárt ajánlattételi csomagra „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor, 2015. március 30. 10.00 órakor bontható fel.”
szövegrészt is fel kell vezetni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslat elfogadását azzal a
kiegészítéssel, hogy Somogyi János előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján tárgyalja 2015. április
7-én.
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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
67/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Somogyi János
sz.
egyéni vállalkozónak a „Tóparti park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési
koncesszió keretében” tárgyú beszerzési eljárás során határidőben benyújtott pályázatát Somogyi János előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján 2015. április 7-én kedden tárgyalja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy ajánlattevőt haladéktalanul értesítse a
tárgyalási időpont módosításáról.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslat elfogadását.
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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
68/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tóparti Park vendéglátó üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésű beszerzési eljárásban a versenytárgyalási felhívást és az ahhoz kapcsolódó versenytárgyalási dokumentációt
az önkormányzat honlapján, a helyi TV-ben és az önkormányzat hirdetőtábláin teszi közzé.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott versenytárgyalási felhívás és dokumentáció a jkv. 5/2 sz. melléklete)
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8) Tájékoztatás a gazdasági program tervezetről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a tervezet elkészült és kiosztásra került a képviselők részére. Az elkészítésében sok ember működött közre, a bizottság, a testület, a munkatársak, az építészek. A
jövő heti testületi ülésen kell jóváhagyni a tervezetet.
Ismerteti a szegénység csökkentésére való törekvéssel és az erre kapott uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyilatkozatát illetve a településen ezzel kapcsolatban felmerült problémákat, az elöregedést, tudásszegény csoportok problémáját, külföldön dolgozást.
Munkahelyet teremtene például az uszoda vagy a sétány kialakítása. Politikai vonalon is törekedik az Önkormányzat. Az integrált közösségi házban lenne tanuszoda, konferenciaterem és mellette egy nagy parkoló.
Nagy esély van rá, hogy az elképzeléseket Szárszó megvalósítsa. A Tóparti park épületével kapcsolatban a
tulajdonos elmondta, hogy eladni nem akarja, de minden közös dologban aktívan részt venne. Ott lenne egy
wellness-fitness bázis. A gazdasági tervben szerepel a régészeti park építése is. Czibere Károly államtitkár úr
10-én fog Szárszóra jönni.
A tervezet a civil szervezetek részére is kiküldésre kerül.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.

9) Költészet Napi rendezvény támogatása, teniszpálya salakjának felújítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Nagy Zoltán képviselőnek.
Nagy Zoltán képviselő:
Nemes Márta tanárnő kérését tolmácsolja, mely szerint a Költészet Napi rendezvényre 50.000.- Ft támogatás
nyújtását kéri.
Vicha Attila nekiállt a teniszpálya felújításának, összeadták a pénzt és a WC-k és mosdók teljes felújítását
meg fogják csinálni. A salak és a vonalak felújítása 500.000.- Ft lesz.
A Rákóczi utcai vízelvezetésre két árajánlatot kért be a Kezola Kft-től. Az egyik bruttó 8851.000.- Ft, a másik pedig 9.603.000.- Ft.
Fekete János alpolgármester:
1 m-rel lenne szélesebb és mind a két oldali vízlefolyót és az összes kocsibejáró javítását tartalmazza. Ez a
siófoki cég, 14.000.000.- Ft-ért, de ebből lehet alkudni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a KTT Bizottság tartson ülést és hétfőre terjessze elő az elképzeléseket.
Nemes Márta tanárnő kérése természetes, nem kérdés, hogy megkapja-e az iskola a pénzt.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapítványa részére a Költészet Napi rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához 50.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalékának terhére. A képviselőtestület felkéri a polgármestert 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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
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69/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapítványa részére a Költészet Napi rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához 50.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2015. évi
költségvetése tartalékának terhére.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Vicha Attila kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy a vihar elvitte a teniszpályát. Az Önkormányzat tavaly
felújította a fa épületet, de voltak még vissza munkák. A bérlő a bérleti díjat minden évben rendesen befizeti.
Ha nem csinálna semmit, az Önkormányzatnak akkor is rá kell költenie legalább 500.000.- Ft-ot. Vicha Attila sok támogatót szerzett a Sportegyesületnek a TAO-n keresztül. A salak és a vonalgarnitúra összesen
494.000.- Ft-ba kerül, amihez ő még minimum 350.000.- Ft értékű plusz munkát tesz hozzá.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az adók 1%-ból a Sportegyesület nem tudja a teniszklubot felújítani?
Dorogi Sándor polgármester:
Nem lehetséges, mert ez nem az adó 1%-a, hanem TAO, amelynek szoros elszámolása van.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A salakot és a vonalakat az Önkormányzatnak kell kifizetni, a bérbeadó kötelessége.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a balatonszárszói központi strand ingatlanon található teniszpálya salakjának és a vonalaknak a felújítását 494.000.- Ft értékben jóváhagyja az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalékának terhére.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert 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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
70/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a balatonszárszói központi strand ingatlanon található teniszpálya salakjának és a vonalaknak a felújítását 494.000.Ft értékben jóváhagyja az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalékának terhére.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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10) Tájékoztatás Pesti Emese tulajdonában álló ingatlan megvásárlásáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Dr. Tomka Ákosnak a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökének.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A szerződést elkészítette, ezt el kell juttatni a tulajdonosnak.
Dorogi Sándor polgármester:
Ma küldött a tulajdonos egy levelet, amelyben leírja, hogy az adásvétel ügyében kit bízott meg a képviseletével.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A tulajdoni lapon szerepel a teher, sőt az Önkormányzatnak is van még bejegyzett, 100.000 Ft körüli jelzálog
joga. A tulajdonosnak a banktól kell hoznia egy záró egyenleget, ezt az összeget a vevő közvetlenül utalja a
banknak. A bank kiadja a törlési engedélyt, majd a tulajdonos megkapja a maradék összeget. A közüzemi díj
tartozást – ha ezt a tulajdonos nem rendezi- a vevő visszatartja a vételárból és közvetlenül kifizeti a szolgáltatónak. Igazolást kell hozni, hogy van-e közüzemi tartozása.
(Pesti Emese elektronikus levele a jkv. 6. sz. melléklete)
Nagy Zoltán képviselő:
A Tóparti parkban lévő épülettel kapcsolatban megkérdezi, hogy lehetséges lenne-e az épületnek egy külön
helyrajzi számra kerülése, a későbbi problémák elkerülése végett.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Ezt már próbálta a testület. A tulajdonos illetőségének nagysága nagyobb, mint az épület. A megosztás nem
kapott engedélyt.

11) Várady Tünde Ildikóval megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester javasolja Várady Tündével megbízási szerződés megkötését. Több pályázat is van folyamatban, amit készítenek a munkatársak, Várady Tünde ebben aktívan részt vesz. Komoly előzménye van annak,
hogy ő ilyen kontaktusban van a református közösséggel Budapesten. Kérték is, hogy legyen egy ember, aki
összekötő lesz a Hivatalból, aki tudja képviselni a hivatalt, ha máshogy nem, névkártyával. Emiatt szükséges
a megbízási szerződés megkötése. Jelenleg közmunkásként van a Hivatalban, folyamatosan dolgozik. Március 1-től augusztus 31-ig javasolja megkötni a szerződést, havi nettó 100.000.- Ft megbízási díjért.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A közmunkás állását ez nem veszélyezteti?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint nem.
Dorogi Sándor polgármester:
A közmunkából ki lépnie, ezért későbbi dátum legyen.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A 100.000.- Ft viszont kevés. Az is megoldás lehet, hogy 90 napra szóljon a megbízás, addig szüneteltetik a
közmunkát. Ha lejár, akkor pedig visszaveszik közmunkába. Vagy maradjon közmunkás, kapjon megbízási
szerződést is és számoljon el vele ő maga.
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Dorogi Sándor polgármester:
A hölgynek nem anyagi kérdés, ő építette a Református Konferencia Központot is. A hölgy nemrég volt a
minisztériumban, ott letárgyalta a dolgokat és nemsokára újra fel fog menni. A szerződés inkább a státusz
miatt kell, hogy a hivatal képviseli.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a Képviselő- testület által
meghatározott településfejlesztési projektekben való aktív közreműködésre, az előkészítő feladatokban való
részvételre Várady Tünde Ildikóval
a jegyzőkönyv mellékletét képező megbízási szerződés tervezet
szerint havi nettó 100.000.- Ft megbízási díj ellenében szerint azzal a módosítással, hogy a szerződés 2015.
március 19. napjától 2015. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra szól. A Képviselő- testület felkéri a
polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A szerződés tervezet 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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
71/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a Képviselő- testület által meghatározott településfejlesztési projektekben való aktív közreműködésre, az
előkészítő feladatokban való részvételre Várady Tünde Ildikóval
a jegyzőkönyv
mellékletét képező megbízási szerződés tervezet szerint havi nettó 100.000.- Ft megbízási díj
ellenében szerint azzal a módosítással, hogy a szerződés 2015. március 19. napjától 2015.
szeptember 30. napjáig terjedő időszakra szól. A Képviselő- testület felkéri a polgármester a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy a Művelődési ház minden évben benyújtja a
közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot. Javasolja a saját forrás mértékét 2.000.000.- Ft összegben határozni, amelyből 330.000.- Ft az Önkormányzat költségvetési rendeletében megtervezésre került. A fennmaradó 1.670.000.- Ft-ot az Önkormányzat a 2015. évi költségvetése tartalékának terhére javasolja biztosítani.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete – mint a József Attila Művelődési Ház
fenntartója – a 9/2014.(II.3.)EMMI rendeletben foglaltak szerint támogatás igénylést nyújt be a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságához az intézmény technikai, műszaki eszközállományának gyarapítására.
A Képviselő-testület a saját forrás mértékét 2.000.000.- Ft összegben határozza meg, amelyből 330.000.- Ft
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.02.) önkormányzati rendeletben megtervezésre
került. A fennmaradó 1.670.000.- Ft-ot az Önkormányzat a 2015. évi költségvetése tartalékának terhére biztosítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2015. március 25.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.

16

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:
72/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete – mint a József Attila Művelődési Ház fenntartója – a 9/2014.(II.3.)EMMI rendeletben foglaltak szerint támogatás igénylést nyújt be a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságához az
intézmény technikai, műszaki eszközállományának gyarapítására.
A Képviselő-testület a saját forrás mértékét 2.000.000.- Ft összegben határozza meg,
amelyből 330.000.- Ft az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.02.)
önkormányzati rendeletben megtervezésre került. A fennmaradó 1.670.000.- Ft-ot az
Önkormányzat a 2015. évi költségvetése tartalékának terhére biztosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. március 25.

13) Tájékoztatás közmunkaprogramról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet arról, hogy majdnem 80 közmunkás dolgozik Balatonszárszón. A munkájuk megszervezése komoly feladat. Tervezi, hogy három területet felszánt az Önkormányzat és beülteti valamivel. Az egyik terület a régiségbolt mellett van, a másik a Bartók Béla utcában, a harmadik pedig református egyháznak visszaadott ház udvara lenne. A 80 emberből 5-8 ember végezhetné ezt a
munkát, amely értéket teremtene. A település 500 darab komposztálóládát kapott. A közmunkások közül
nem lehet igazi munkaszervezőt kijelölni. A három telek felszántása meg fog történni, vetőmagot is kap az
Önkormányzat. Kell egy ember, aki a dolgozókat és mindezeket a munkálatokat felügyeli, irányítja, 6 hónapról lenne szó. Felkéri a képviselőket, hogy adjanak ötleteket, ki lenne erre a feladatra alkalmas. A közmunka
program rengeteg adminisztrációval is jár.
Tájékoztatást ad a Szárszóért Kft létszámáról, dolgozókról, működéséről.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A vezetői állást 5 évre kellett volna kiírni, így lehetett volna komolyabb pályázó is, ő ezt jelezte is.
Nagy Zoltán képviselő:
A közterület felügyelő nem lenne alkalmas erre, vagy esetleg nem férne bele a munkaidejébe?
Dorogi Sándor polgármester:
A közterület felügyelőnek nagyon sok feladata van. Megjelent a tűzgyújtásról szóló új jogszabály, például ez
is a feladata lesz. A kóbor kutyák ügye is hozzá tartozik és a kamerákat is csak ő tekintheti meg.
A közmunkások munkájának szervezéséért havi nettó 100.000.- Ft-ot javasol.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ez nagyon kevés összeg, ennyiért nem fogja elvégezni senki. Nettó 170.000.- Ft-ot javasol.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A nettó 100.000.- Ft kevés a 80 ember irányításáért.
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Dorogi Sándor polgármester:
A Kft ügyvezető állásra jelentkező pályázók közül az egyik elmondta, hogy 20.000.000.- Ft bevétele volt a
szemesi Kft-nek. A szárszói Kft egyetlen forintot sem tudott beszedni.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Javasolja megkérdezni az Adélt.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A 150.000.- Ft alatt komolytalan az összeg.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy az a hölgy legyen a közmunkások irányítója, majd az ügyvezető nyugdíjazása után ő legyen
a Kft ügyvezetője.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ügyvezetői állást akkor is meg kell majd pályáztatni.
Tefner Tibor képviselő:
Nettó 150.000.- Ft legyen az összeg.
Fekete János alpolgármester:
Nettó 150.000.- Ft-ot javasol.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetést Kertész Adél
sz. alatti lakossal a Balatonszárszó területén dolgozó közmunkások
munkájának szervezése, irányítása és az ehhez kapcsolódó feladatok illetve adminisztrációs feladatok teljes
körű ellátása vonatkozásában havi nettó 150.000.- Ft díj mellett 6 hónap időtartamra. 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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
73/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést Kertész Adél
sz. alatti lakossal a Balatonszárszó területén dolgozó közmunkások munkájának szervezése, irányítása és az ehhez kapcsolódó feladatok illetve adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása vonatkozásában havi nettó 150.000.- Ft díj mellett 6 hónap időtartamra.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A március 15-i ünnepség, a műsor színvonalas volt.
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14) Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Fekete János alpolgármesternek.
Fekete János alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a felajánlott tiszteletdíja egy részét az alábbiak
szerint javasolja felhasználni: Az iskola alapítványa részére a Költészet Napi rendezvény megszervezéséhez
és lebonyolításához 100.000.- Ft-ot, Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 50.000.Ft-ot, Nagyközségi Sportegyesület utánpótlás futball részére 50.000.- Ft-ot, a Balatonföldvári kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata részére 30.000.- Ft-ot.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíjból 230.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tartaléka terhére az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapítványa részére a Költészet Napi rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához 100.000.- Ft
- Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 50.000.- Ft
- Nagyközségi Sportegyesület utánpótlás futball részére 50.000.- Ft
- Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata részére 30.000.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester 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 elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
74/2015.(III.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíjból 230.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2015. évi
költségvetés tartaléka terhére az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapítványa részére a Költészet
Napi rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához 100.000.- Ft
- Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 50.000.- Ft
- Nagyközségi Sportegyesület utánpótlás futball részére 50.000.- Ft
- Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata részére 30.000.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

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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