Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 618-12/2015
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről
12. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
104/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
105/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
106/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves mérlegbeszámolójának, a
kiegészítő mellékletének valamint a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
107/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolók elfogadása
108/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2014. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
109/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
110/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi átfogó értékelés
elfogadása
111/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2014. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól szóló előterjesztés elfogadása
112/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Házi Szociális Gondozó Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
113/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról szóló döntés elhalasztása
114/2015 (IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződést kötése a Sió- Rehab Bt-vel
115/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Bérleti szerződés módosítás az Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel
116/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Czár László parkolásra vonatkozó kérelme ügyében közlekedési szakemberrel egyeztetés folytatása
117/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Önkormányzat tulajdonában álló gépjárművek javítási költsége összegének jóváhagyása
118/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása gépjármű beszerzésére, döntés szolgáltatás fejlesztésének szükségességéről
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 18.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes
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
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Kauer Rita
Balázs Zsuzsanna
Dancsecs Klára
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Bóka Jánosné
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Dr. Vancsakovszky István
Dr. Kovács Mária
Dr. Hódi István
Niklainé Dr. Bátori Beáta
Tódorné Sinka Mária
Dr. Hódiné Májer Ágnes
Egry Ágnes
Wiesner Péter
Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

területfejlesztési, titkársági, humánpolitikai ügyintéző

megjelent

mb. aljegyző
pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző
műszaki ügyintéző
Művelődési Ház vezető
iskolaigazgató
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
óvodavezető
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
gyógyszerész
fogorvos
háziorvos
gyermekorvos
intézményvezető
Sió- Rehab Bt ügyvezetője
védőnő
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
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Takácsné Marics Margit
Harmath Imre
Apáti Emőke
Cseri Péter
Kissné Somogyi Adrienn
Salamon Natasa
Kocsisné Tóka Györgyi
Csizmás Mihály
Tókáné Rózsa Andrea
Németh Klaudia
Csizmadia András
Jáger Viktor
Várady Tünde Ildikó

Új Élet Klub vezetője
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke
szociális gondozó
szociális gondozó
FIDESZ helyi szervezete képviselője
kulturális közfoglalkoztatott
kulturális közfoglalkoztatott
kulturális közfoglalkoztatott
balatonszárszói lakos
fejlesztési koordinátor

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

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Előadja, hogy a meghívó írásban kiküldésre került a képviselők részére. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy- Bóka Jánosné ügyvezető kérésére- a 8) napirendi
pontot másodikként tárgyalja a testület.
Javasolja az alábbi napirendi pontok illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint
fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves
beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
3) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
4) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évben Balatonszárszó településen végzett gyermekjóléti szolgáltatásáról
5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
7) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
8) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról döntés
9) Sió- Rehab Bt-vel szerződés kötése
10) IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft bérleti szerződés módosítás kérelme
11) Egyebek
11/1 Czár László kérelme parkolási ügyben
11/2 Tájékoztató a nyertes orvosi rendelő felújítása pályázatról
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, 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:
104/2015.(IV.27.) 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) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
3) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, 2014. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadása
4) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évben Balatonszárszó településen végzett gyermekjóléti szolgáltatásáról
5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
7) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
8) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról döntés
9) Sió- Rehab Bt-vel szerződés kötése
10) IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft bérleti szerződés módosítás kérelme
11) Egyebek
11/1 Czár László kérelme parkolási ügyben
11/2 Tájékoztató a nyertes orvosi rendelő felújítása pályázatról
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az előterjesztés írásban kiküldésre került a képviselők részére.
A napirendi ponthoz 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:
105/2015.(IV.27.) 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.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az előterjesztés írásban kiküldésre került a képviselők részére. A JÜP Bizottság mai ülésén ezt a témát is megvitatta és a könyvvizsgáló jelentését is áttanulmányozta.
Nagy Zoltán képviselő:
A felügyelőbizottság a mai napon ülésezett, az ügyvezető a számokat profin elmagyarázta, a bizottság azzal
egyetértett. Fenyvesi Henriknek annyi kérése volt, hogy az új sió- pont, zöld lerakat profin működjön. A
számok jók, a tavalyihoz hasonlók, kéri a Képviselő- testületet, hogy az anyagot fogadja el.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A könyvvizsgáló vizsgálta a 2014. évi költségvetési gazdálkodást, amelynek keretében kitért a Kft működésére is, ahol az utóvizsgálat során egy olyan hiányosságot tárt fel, aminek a soron kívüli pótlását a Bizottság
javasolja. Egy szabályzatról van szó.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a testület fogadja el a beszámolót és utaljon arra, hogy a szakember által feltárt hiányosságot
a Kft rövid időn belül pótolja.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
2013-as megállapítás volt a könyvvizsgáló részéről, az önköltség készítési szabályzat hiányáról van szó.
Dorogi Sándor polgármester:
A napirendi ponthoz kérdés nincs, ezért javasolja a beszámoló elfogadását. Javasolja az alábbi határozati
javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói
jelentését elfogadja. A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített
éves beszámolóját 27.519 e Ft eszköz-forrás végösszegben elfogadja. A Képviselő- testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi -161 e Ft eredményét eredménytartalékba helyezi. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft számviteli törvény
szerinti 2014. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon. A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény
szerinti 2014. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2015.
május 31-ig gondoskodjon. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője, Határidő: értelem szerint.
b) A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a belső
ellenőr által a 2013. évi átfogó ellenőrzés utóvizsgálata során feltárt hiányosság megszüntetése érdekében a
szükséges intézkedéseket soron kívül tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a mellékletei a jkv. 2. 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:
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106/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és
Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját 27.519 e Ft eszköz-forrás végösszegben elfogadja.
A Képviselő- testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi -161 e Ft
eredményét eredménytartalékba helyezi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti 2014. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való
közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét,
hogy a számviteli törvény szerinti 2014. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2015. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint
b) A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét,
hogy a belső ellenőr által a 2013. évi átfogó ellenőrzés utóvizsgálata során feltárt hiányosság
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket soron kívül tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője távozik az ülésről.

3) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, 2014. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a beszámoló a Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési
Ház 2014. évi pénzügyi gazdálkodásáról szól. A JÜP Bizottság a témát megtárgyalta.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A Bizottság a napirendet, a három beszámolót megtárgyalta. Az anyag kellő időben a képviselők rendelkezésére állt. A gazdálkodás mindhárom területen a terveknek megfelelően alakult, sok esetben bizonyos megtakarítások is jelentkeztek, túlköltekezés vagy hiányosság nem volt megállapítható. A könyvvizsgáló, aki szintén áttekintette az anyagokat és a könyvvizsgálói jelentésben ugyanezekre a magállapításokra jutott. A településen véleménye szerint jó az adófizetési fegyelem, de egyes elemekben lehet gyanítani, hogy nem teljesen
reális a kép, elsősorban az IFA tekintetében. A megfelelő adatszolgáltatásra és befizetésre ki kell dolgozni
egy módszert. A végrehajtás a valamikori kistérségi szinten működő végrehajtónál van, amelynek a hatékonysága nem megfelelő. A Bizottság a gazdálkodásról szóló beszámolókat illetve a könyvvizsgálói beszámolóban foglaltakat javasolja a testületnek elfogadásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Az Önkormányzatnak nagyon fontos a bevétel, Balatonszárszónak még nagyon sok tartaléka van, külön adót
sem vetett még ki. Kéri a képviselőktől, a pénzügyi bizottságtól, az intézményvezetőktől, hogy a saját területén mindenki gondolkozzon el azon, hogy hogyan lehetne bevételt növelni. A Múzeum évi 4-5.000.000.- Ft
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bevételt produkál. A Művelődési Ház rendezvényein is 6.000.000.- Ft jegybevétel volt. A költségek nőnek, a
takarékos gazdálkodásra kell törekedni minden szakterületen.
Javasolja a három intézmény beszámolójának elfogadását.
A napirendi ponthoz kérdés nincs, ezért javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A 3 db írásos előterjesztés, az óvoda gazdálkodásáról szóló tájékoztató és a JÜP Bizottság 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:
107/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és
költségvetési szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A napirendi ponthoz kérdés nincs, ezért a polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi éves ellenőrzési jelentést és
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3/2 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:
108/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évben Balatonszárszó településen végzett gyermekjóléti szolgáltatásáról
Előterjesztő: Tódorné Sinka Mária intézményvezető
A polgármester átadja a szót Tódorné Sinka Mária intézményvezetőnek.
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Tódorné Sinka Mária intézményvezető részletesen ismerteti a képviselőkkel a beszámolójában foglaltakat.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A szociális bizottság tárgyalta a beszámolót és a testületnek elfogadásra javasolja.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nincs, így a polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának Balatonszárszó településen 2014. évben végzett gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos beszámoló 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:
109/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári
Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának Balatonszárszó településen 2014. évben végzett gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Megköszöni Tódorné Sinka Mária intézményvezető munkáját.

5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A Bizottság ezt a témát is tárgyalta.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A Bizottság tárgyalta a beszámolót és javasolja elfogadásra.
Dorogi Sándor polgármester részletesen ismerteti az előterjesztés 8. oldalán található összesítő táblázatban
foglaltakat.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A táblázat összesítő sorában elírás történt, a helyes adatok a következők: a támogatásban részesülők száma:
164 fő, a kiadás összege: 9.910.478.- Ft, az állami normatíva összege: 7.696.478.- Ft, az Önkormányzat költségvetése terhére: 2.214.000.- Ft.
A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nincs, így a polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. 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:
110/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi átfogó értékelését.
Felkéri a jegyzőt, hogy Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést a Somogy Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: 2015. május 31.

6) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A Bizottság a témát tárgyalta.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A Bizottság javasolja elfogadásra.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Dr. Hódi István háziorvost, hogy ossza meg gondolatait a helyi szociálpolitikáról.
Dr. Hódi István háziorvos:
Köszöni a szociális gondozók munkáját. Amióta a Szolgálat működik, azóta lényegesen javult az idős emberek életminősége.
Dorogi Sándor polgármester:
Balatonszárszón mennyire jelentős azok száma, akik rászorulnak arra, hogy az Önkormányzat külön figyelemmel kezelje őket?
Dr. Hódi István háziorvos:
Akinél igény merül fel a segítségnyújtásra, azt jelzi a Szolgálat felé, de sokszor tőlük kap információt az
időseknél felmerülő problémákról. Jelenleg nem tud róla, hogy valaki kiesne ebből a körből vagy kapacitás
hiány miatt nem tudnák ellátni. Aki nem tudja kiváltani a gyógyszerét, azon mindig segítettek, ő is és az
Önkormányzat is.
A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nincs, így a polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. 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:
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111/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal

7) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozási Szolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szolgálatnál az ellátotti létszám be van töltve. Csak tisztelettel tud szólni a szociális gondozók munkájáról.
Tefner Tibor képviselő:
A gondozónőknek jól jönne egy új gépjármű, ezt meg kell oldani az idei év folyamán.
Fekete János alpolgármester:
Folyamatban van három pályázat gépkocsira, a Polgárőrség, az Önkormányzat- ebédhordás- és a Kft számára.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek. Ennek kapcsán felmerült, hogy meg kellene
vizsgálni a hivatali akadálymentesített WC kialakításának lehetőségét.
Nagy Zoltán képviselő:
Észrevételt már kapott az Önkormányzat erre vonatkozóan.
Dorogi Sándor polgármester:
Ezt most hallja először.
Nagy Zoltán képviselő:
Nem olyan szintű, hogy bántó, haladékot kapott az Önkormányzat, de valószínűleg egyszer kötelezni fogják
rá.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Évről évre hosszabbítják a határidőt erre vonatkozóan.
Dorogi Sándor polgármester:
A Bizottság értékelte a gondozónők munkáját?
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A bizottság maximálisan meg van elégedve a munkájukkal, megköszönik azt.
Dorogi Sándor polgármester:
A házi gondozás rendszerét újraszabályozták. Az önkormányzat komoly támogatást tesz hozzá a szolgálathoz,
ez tavaly 7.000.000.- Ft-ot jelentett.
A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nincs, így javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. 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:
112/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Házi Szociális
Gondozó Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

8) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról döntés
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kistérség felajánlotta Balatonszárszó részére a Szolgálat átvételét. A számok megmutatják, hogy miért adnák át a szolgáltatást. Az átvétel megtiszteltetés volna, de
rizikós. Pillanatnyilag nem áll az Önkormányzat olyan helyzetben, hogy évi 10.000.000.- Ft-ot hozzátegyen a
szolgálathoz. Az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták.
Nagy Zoltán képviselő:
Ez 13 településre tartozó döntés lehetne, ami óriási presztízst jelentene Szárszónak.
Felolvassa az előterjesztés 3.) pontjának 2. bekezdését és előadja, hogy ez lehetőségeket is adhatna, de akkor
viszont sok összeget elvennének az Önkormányzattól. Ezt ki lehetne egészíteni új gondolatokkal.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
22.000.000.- Ft-ot kellene beszerezni.
Nagy Zoltán képviselő:
A támogatásokkal csak 10.000.000.- Ft a differencia, érdemes lenne elgondolkozni rajta, komoly presztízst
jelentene.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy testület a május 16-i ülésre halassza a döntést, addig lehet gondolkodni.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A Bizottságnak is ez a javaslata.
Dorogi Sándor polgármester:
Vagy az elutasításról is lehet most dönteni. Az első lehetőség, hogy a testület elhalassza a döntést.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról szóló döntést a 2015. május havi ülésére halasztja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. 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:
113/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról szóló döntést a 2015. május havi
ülésére halasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Sió- Rehab Bt-vel szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a fizioterápia több éve működik a településen. A Sió- Rehab
Bt a munkát továbbra is tudná folytatni 2015. május 1-től 2020. április 30-ig. Ennek a költsége éves szinten
1.650.000.- Ft-ot jelent az Önkormányzatnak. A fizioterápia nagy forgalmat bonyolít, nagy igény van rá a
fiatalok körében is.
Felkéri a Sió- Rehab Bt ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet a fizioterápia működéséről.
Dr. Hódiné Májer Ágnes a Sió- Rehab Bt ügyvezetője:
Háziorvos, reumatológus vagy ortopéd szakorvos küldi a betegeket a fizioterápiára. Hozzájuk tartoznak Balatonszemes, Balatonőszöd, Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Teleki, Balatonszárszó települések. 3 fülke van a
fizioterápián. Tavaly vásárolt az Önkormányzat fizioterápiás gépeket. Télen nagy a forgalom, nyáron kicsit
kevesebb a kezelés, de akkor az üdülővendégeket is fogadják. Általában 20-25 fő jelenik meg, egy kezelés 1060 percig tart.
Nagy Zoltán képviselő:
Van-e más, amivel segíthetné az Önkormányzat a munkát?
Dr. Hódiné Májer Ágnes a Sió- Rehab Bt ügyvezetője:
Lehetne több dolgot is fejleszteni, ha az Önkormányzatnak lenne rá anyagi lehetősége.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy ezt egyszer beszéljék meg.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az 5 éves szerződés elfogadását. Javasolja az írásos előterjesztésben
szereplő határozati javaslat 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 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:
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114/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete bérleti szerződést köt a SióRehab Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (8624 Balatonszárszó, Zrínyi Miklós u. 82.;
képviseli: Dr. Hódiné Májer Ágnes ügyvezető; adószám: 22283193-1-14) a Balatonszárszó Fő u.
48. sz. alatti egészségházban található fizioterápiás részleg működtetésére 2015. május 1. napjától
2020. április 30. napjáig az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. április 30.

Dorogi Sándor polgármester az ügyvezetőnek további jó munkát kíván.
10) IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft bérleti szerződés módosítás kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. A bérleti díjra két lehetőség lenne,
az egyik, hogy egy bérleti díjat fizetnek és rendben tartják a területet. A másik variáció szerint még a bérleti díj
50%-át kérné az Önkormányzat pluszban.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy egy évre kössék meg, majd utána hosszabbítgassák a szerződést.
Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint is jó az ötlet, 1 évre kössön szerződést a testület, amelyet meghosszabbíthat, az összeg maradjon a régi.
Tefner Tibor képviselő:
2015. december 31-ig.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja elfogadni, hogy a testület az újabb ingatlanrészre 1 szezonra kössön szerződést, amelyet meghoszszabbítható és az összeg maradjon a régi.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Irmák Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft-vel (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 15.) a 2014. március 20-án, a Balatonszárszó 896/6 hrszon nyilvántartott ingatlan 1/3-ad részére kötött Bérleti Szerződést 2015. május 1. napjától az alábbiak szerint
módosítja:
A Képviselő- testület az ingatlannak a Human- Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft által 2012.szeptember 30. napjáig bérelt 1/3-ad részét bérbe adja az Irmák Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft részére a 2015. május 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra. A bérleti szerződés időtartama meghosszabbítható. Az ingatlan bérleti díja a két ingatlanrészre vonatkozóan összesen évi
184.000.- Ft, amelynek összege évente a KSH által a megelőző évre vonatkozóan hivatalosan közzétett fogyasztási inflációs ráta százalékos mértékével emelkedik. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
115/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Irmák Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft-vel (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 15.) a 2014. március 20-án, a
Balatonszárszó 896/6 hrsz-on nyilvántartott ingatlan 1/3-ad részére kötött Bérleti Szerződést
2015. május 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő- testület az ingatlannak a Human- Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási
Nonprofit Közhasznú Kft által 2012.szeptember 30. napjáig bérelt 1/3-ad részét bérbe adja az
Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft részére a 2015. május 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra. A bérleti szerződés időtartama meghosszabbítható.
Az ingatlan bérleti díja a két ingatlanrészre vonatkozóan összesen évi 184.000.- Ft, amelynek
összege évente a KSH által a megelőző évre vonatkozóan hivatalosan közzétett fogyasztási inflációs ráta százalékos mértékével emelkedik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

11/1 Czár László kérelme parkolási ügyben
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet és elmondja, hogy egy évben kétszer van
olyan iskolai rendezvény, amikor sokan vannak. Egy közlekedési tábla 100.000.- Ft-ba kerül.
Tefner Tibor képviselő:
Szerinte tegyék ki a táblát, de úgyis meg fognak állni.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Valóban nagyon kellemetlen, ha valaki az ingatlanjára nem tud behajtani vagy kihajtani, de örülni kell, hogy
van iskola és konyha. A parkolást biztosítani kell. A felvételeken látszik, hogy jobbára a járdán állnak az autók. A környező utcák befogadó képessége nem győzi a rendezvényekre látogató parkoló autókat. A rendezvények nem tartanak hosszú órákig. Nem javasolja azzal megkeseríteni a lakók és a szülők életét, hogy a kihelyezett tábla miatt rendőrt hívhassanak rájuk. Javasolja, hogy a kérelmező kapujával szemben a park felöl tegyenek le egy oszlopot. A bejárást biztosítani kell, de tábla nélküli megoldást javasol.
Dorogi Sándor polgármester:
Az úton nem lehet jelezni, hogy ne álljanak oda? Nagy Zoltán képviselőnek van valami javaslata?
Nagy Zoltán képviselő:
Nincs.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Kérjék a kérelmező türelmét a rendezvények alatt.
Dorogi Sándor polgármester:
Korcz Miklós javaslatát szeretné javasolni, megkéri, hogy mondja el még egyszer.
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Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy közlekedési tábla nélkül oldják meg, a kapubejáratával szemben a füves területre tegyenek le
egy oszlopot vagy a kérelmező tehessen le egy oszlopot, amit kivesz, amikor ki- és be akar állni.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyszerűbb megoldás, ha felkérnek egy szakembert, hogy tegyen javaslatot a probléma megoldására. Lehet,
hogy meg lehet oldani a problémát útburkolati jellel is vagy a kapura szerelt táblával. Javasolja, hogy a testület
bízza meg a polgármestert, hogy ezügyben szíveskedjen intézkedni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetést egy közlekedési szakemberrel Czár László
sz. alatti lakos kérelme ügyében, a parkolási
probléma megoldása érdekében. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. 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:
116/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert,
hogy folytasson egyeztetést egy közlekedési szakemberrel Czár László
sz. alatti
lakos kérelme ügyében, a parkolási probléma megoldása érdekében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

11/2 Tájékoztató a nyertes orvosi rendelő felújítása pályázatról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az Önkormányzat az egészségház felújítására beadott pályázatot megnyerte 29.240.000.- Ft összegben. Az egészségház külső szigetelése, napkollektor felszerelése is
szerepel a pályázatban. Komoly összeg lesz fogorvosi eszközök és berendezések vásárlására is.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem csak a fogorvosi rendelőbe, hanem a többi helyiségbe is kerülnek új eszközök, összesen 75db.
Dorogi Sándor polgármester:
A pályázat utófinanszírozott. Megköszöni a közreműködők munkáját.
(A nyertes pályázatról szóló értesítés és a pályázati anyag a jkv. 12. sz. melléklete)

11/3 Gépjárművek felújítási összegének kifizetése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a bizottsági ülésen már szó esett a témáról. A tavasszal
több gépkocsit fel kellett javítani, nyári gumikat szereltek rájuk, vizsgáztatás is történt. Ennek az összege
bruttó 437.800.- Ft. Ezt a tartalék terhére kell kifizetni. Kéri a képviselőket, hogy hagyják jóvá az összeget.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat tulajdonában álló
gépjárművek műszaki vizsgáztatásának, gumicseréjének, olajcseréjének, gumijavításának, gumiköpeny vásárlásának összegét bruttó 437.800.- Ft összegben az Önkormányzat 2015.évi költségvetés tartaléka terhére
jóváhagyja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az összeget Torma Zoltán ev. (8624 Balatonszárszó, Kossuth L. u. 14/A) részére fizesse ki. 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:
117/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gépjárművek műszaki vizsgáztatásának, gumicseréjének, olajcseréjének, gumijavításának, gumiköpeny vásárlásának összegét bruttó 437.800.- Ft összegben az Önkormányzat 2015.évi költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az összeget Torma Zoltán ev. (8624 Balatonszárszó, Kossuth L. u. 14/A)részére fizesse ki.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11/4 Gépjármű pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a gépjármű pályázat benyújtása érdekében szükséges döntést
hozni. Javasolja megbízni a polgármester azzal, hogy járjon utána, melyik gépkocsi típusra lehet pályázni
illetve melyik lenne hasznosítható a településen.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A szolgáltatás fejlesztés szükségletéről is kell a Képviselő- testületnek határozatot hozni, ez a támogatási
kérelem mellékletét képezi.

Dorogi Sándor polgármester:
Kéri, hogy aki megbízza a polgármestert a gépkocsi pályázati ügyek intézésével, az jelezze.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a gépkocsi árajánlatok a jkv. 13. 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:
118/2015.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat fenntartásában levő a szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás alapellátást biztosító Házi
Szociális Gondozó Szolgálat szolgáltatás fejlesztésének szükségességéről dönt. A szolgáltatás-
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fejlesztés szükségességét támasztja alá, hogy a Szolgálat működése keretében településünkön
180 fő részesül szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás pedig 45 fő
gondozását látja el. A szolgáltatások ellátására rendelkezésre álló gépjármű rendkívül elavult,
rendszeres javításra szorul, ami akadályozza az ellátás napi szinten történő megvalósítását, a
gondozottak ellátását.
Fentiek alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
21/2015.(IV.17.) MvM. rendelet 2. § (2) bek. ba. pontja alapján a 2007. év óta működő Házi
Szociális Szolgáltató fejlesztése érdekében új terepjáró személygépjármű vásárlása céljából
támogatási kérelmet nyújt be az MVH-hoz.
A Képviselőtestület az ÁFA költségeket az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalék előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem és az annak mellékletei elkészítése, illetve beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Egyben felkéri a polgármestert, hogy 2015. május 4-én gondoskodjon a támogatási kérelem és mellékletei benyújtásáról.
Felelős. Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. május 4.
11/5 Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a Szárszói Fiatalok közösségéről, Egyesület létrehozásáról, kulturális közfoglalkoztatásukról, marketing munkájukról, a Margit szigeten magtartott rendezvényről, Balatonszárszó Nyitott Balaton programban való részvételéről. Felkéri a fiatalokat, hogy adjanak tájékoztatást a
vasárnapi programról.
Tókáné Rózsa Andrea kulturális közfoglalkoztatott és Jáger Viktor balatonszárszói lakos tájékoztatja a testületet a Tedd Meg Magadért programról.
Németh Klaudia kulturális közfoglalkoztatott elmondja, hogy ne felejtse el senki, hogy ők ezt a munkát nem
csak magukért, hanem a településért végzik, hogy jöjjenek a vendégek.
Dorogi Sándor polgármester:
A múlt héten a Turisztikai Egyesület elnökségi ülést tartott és a jövő hónap 20-án lesz a közgyűlés. Ott is
kielemezték, hogy hihetetlen marketing munka folyt, hogy Szárszóra hozzák a turistákat. A szolgáltatók bizonyos része ezt nem érzi magáénak, fontosnak. Minden évben meghívja a vendéglátósokat és a kereskedőket, azokat, akik találkoznak a vendéggel. El kell jutni oda, hogy a lakáskiadó, a szállodavezető, a panziós
tudja, hogy hogyan kell a vendéget kezelni, hogy kell a vendéggel szóba állni. Nehogy az legyen a köztudatban, hogy ez a néhány ember milyen jól érzi magát, megy a különböző fesztiválokra, mert közben tudni
kell, ők ott reggeltől estig osztogatják a prospektusokat. Ebből adódik a turista. Ha növekszik a turisták száma, akkor növekszik az adóbevétel is. Kéri, hogy becsüljék meg azokat az embereket, akik erre a munkára
hajlandóak. Köszönetét fejezi ki a fiataloknak.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Rákóczi utca felújítása a héten megkezdődik.
Bejelenti, hogy a múlt héten csütörtökön a FIDESZ országgyűlési képviselőjével személyes, baráti találkozón vett részt, ahol ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy amiben tudnak, segíteni fogják Szárszót a fejlesztésekben. Ehhez természetesen hozzá fog járulni Csizmás Mihály FIDESZ elnök is. Gondolja, hogy máskor
is szívesen el fog jönni a testületi ülésekre. Kéri a támogatásukat.
Csizmás Mihály FIDESZ képviselője:
Köszöni a meghívást. Minden ülésen itt szeretnének lenni- ha meghívást kapnak- és a tudásukkal, javaslatukkal segíteni.
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Dorogi Sándor polgármester:
Elkészült a gazdasági program, reméli, hogy sok támogató lesz a tervek megvalósításában.
Az üzletsor pályázat lezárult. A pályáztatás elhúzódása miatt ebben az évben az üzletsornak csak a szerkezeti
váza fog elkészülni, az üzletek jövőre fognak üzemelni.
A bölcsőde létrehozásának előkészületi munkáit elkezdték. Felmérték az igénylők számát, a bölcsőde létrehozás költségeit. Jegyző Asszony Balatonlellén tanulmányozta a bölcsőde működését, majd Nyíregyházán is
megtekintettek egy minta bölcsődét.
A közmunka programban részt vevő 80 főből jelenleg 62-63 fő dolgozik, sokan elhelyezkedtek. Nyárra 50
főre le fog menni a létszám.
Két területet felszántott az Önkormányzat, a permetezés is megtörtént, a palántázást két hét múlva kezdik.
Felkéri Várady Tünde Ildikó fejlesztési koordinátort, hogy adjon tájékoztatást a pályázatokról.
Várady Tünde Ildikó fejlesztési koordinátor:
Jelenleg a gépkocsi pályázat van folyamatban illetve majd a bölcsőde, de az még kiírásra vár, így ebben az
ügyben az előkészületek folynak. A nyíregyházi bölcsőde példa lehet Szárszó számára is, az itteni bölcsődét
45 fősre tervezik.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatást ad a nyesedékgyűjtés és a lomtalanítás időpontjáról, a tűzgyújtásról, elhagyatott telkek rendbetételéről és közterület felügyelő alkalmazásáról valamint az újság következő
megjelenéséről.
Felkéri Dancsecs Klára a Művelődési Ház vezetőt, hogy tájékoztassa a testületet a május 1-jei programokról.
Dancsecs Klára a Művelődési Ház vezetője tájékoztatást ad a majális rendezvény programjairól és Gangxta
Zolee koncertről.
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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