Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 618-13/2015
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről
13. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
119/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
120/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
121/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentésnek az
elfogadása
122/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
A 84/2015. (III.23.) sz. képviselő-testületi határozat b) pontjának hatályon kívül helyezése
123/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
124/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról döntés
125/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Tefner Bélával megbízási szerződés kötése
126/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Esztergom utca 14. sz. 273. hrsz-ú ingatlanon a csapadékvíz elvezetésről szóló döntés
127/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
128/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül eszköz beszerzéssel kapcsolatban
Bíráló Bizottság létrehozása
129/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül eszköz beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás indítása
130/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül építési beruházással kapcsolatban
Bíráló Bizottság létrehozása
131/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül eszköz építési beruházás tárgyában közbeszerzési eljárás indítása
132/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
WC konténer bérlése
133/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekthez kapcsolódóan az orvosi rendelő teljes épületének felújításához önerő biztosítása
134/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az óvoda konyhájának felújítására
135/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Pergola kivitelezésére árajánlat elfogadása
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136/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére támogatás nyújtása
137/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Koppány szobor felállításáról szóló döntés

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 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
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő képviselő:
Fekete János

alpolgármester

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
Wiesner Péter
Vígh Magdolna
Kusiak Grazsyna
Takácsné Marics Margit
Harmath Imre
Apáti Emőke
Cseri Péter
Kissné Somogyi Adrienn

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
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Új Élet Klub vezetője
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
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Szita László
Ifj. Szita László
Zotter Tibor
Némethné Szabó Magdolna
Kóborné Oláh Erzsébet

könyvvizsgáló
könyvvizsgáló
műszaki ellenőr
turisztikai referens
Szárszói Hírmondó szerkesztője

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Előadja, hogy a meghívó írásban kiküldésre került a képviselők részére és megkérdezi, hogy van-e egyéb javaslat a napirendekre vonatkozóan.
Egyéb javaslat nincs, ezért javasolja a meghívóban szereplő, 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) 2014. évi beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadása
3) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítása
4) Az óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
5) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról döntés
6) Egyebek
6/1 Tefner Bélával szerződés kötése
6/2 Balatonszárszó Esztergom u. 14. számú löszfal alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése
6/3 Stiller Jánosné szennyvíz csatorna bekötési ügye
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
119/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) 2014. évi beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadása
3) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítása
4) Az óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
5) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról döntés
6) Egyebek
6/1 Tefner Bélával szerződés kötése
6/2 Balatonszárszó Esztergom u. 14. számú löszfal alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése
6/3 Stiller Jánosné szennyvíz csatorna bekötési ügye
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester előadja, hogy az előterjesztés írásban kiküldésre került a képviselők részére. Van-e a képviselők részéről kérdés és vélemény?
Nagy Zoltán képviselő:
A Kertész Adéllal kötött szerződésről érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Korábbi testületi ülésen már szó volt róla, hogy a nagy számú közmunkás foglalkoztatásához szükség van egy
irányító személyre, ekkor jött szóba az ő személye. A testület tett javaslatot, hogy bizonyos tiszteletdíj megjelölése mellett december 31-ig foglalkoztassák. A megbízatás húzódott. Az egyik megbetegedett kollégát várták vissza- aki eddig az irányítást végezte- de vele nem oldódott meg a helyzet. Néhány napja sikerült megállapodni Kertész Adéllal.
Nagy Zoltán képviselő:
A vízügyes dolgozók szeptember végéig lesznek, az ő irányításukra elég lenne addig megkötni a szerződést.
Dorogi Sándor polgármester:
Bíznak benne, hogy a közmunka folytatódik.
A kátyúzás elkezdődött, lehet, hogy ma már be is fejeződött a Jókai és a Kaza utcában. A Rákóczi utca felújításának határideje május 31. A Rákóczi utca felújításánál Zotter Tibor a műszaki ellenőr, akit köszönt. Zotter
Tibor a munka elvégzését baráti alapon vállalta. Felkéri Zotter Tibort, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Zotter Tibor műszaki ellenőr:
Köszönti a jelenlévőket és a tv nézőket. A szerződés megkötése megtörtént, az anyagbeszerzéssel voltak problémák, a „K” szegélyt késedelmesen szállították. Holnap kezdődik a kivitelezés. Kéri a lakók türelmét. A NY-i
oldalon lévő házakhoz három házanként egy bejáratot nyitnak, ezt az állapotot a lakóknak egy napig kell eltűrni. A május 31-i határidő reális, ha az időjárás nem akadályozza a munkát.
Nagy Zoltán képviselő:
A Rákóczi utcában ma elindult a kimérés.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Zotter Tibornak a temetőben végzett műszaki munkáját.
Czár László ügyében arról döntött a testület, hogy egy szakemberrel kell felvenni a kapcsolatot.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Folyamatban van az ügy.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
118-as határozatban szereplő gépjármű pályázatok feladásáról érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Az anyagok elkészültek, de az első nekifutásra nem sikerült beadni a pályázatot. Arra várnak, hogy mikor
fogják újra megnyitni a rendszert. Olyan mennyiségű pályázati anyag érkezett, hogy reggel 8-kor megnyitották
a rendszert, de 11-kor már le is zárták.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
100 %-os támogatású pályázat volt, a határidőn is nyújtottak 3 napot.
Dorogi Sándor polgármester:
Minden dokumentum be lett szerezve.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Komplett pályázatokat készítettünk el.
Dorogi Sándor polgármester:
Ott ült a pénzügyi vezető a jegyző asszony, próbálták feltölteni. Olyan reklámja volt ennek a pályázatnak,
hogy hatalmas mennyiségű elektronikus beadás lehetett. Személyesen nagyon sajnálja, ha nem tudnak hozzájutni új gépjárműhöz.
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 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
120/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) 2014. évi beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Dr. Tomka Ákost a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
testületet.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A napirendet a Bizottság megtárgyalta, amely alapján a Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra. Felkéri Szita László könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Szita László könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés alapján tájékoztatja a testületet, tájékoztatást ad a
könyvvizsgálói véleményről és a figyelemfelhívó kiegészítésekről.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A konszolidált mérleg szerinti eredmény -95.000.000.- Ft-os összegéről érdeklődik. Ez tartalmazza a 2013. évi
1 havi bért, amely járulékokkal együtt 9.000.000.- Ft. A Fő utca 48. sz. alatti épület pályázati összegét 2014.
évben még nem kapta meg az Önkormányzat. Így 39.000.000.- Ft-tal már jobb ez az eredmény.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A pénzmaradvány 66.000.000.- Ft. Ha a 95.000.000.- Ft-ból kivonják a 39.000.000.- Ft-ot, akkor 56.000.000.Ft marad, tehát pozitív az egyenleg.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Szita László precíz munkáját. Törvénytelenséget nem találtak, a pénzügyi törvényben előírtakat
betartotta a Hivatal. Az Önkormányzatnak nem volt hitele az elmúlt évben, hazárdjátékban nem vettek részt. A
gazdálkodás rendkívül megfontolt volt.
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Amennyiben nincs több kérdés, javasolja, hogy a testület fogadja el a két beszámolót.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés, a könyvvizsgálói jelentés és a JÜP Bizottság jkv-e a jkv. 2/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
121/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi
összevont (konszolidált) beszámolóját az 1-6. számú melléklet alapján az alábbi főszámoknak
megfelelően elfogadja:
Konszolidált bevételek összesen:
Konszolidált kiadások összesen:
Konszolidált mérlegfőösszege
Konszolidált mérleg szerinti eredmény:

636 568 e Ft
573 515 e Ft
3 142 507 e Ft
- 95 385 e Ft

b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014.
évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgáló jelentést elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a Képviselő- testületnek az alábbi rendelet elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megköszöni Szita Lászlónak a munkájukat és további jó munkát kíván.
Szita László, Ifj. Szita László és Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző távozik az ülésről.
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3) A közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A Bizottság ezt a napirendet is tárgyalta. Felkéri Hegedüs Ágnes mb. aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző visszaérkezik az ülésre.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Szükséges lenne egy rendeletet alkotni a településképi véleményezési eljárásra vonatkozóan, ezt a főépítésszel
egyeztették, előkészület alatt van. Ez alapján lesz lehetősége a polgármesternek azt mondani, hogy nem ért
egyet az engedély kiadásával. Lehetőség lesz arra, hogy egyes objektumok kihelyezését a polgármester fenti
rendelet alapján ne engedélyezze a települési főépítész javaslata alapján.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Rendkívül fontos, hogy legyen egy ilyen rendelet. Kéri, hogy ez rövid határidőn belül készüljön el.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a rendelet jelenjen meg június 1-jén.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Június 1-jei hatállyal.
Dorogi Sándor polgármester:
Június 1-jei hatállyal és június 15-én pedig érvénybe léphet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Június 1-től hatályba léphet. Holnap közzétételre kerül a hirdetőtáblán, honlapon. Június 1-től lép hatályba,
június 15-én indul a szezon, akkor alkalmazásra is kerül. Ez nem a településkép eljárási rendelet, ez a közterület rendeletre vonatkozik.
Dorogi Sándor polgármester:
A vízparton számtalan olyan stég van, amelynek egy része közterületen helyezkedik el annak ellenére, hogy az
Önkormányzat nem járult hozzá, sőt még el is zárják az építők.
Javasolja a Képviselő- testületnek az alábbi rendelet elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról szóló 32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)
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4) Az óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt a tájékoztatás megtartására.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket majd
előadja, hogy a közlönykiadóval folytatott egyeztetés eredményeként javasolja a pályázat 90 napra történő
kiírását, ugyanis a közlönykiadónak még mindig nem áll módjában megjelentetni a közlönyöket. Az előterjesztés két javaslatot tartalmaz. Az egyik az, hogy a Kormányhivatal javaslata alapján vonja vissza a testület az
óvodavezető megbízását, ami nem ezt jelenti, hogy nem az Etelka a vezető- az SZMSZ szerint látja el a feladatát. A másik határozati javaslat az lenne, hogy a pályázat 90 napos határidővel kerüljön kiírásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Melyik javaslat legyen?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Mindkettőt el kell fogadni.
A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő- visszavonásra vonatkozó- határozati javaslat
elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
122/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2015. (III.23.) sz. képviselő-testületi határozatának b) pontját a Somogy Megyei kormányhivatal törvényességi felhívása alapján hatályon kívül helyezi. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a
Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: 2015. június 4.
A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben lévő második határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a pályázat 90 napos közzétételi határidővel kerüljön kiírásra.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
123/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda óvodavezetői álláshelyére a mellékletben foglaltak szerint azzal a
módosítással, hogy a pályázat 90 napra kerüljön közzétételre.
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és döntéséről a Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő a pályázat kiírására: értelem szerint
Határidő a Kormányhivatal tájékoztatására: 2015. június 4.
(Az elfogadott pályázati kiírás a jkv. 4/2 sz. melléklete)

5) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának fenntartásáról döntés
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A napirendet már az előző testületi ülésen tárgyalták a képviselők. A számadatok tükrében nagyon meggondolandó, hogy Szárszó ezt a szolgáltatást átvegye. A szociális támogatások sora meg lett kurtítva. A házi gondozásnál is megszüntetik a társadalmi gondozók tevékenységét. Nagy Zoltán képviselő vetette fel, hogy egyeztetések után lehetne még valamit gondolkodni.
Nagy Zoltán képviselő:
Az aljegyző meggyőzte a számokkal, egyelőre ő is lehetetlennek látja az átvételt. Hosszú távon megérné újratárgyalni, más oldalról megközelíteni a működtetés feltételeit. Az átvétel presztízs jelentene a településnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Két évvel ezelőtt szorgalmazta az átvételt, de Földvár akkor nem adta, mert akkor még jó üzlet volt.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Információi szerint a normatíva leigénylése is csökkenni fog.
Dorogi Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslat utolsó bekezdését és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
124/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú
Kistérségi Társulási Tanács elé terjesztett kistérségi feladatellátás átszervezésére vonatkozó alternatívákat megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendelkezésére álló adatok
alapján a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által a kistérséghez tartozó 11 önkormányzat esetén a házi segítségnyújtás, 13 önkormányzat tekintetében pedig a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás keretébe tartozó feladatok ellátását a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményen keresztül biztosítottnak látja. A Társulás e kötelező önkormányzati alapfeladatokat a társult önkormányzatok részére megfelelően kiépített,
és működtetett intézményrendszerrel valósítja meg, a feladatellátás a jelenleg hatályos jogszabályi feltételek szerinti személyi, tárgyi feltételek mellett történik. A Társulás az intézmény mű-
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ködéséhez szükséges pénzügyi forrást – a lehetséges állami támogatások igénylése mellett – a
társönkormányzatok önkormányzati hozzájárulásaiból, illetőleg a házi és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás tekintetében jelentős kistérségi hozzájárulással biztosítja.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kistérségi Társulás Tanács által előterjesztett „B” alternatívával nem ért egyet, a Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartói
jogát nem kívánja átvenni a Balatonföldvári Kistérségi Társulástól. Ez a fenntartási forma jelentős állami normatíva kiesést eredményezne, a kieső bevételek kompenzálására a Képviselőtestület nem lát reális lehetőséget. Ez pedig az intézmény fenntartását, a kötelező alapfeladatok
ellátását veszélyeztetné.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete nem ért egyet továbbá azzal
a lehetőséggel sem, hogy Balatonszárszó gesztorságával létrehozott társulás tartsa fenn a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. Ebben a formációban az állami normatívák mellett igénybe
vehetők a társulás következtében járó kiegészítő normatívák, a fenntartáshoz szükséges forrás
azonban még így sem áll rendelkezésre. Az önkormányzatok pénzügyi helyzetét ismerve a társönkormányzatoktól további önkormányzati hozzájárulás fizetése nem várható el, a kistérség által nyújtott támogatás nélkül a rendszer fennállása nem biztosított. A forráshiányt Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata költségvetéséből nem tudja fedezni, erre plusz forrás nem áll
rendelkezésre a költségvetésben.
Fentiek alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete tisztelettel
megköszöni a Kistérségi Társulás által felkínált fenntartói jog átadására vonatkozó javaslatát,
de a felkínált lehetőséggel nem kíván élni. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartását
továbbra is a Kistérségi Társulás keretében tartja elfogadhatónak, ezért a feladat átszervezés
vonatkozásában a Társulási Tanács „D” alternatív javaslatával ért egyet, azt támogatja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az érintett Önkormányzatokat és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

6) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

6/1 Tefner Bélával szerződés kötése
Dorogi Sándor polgármester:
Tefner Béla évek óta kezeli az önkormányzati honlapot, vele szeretnének szerződést javasolja kötni. Egy legutóbbi tanácskozáson arra jutottak, hogy a honlapot meg kell újítani. Ebben a Turisztikai Egyesület is aktívan
részt vesz. Felkéri Némethné Szabó Magdolnát, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Tefner Bélával felvették a kapcsolatot a település turisztikai honlapjának megújítására vonatkozóan. Az online
marketing nagyon fontos. A balatonszarszo.hu oldal aldomain oldala lenne az info.balatonszarszo.hu oldal,
amellyel egy egyszerű de informatív oldal jönne létre. A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2015. május
20-án 17 órakor tartja a tisztújító közgyűlését, amelyre meghívja a tagokat. Itt napirendi pontként szerepel a
honlap megújítása is. A szálláskereső is megújul.
Dorogi Sándor polgármester:
A képviselőktől elhangzott, hogy a honlap nem a mai igények szerint működik, most a szálláskereső is megújul. Szárszón a szállások minden kategóriája megtalálható. Tefner Béla a feladatot 75.000.- Ft-ért végezné el,
amit más vállalkozó 200.000.- Ft-ért készítene el. Az elkészülte után a további honlap kezelést is Béla végzi,
amit a Turisztikai Egyesület fog vele rendezni.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
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Az idő rövidsége miatt egyelőre magyarul fog elkészülni a honlap, majd a szezon után németül és angolul is
elkészül.
Egyéb kérdés nincs, így a polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Tefner Bélával (
) az info.balatonszarszo.hu aldomain név alatt működtetendő turisztikai honlap elkészítésére és egyszeri feltöltésére egyszeri nettó 75.000.- Ft megbízási díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet
szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A szerződés tervezet a jkv. 6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
125/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Tefner Bélával(
) az info.balatonszarszo.hu aldomain név alatt működtetendő turisztikai honlap elkészítésére és egyszeri feltöltésére egyszeri nettó 75.000.- Ft megbízási díj
ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6/2 Balatonszárszó Esztergom u. 14. számú löszfal alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a testületet. Felkéri Balázs
Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Korábban már tárgyalta a testület a témát, akkor 3 db partfal építéssel járó árajánlatról volt szó. Ezt követően
kértek be a testületi döntés alapján olyat, amelyik csak a csapadékvíz elvezetésre vonatkozott. Ezzel párhuzamosan kérték a Pécsi Bányakapitányságtól egy geológus szakember véleményét, aki a jövő héten tart helyszíni
szemlét. Az előterjesztést azért tette a testület elé, hogy egyértelmű legyen, a korábbi ajánlattal össze lehessen
hasonlítani. A döntéshez szükséges a szakember véleménye. A kérelmező ismételten írt egy levelet, amelyben
a jogi út lehetőségét is megemlítette.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Úgy gondolja, hogy a kérelmező egy új tulajdonos, aki tudta, hogy hol és mit vesz. Ezzel a partfallal már az
előző testület is foglalkozott. Az árajánlatokban magas összegek szerepelnek. Sok ingatlan van a magaspart
alatt, ha mindenki jelentkezik egy kis igénnyel, akkor az Önkormányzatot csődbe viszik egy év alatt.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
126/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői vizsgálat megismerését követően dönt a Balatonszárszó, Esztergom utca 14. sz. 273. hrsz-ú ingatlanon a
csapadékvíz elvezetésről.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett ingatlan tulajdonosát tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6/3 Közbeszerzési terv elfogadása
A polgármester felkéri Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet, majd előadja, hogy az orvosi rendelő felső szintjén található családsegítő központra nem lehetett pályázni. Ennek a
szigetelését, akadálymentesítését, energetikai beruházást az Önkormányzat kell állni. Így a beruházás végöszszege 42.000.000.- Ft lesz, tehát 12.000.000.- Ft-ot kell az Önkormányzatnak hozzátenni.

Dorogi Sándor polgármester:
Az udvart is meg kellene csinálni.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
127/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és a jegyzőkönyv
mellékletét képező előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6/4 Közbeszerzési eljárás indítása az ” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón”
című projekt keretén belül eszköz beszerzésre építési beruházásra valamint bíráló bizottságok
tagjainak megválasztása
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy az előterjesztést az ülés előtt kapta meg a testület.
Felolvassa a bizottság tervezett tagjait és felkéri Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőt, hogy tájékoztassa a testületet.
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Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
A felújítás során az eszközbeszerzés meghaladja a 8.000.000.- Ft-ot ezért közbeszerzést kell kiírni. Az Önkormányzat a határozatában 2x 3 céget fog meghívni. A fogorvosi eszközök speciálisak, ezeket külön kellett
venni. A Bíráló bizottság tagjai között azért kell az orvosoknak is ott lenni, mert a közbeszerzési törvény értelmében a bíráló bizottságban az adott terület speciális szakértőjének is részt kell venni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A közbeszerzési törvény és a közbeszerzésre vonatkozó szabályzat rendelkezik erről. Két határozatot kell
meghozni a testületnek. Az egyik arról szól, hogy a hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárásban,
eszközbeszerzési eljárásban melyik cégeket hívja meg. A másik határozatban pedig a bírálóbizottságról dönt.
Ugyanez a helyzet az építésre vonatkozóan is, csak ott nem az orvosok vesznek benne részt, hanem a műszaki
ellenőr. Ott négy cég fog meghívásos alapon részt venni a közbeszerzési eljárásban.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az eszközökre vonatkozó írásos előterjesztésben szereplő – bizottságra vonatkozó- határozati javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9/1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
128/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül eszköz beszerzésre közbeszerzési eljárás során
benyújtandó pályázatok elbírálására négytagú Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
 Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző,
 Demeter Hajnalka közbeszerzési szakértő
 Dr. Bátory Beáta házi gyermekorvos
 Dr. Hódi István háziorvos
 Egry Ágnes védőnő
 Dr. Kovács Mária fogorvos, akadályoztatása esetén ifj. Dr. Ledermayer Ferenc fogorvos
 Kauer Rita pénzügyi ügyintéző.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő:2015. május 21.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az eszközökre vonatkozó írásos előterjesztésben szereplő – cégekre vonatkozó- határozati javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

129/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései, és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint a közbeszerzési törvény 122. §. –a szerinti hirdetmény közzététele nélküli meghívásos közbeszerzési eljárást indít az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül eszköz beszerzése tárgyában az írásos előterjesztés mellékletét
képező ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalommal.
A képviselőtestület az alábbi ajánlattevők résziére küldi meg közvetlenül az ajánlattételi felhívást:
A fogorvosi eszközök:
OM Dent Kft. 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8. e-mail: viktor.otta@gmail.com
Mikident Kft. 8000 Székesfehérvár, Huba u. 3. e-mail: keller.molnar@gmail.com
Modent Kft. 1077 Budapest, Rózsa utca 29. e-mail: mgabor@modent.hu, info@modent.hu
Egyéb orvosi eszközök:
- Rextra Kereskedelmi Kft., 2000 Szentendre, Rózsa u. 16., e-mail: kaposvar@rextra.hu
- WOLF Orvosi Műszer Kft., Győr-Ipari Park, Csörgőfa sor 4. e-mail:
info@wolforvosimuszer.hu
- Platina-Pharma Kft. 1106. Budapest, Dorogi u.32. e-mail:
platinapharmarendeles@gmail.com
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, s arra, hogy
gondoskodjon az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint az ajánlattételi felhívások elektronikus úton történő megküldéséről 2015. május 19.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő:2015. május 21.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az építésre vonatkozó írásos előterjesztésben szereplő – bizottságra vonatkozó- határozati javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9/2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
130/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül építési beruházási közbeszerzési eljárás során
benyújtandó pályázatok elbírálására négytagú Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
 Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző,
 Demeter Hajnalka közbeszerzési szakértő
 Kauer Rita pénzügyi ügyintéző
 Fáró László műszaki ellenőr
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. május 21.
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Dorogi Sándor polgármester:
Felolvassa az előterjesztésben szereplő 4 céget. Javasolja az építésre vonatkozó írásos előterjesztésben szereplő – cégekre vonatkozó- határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
131/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései, és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint a közbeszerzési törvény 122. §. –a szerinti hirdetmény közzététele
nélküli meghívásos közbeszerzési eljárást indít az „ Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekt keretén belül építés beruházás tárgyában az írásos előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalommal.
A képviselőtestület az alábbi ajánlattevők résziére küldi meg közvetlenül az ajánlattételi felhívást:
 KEZOLA Kft
8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/B. e-mail: kezola@kezola.hu
 Géri Kft
8695 Buzsák, Tájház u. 129. e-mail:farkas.csaba@gerikft.hu
 KÁRPÁT-Szerkezet Kft.1154 Budapest, Kozák tér 9. e-mail: karpat.kft@karpszer.t-online.hu
 ICH Mérnöki Kft
7400 Kaposvár,Petőfi u.9/b 1. em.3 ajtó e-mail: balint.harmann@gmail.com
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, s arra, hogy
gondoskodjon az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint az ajánlattételi felhívások elektronikus úton történő megküldéséről 2015. május 19.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2015. május 21.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A bizottságok csak javaslatot fognak tenni a cégekre vonatkozóan, a döntést a Képviselő- testület fogja meghozni. A bizottságban történő képviselői részvételt a törvény kizárja.

6/5 WC konténer bérlése
A polgármester tájékoztatja a testületet a bérelhető illemhelyről, amelyet a Tóparti parkban lévő szociális
blokk mellé lehetne telepíteni. Az aljegyző az előterjesztést elkészítette.
Nagy Zoltán képviselő:
Belemegy ebbe, de tényleg az utolsó évet szavazzák meg ennek a megoldásnak, ideiglenesen. Ha az új üzletek
elkészülnek, valamit ki kell találni.
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző:
Három hónapos bérlésről enne szó, június 1-től augusztus 31-ig. A bérleti összeget nagyjából tudja csak megmondani, mert a Mobilbox Kft- akit javasolt polgármester úr elfogadásra- az árajánlatát úgy adta meg, hogy az
nem tartalmazza az e-útdíj összegét és a daruzás költségét. Alapozásra is szükség lesz az elhelyezéshez.
Dorogi Sándor polgármester:
Azt térkőből oldják meg, a lyukacsos térkőből.
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Hegedüs Ágnes mb. aljegyző:
Óvadékot is kér a cég a bérlet kezdetekor, amit a visszaszállításkor jóváírnak, ha sérülésmentes az illemhely. A
külleme szól emellett a variáció mellett.
Dorogi Sándor polgármester:
Ideiglenesen meg kell oldani. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri,
hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
132/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015.
évi költségvetési tartaléka terhére a Mobilbox Kft.-től (székhelye: 1037 Budapest, Montevideó
u. 4.) 1 db MW05 típusú WC- konténert bérel 2015. június 1. napjától 2015. augusztus 31.
napjáig az előterjesztés mellékletét képező árajánlat szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

6/6 ” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” című projekthez kapcsolódóan forrás biztosítása
Dorogi Sándor polgármester:
Az orvosi rendelő felújításához szükséges 12.000.000.- Ft önerő biztosításáról nem szavazott a testület.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Csak a közbeszerzés lett megszavazva.
Dorogi Sándor polgármester:
A pályázat kiírásakor nem lett ez megszavazva?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem, csak a pályázat benyújtása lett megszavazva.
Dorogi Sándor polgármester:
Az egészségház felújításához biztosítani kell 12.000.000.- Ft-ot ahhoz, hogy az épület teljes egészében
fel legyen újítva.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Balatonszárszón” projekthez kapcsolódóan az orvosi rendelő teljes épületének felújításához 12.000.000.- Ft
forrást biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős:Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
133/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonszárszón” projekthez kapcsolódóan az orvosi rendelő teljes épületének
felújításához 12.000.000.- Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tartaléka
terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6/7 Konyha felújítási pályázat
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A konyha felújítási pályázatról is dönteni kell. Az anyag friss, még fénymásolni sem tudták a képviselők
részére.
Dorogi Sándor polgármester:
A kiírás hirtelen jött, a konyhán lévő gépek és az épület felújítására, eszközbeszerzésre lehetne pályázni.
26.241.000.- Ft-ba kerülne a konyha felújítása, az önerő 1.666.304.- Ft. Ennek az ÁFA vonzata 7.085.000.Ft, amelyet az Önkormányzatnak kell rendezni.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
Az Önkormányzat nem tud visszaigényelni ezzel kapcsolatban ÁFÁ-t.
Dorogi Sándor polgármester:
Akkor már összesen 8-9.000.000.- Ft önerő. Gondolja, hogy a felújítást is meg kell előlegezni, mert utófinanszírozott.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A konyha olyan állapotban van, hogy fontos lenne felújítani.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A felújítás nagyon szükséges, örülni kell, hogy egyáltalán van pályázat, mert konyhára nagyon ritkán jelenik
meg.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A felújítás szükséges, a kérdés, hogy van-e rá az Önkormányzatnak pénze. Mi a benyújtási határidő, van-e
tartalék rá, az önerő mennyire apasztja le a tartalékot?
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
A pályázati kiírás a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényhez kapcsolódik, ebben került megfogalmazásra a konyhák felújítása. 2014. szeptemberében az étkeztetésre vonatkozóan új jogszabály került
bevezetésre a minőségi ételek elkészítése érdekében. A működő konyhára tudnának pályázni, a gyermekétkeztetési normatívában kap támogatást az Önkormányzat. A már meglévő konyhában infrastrukturális felújításra, akadálymentesítésre és fejlesztésre lehet pályázni. A pályázat másik feltétele is teljesül, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság véleménye az Önkormányzatnak rendelkezésére áll. Az általuk talált hiányosságokat
úgyis határidőn belül orvosolni kell. Az önerő a pályázat 5 %-a, erről határozni kell, amely 1.666.304.- Ft. A
pályázat benyújtási határideje 2015. május 29-e. A szükséges összeg fedezhető az Önkormányzat tartalékából. Az önkormányzati hivatalok felújítására is megjelent egy pályázat.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Akkor párhuzamosan mehet az útépítés, a gyermekjólét és a konyha felújítás is?
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
A konyha felújításra szeptember 30-ig kell építési engedélyt kérni, ha szükséges az építési engedély. A szigetelés nem építési engedély köteles.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A gyermekjólétre meddig van a határidő?
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
A teljesítésre október 30.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Olyan rövid az idő, hogy nem lát reális lehetőséget arra, hogy megkapják a konyha után a pályázati pénzt,
hogy tudnák fizetni a gyermekjólétet.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
Az önkormányzati hivatalra is rövid határidőt adtak. Ezek BM-es pályázatok.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha uniós pályázatok lennének, akkor lehetne felvenni hitelt kormány hozzájárulás nélkül.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A konyha nagyon fontos feladatot lát el, ennek a fontossága meg kell előzze az önkormányzati hivatal tetőcseréjét.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Amennyiben pályázaton nem nyer a felújítás akkor is bizonyos határidőn belül biztosítani kell a jogszabályi
feltételeket. Nem lehet megkockáztatni, hogy a konyhát bezárják azért, mert nincsenek meg a működési feltételek. Nem mindegy, hogy 8.000.000.- Ft-ot vagy 30-40.000.000.- Ft-ot kell hozzátenni a felújításhoz.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
A kiírás kitér az ÁFA levonási jogra, tehát bruttó értékben támogatja a beruházást, így csak 1.666.304.- Ft-ot
kell a költségvetés terhére megszavazni.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Akik a pályázatot írják és benyújtják, azok határidőben lesznek szívesek benyújtani a pályázatot. Bántja,
hogy a 100 %-os gépkocsi pályázatról lemaradtak egy elektronikus hiba miatt.
Harmatos Ibolya az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tagja:
Nem elektronikus hiba volt, nem csak itt volt probléma, hanem több megyében is, más is így járt.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Volt határidő hosszabbítás is. Lehet, hogy kevesen vannak, akik ezzel foglalkoznak a Hivatalban, lehet, hogy
túlterheltek.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
A gépkocsi pályázattal kapcsolatban: az első kiírás szerint május 4-én reggel 8-kor nyitották volna meg a
pályázati lehetőséget, forráskimerülésig. Ezt hosszabbították meg május 7-ig, mivel a rendszer nem működött biztonságosan. Május 7-én 8 órakor megnyitották a pályázati felületet, amit 11-kor le is zártak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Komplett pályázati anyag van mind a három szervezet tekintetében.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
Komplett pályázati anyag van. Ott állt meg az Önkormányzatnál a mutatvány, hogy ő nem bírta feltölteni a
mellékleteket. Az Önkormányzatnak ott áll a kész pályázata.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem csak az Önkormányzatnak, hanem a Kft-nek és a Polgárőrségnek is. De most nem erről van szó. A
konyha felújítását pályázatíró készíti.
Kauer Rita pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző:
Ő maga fogja feltölteni személyesen.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha valóban olyan állapotban van a konyha, hogy ha nincs pályázat, akkor is rá kell költeni 7-8.000.000.- Ftot, akkor nincs miről beszélni. Amíg lehet, meg kell tartani a konyhát. A nyári időszakban is minél több
személyt kellene az ételfogyasztásba bevonni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pontja szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A pályázat összköltségvetése 33.326.070.- Ft, amelynek
az 5 %-át, 1.666.304.- Ft-ot az Önkormányzat önerőként a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít. A
Képviselő- testület 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 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
134/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9.
pontja szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A pályázat
összköltségvetése 33.326.070.- Ft, amelynek az 5 %-át, 1.666.304.- Ft-ot az Önkormányzat
önerőként a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6/8 Pergola építése a Tóparti parkban
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az üzletsornál a pergolát az Önkormányzat fogja megépíteni. Ott
a munkálatok elkezdődtek. A pergola építésére két ajánlatot kértek be. Az egyik az az erdélyi cég, aki a zenepavilont építette, a másik pedig egy siófoki cég. Az erdélyiek elfogadható áron meg tudnák építeni, szállítással, felszereléssel, festéssel együtt 1.991.650.- Ft lenne az ára átszámolva, a mai árfolyamon. Az idő rövid,
gyorsan dönteni kell.
Nagy Zoltán képviselő:
Korábban darabonként 3.000.000.- Ft-os vagy magasabb összegről volt szó, ehhez képest jóval kedvezőbb a
2.000.000.- Ft.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tóparti parkban elhelyezendő pergola
kivitelezését a jegyzőkönyv mellékletét képező, 6.530,00 EUR összegű árajánlat alapján jóváhagyja. A
Képviselő- testület felkéri az alpolgármestert a szerződés elkészíttetésére és jóváhagyás végett a Képviselőtestület elé történő terjesztésére. Felelős: Fekete János alpolgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
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(A két árajánlat a jkv. 11. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
135/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tóparti parkban elhelyezendő pergola kivitelezését a jegyzőkönyv mellékletét képező, 6.530,00 EUR összegű árajánlat
alapján jóváhagyja.
A Képviselő- testület felkéri az alpolgármestert a szerződés elkészíttetésére és jóváhagyás végett a Képviselő- testület elé történő terjesztésére.
Felelős: Fekete János alpolgármester
Határidő: értelem szerint
6/9 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet kérelme
A polgármester felolvassa a kérelmet.
Apáti Kinga Csilla a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési
Bizottság elnöke:
A pénzösszegre a polgárőrség működtetéséhez van szükség.
Dorogi Sándor polgármester:
Milyen a helyi közbiztonság helyzete?
Apáti Kinga Csilla a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési
Bizottság elnöke:
A szomszéd településekhez képest szerencsés helyzetben van Szárszó, a polgárőrség jól működik. Az elmúlt
héten 3 új polgárőr tag lett, sikeres vizsgát tettek.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére betervezett támogatásból 200.000.- Ft összeg nyújtását
jóváhagyja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A kérelem a jkv. 12. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
136/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére betervezett támogatásból
200.000.- Ft összeg nyújtását jóváhagyja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6/10 Koppány szobor felállítása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket Dr. Soós László és Dr. Bakay Kornél illetve baráti társaságuk történeti munkásságáról. Véleményük szerint Koppány vezér Balatonszárszóhoz kötődik, így ők két évvel ezelőtt
egy szobrot akartak felállítani a Hősök terén. Akkor ezt a testület nem támogatta. Az ezután készült márvány
mellszobrot a testület a Dr. Soós László udvarán néhány hete- hónapja megtekintette. Egyeztetés alkalmával
az a lehetőség merült fel, hogy a szobor a könyvtár bejáratánál a kis parkban kerüljön elhelyezésre. Többen
körbejárták a dolgok, kollégák, kultúrával foglalkozók. Az idő itt is rövid, a szoboravatás időpontja május
végére esik. Ezzel a szoborral gazdagíthatnák Balatonszárszót. Elnézést kér a képviselőktől, hogy nem lett
jobban körbejárva a dolog, de úgy gondolták, hogy ha ezt most nem teszik meg, akkor ez megint megy a sülylyesztőbe. Fekete János alpolgármester az egyik patronálója az ügynek. Kínos helyzetben van, mert sem Miklóssal nem egyeztettek, lehet, hogy Zolival sem.
Nagy Zoltán képviselő:
Akkor beszéltek róla, amikor megtekintették, akkor már egy lehetséges helyszín volt a könyvtár.
Tefner Tibor képviselő:
A könyvtár előtti park.
Dorogi Sándor polgármester:
Elnézést kér azoktól a képviselőktől, akik nem lettek ebbe mélyebben bevonva, de az idő sürgetett. A meghívó
még most sincs a nyomdában, miközben már kellene küldeni.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
Már ott van.
Dorogi Sándor polgármester:
Lehet, hogy még vissza kell vonni, mert ma délután volt olyan észrevétel, hogy nem biztos, hogy kell, hogy itt
kell. Szárszó területén kevés műalkotás van.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Ha már egyszer elkészült a szobor és az alkotók felajánlották, akkor mindenképpen el kell fogadni és meg kell
köszönni.
Dorogi Sándor polgármester:
Szerződést kell készíteni a felajánlásról, de fizetni nem kell érte semmit. A talpazat elkészítése az Önkormányzat költsége.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A szobrot megtekintették, úgy emlékszik, hogy ezen a megtekintésen mindenki részt vett. Nagyra értékeli Dr.
Soós László elhivatottságát és anyagi áldozatát. Szólád is gazdagodott az ő elhivatottságával. A szobrot köszönettel el kell fogadni, milliós nagyságrendről beszélnek a márvány szobor költségénél. Az helyéről lehet
vitatkozni, el tudja fogadni, hogy a könyvtár környezetébe legyen telepítve. Inkább ott érzi jónak a helyet,
mint a hősök terén. El tudja fogadni, hogy oda kerüljön, nyilván nem a bejáratba, hogy kerülgetni kelljen, hanem a sarokba, ahol adja magát az a kis park. Fontos, hogy az alapzat és a szobor arányai összhangban legyenek.
Tefner Tibor képviselő:
Egyetért azzal, hogy a szobor ott legyen elhelyezve.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A véleményét a bizottsági ülésen elmondta, itt nem szeretné.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Torma János szobrászművész által
alkotott, Koppány vezért ábrázoló márvány mellszobrot a Fő u. 48. sz. alatti orvosi rendelő és többfunkciós
közösségi épület intézményi területén állítja fel 2015. május 29-én. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint. Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A terület tulajdoni lapja és a szobor fényképe a jkv. 13. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
137/2015.(V.18.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Torma János szobrászművész által alkotott, Koppány vezért ábrázoló márvány mellszobrot a Fő u. 48. sz. alatti orvosi
rendelő és többfunkciós közösségi épület intézményi területén állítja fel 2015. május 29-én.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
6/11 Tájékoztatások
A polgármester átadja a szót a jelenlévőknek.
Harmatos Ibolya az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tagja:
A Turbó Nyelviskola melletti területen nagyon sok homok van. Építkezés lesz ott? Ahogy hordják oda a
földet, iszonyatos por lesz tőle. Lakások, kisgyermekes családok laknak ott, nem lehetne egy védőfalat oda
építeni?
Tefner Tibor képviselő:
A Kezola Kft vette meg azt a területet, egy telephely fog ott létesülni. Termőföld van ott.
Dorogi Sándor polgármester:
Leegyeztetik a tulajdonossal, biztosan körbe fogja keríteni előbb- utóbb.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető:
Az óvoda és a konyha tisztasági meszeléséről még nem döntött a testület.
Dorogi Sándor polgármester:
A konyha karbantartására a költségvetésben be van tervezve egy bizonyos összeg minden évben.
A polgármester tájékoztatást ad a május 1-jei rendezvényről, a borversenyről és megköszöni a részt vevők
munkáját. Tájékoztat a földek felszántásáról, műveléséről, és a burgonyaültetésről. Ismerteti a lomtalanítás,
nyesedékszállítás folyamatát és szól 32.000 tő virágpalánta elültetését. Tájékoztatást ad pályázatok figyeléséről, út- és járdaépítési pályázat megjelenéséről, a temető és a ravatalozó felújításáról, annak tisztaságáról és
rendjéről, kerékpárút és bringapark pályázatról. Elismeréssel szól néhai Szakály József pedagógus életéről és
munkásságáról.
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Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens tájékoztatást ad a Balaton Napja programról, amely akkor
valósul meg, ha a Balaton eléri a 20 C0-ot.
Dorogi Sándor polgármester:
Az iskolaigazgatót kérdezi a gyermeklétszámról.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató:
A 2015/2016-os tanévre 18 tanulót írattak be az első osztályba, 14 fő a minimum létszám. Kötcsén 9 tanulót
írattak be, itt a következő tanévben is úgy lesz, hogy a közismereti tárgyakat osztottan tanítják minden évfolyamon, a készségtárgyakat pedig 1-4 évfolyamon összevontan tanítják. Két évvel ezelőtt még csak 24 tanuló
volt a művészeti iskolában, a következő tanévre mér 42 tanulót írattak be. Annak a közös munkának, amit az
óvodavezetővel, a kollégák nyitottságával együtt végeztek, meg van az eredménye.
Dorogi Sándor polgármester gratulál az eredményekhez.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető:
12 kisgyermeket írattak be az óvodába. Örülnek, hogy Szóládon indul óvoda, de ez egyben azt is jelenti,
hogy 8-10 kisgyermekkel kevesebb lesz az intézményben. A csoportok átlaglétszáma kb. 15 fő lesz, ami
nagyon ideális.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató tájékoztatást ad a szülők bálja bevételéből finanszírozott iskolai kirándulásról, amelyen mind a 144 tanuló részt vett.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető tájékoztatja a képviselőket a két tervezett óvodai kirándulásról.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető tájékoztatást ad a Szárszó Néptáncegyüttes őrségi meghívásáról.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a „Szárszóért, egymásért” civil szervezet alapításáról
és rendezvényükről.
Zotter Tibor műszaki ellenőr jelzi a polgármesternek, hogy az ülés után kamera és mikrofon nélkül szeretne
beszélni a képviselőkkel.
Kóborné Oláh Erzsébet a Szárszói Hírmondó szerkesztője tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az iskola 8.
osztályos tanulói országos átlagon felüli eredményt produkáltak a felvételi eljárás során. Ehhez gratulál és a
közelgő pedagógus nap alkalmából köszönti a pedagógusokat.
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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