Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 618-25/2015
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2015. december 15-én tartott rendes üléséről
25. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
244/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok kiegészítésének elfogadása
245/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
246/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszó Néptáncegyüttes beszámolójának elfogadása
247/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
MTTSZ Klub Balatonszárszó beszámolójának elfogadása
248/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület beszámolójának elfogadása
249/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja beszámolójának elfogadása
250/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Üdülőegyesület beszámolójának elfogadása
251/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Nyugdíjas Klub beszámolójának elfogadása
252/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Új Élet Klub beszámolójának elfogadása
253/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszóért a Városért Egyesület beszámolójának elfogadása
254/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Családosok Szárszóért Civil Szervezet beszámolójának elfogadása
255/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Soli Deo Gloria Kórus beszámolójának elfogadása
256/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület beszámolójának elfogadása
257/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyközségi Sportegyesület beszámolójának elfogadása
258/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek beszámolója napirendi pont keretén belül az általános iskola működéséről, tevékenységéről szóló beszámoló meghallgatása
259/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet beszámolójának elfogadása
260/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány beszámolójának elfogadása
261/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadása
262/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szóládi úti köztemetőben alkalmazott térítési díjak mértékének változatlanul hagyása
263/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, vendégétkeztetés intézményi térítési díja mértékének változatlanul
hagyása
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264/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. évi belső ellenőrzési terv és a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés elfogadása
265/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulásból Zamárdi Város Önkormányzata kilépési
szándékának elfogadása, Társulási Megállapodás módosításához hozzájárulás adása
266/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Konyhájára gépek beszerzése
267/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Zotter Tibor műszaki ellenőr kérelmének elutasítása
268/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth K. utcai strandon büfét üzemeltető bérlők kéréséről szóló döntést elnapolása
269/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Korcz Miklós képviselő által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete Balatonszárszó Nagyközség Településképi védelméről
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-én
16.00 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési képviselő:
Dr. Tomka Ákos
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné
Szűcs Józsefné
Balázs Zsuzsanna
Dancsecs Klára
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Bóka Jánosné
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Matkovics Diána
Tódorné Sinka Mária
Egry Ágnes
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Wiesner Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Takácsné Marics Margit

címzetes főjegyző

megjelent

titkársági és humánpolitikai ügyintéző

megjelent

mb. aljegyző
gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
pénzügyi tanácsadó
műszaki ügyintéző
Művelődési Ház vezető
iskolaigazgató
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
óvodavezető
múzeumpedagógus
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálata
védőnő
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

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
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Harmath Imre
Apáti Emőke
Cseri Péter
Kissné Somogyi Adrienn
Németh Klaudia
Csizmadia András
Kudomrák József
Pörneki Anikó
Németh Adrienn
Leicht Károly
Horváth Anita
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Várady Tünde Ildikó
Tókáné Rózsa Andrea
Kóborné Oláh Erzsébet
Csizmás Mihály
Szabó Gábor

Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület tagja
MTTSZ Lövészklub elnöke
Soli Deo Gloria Kórus vezetője
Soli Deo Gloria Kórus tagja Pörneki Anikó helyettesítésére
Szárszó Néptáncegyüttes vezetője
Baba- Mama Klub vezetője
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
turisztikai referens
fejlesztési koordinátor
kulturális közfoglalkoztatott, Siófok Járási koordinátor
Szárszói Hírmondó szerkesztője
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
balatonszárszói lakos

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

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, majd egy- egy virágcsokor átadásával megköszöni
Dr. Lédermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvosnak illetve Balogh Gyuláné köztisztviselőnek a hoszszú évtizedek alatt végzett áldozatos munkájukat, amelyet a balatonszárszói lakosság érdekében fejtettek
ki.
Dr. Lédermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos elmondja, hogy 46 éve dolgozik Balatonszárszón,
majd megköszöni a lakosságnak, hogy segítették a munkájában és megköszöni az uniós pályázat megírásában részt vevő, közreműködő emberek munkáját.
Balogh Gyuláné köztisztviselő elmondja, hogy a szárszói Hivatalban 36 és fél éve dogozik, elsősorban az
idősebb korosztállyal illetve a munkanélküliekkel foglalkozott, férje is 21 évet töltött a Hivatalnál.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontokat a meghívó tartalmazza. Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata új napirend felvételére vonatkozóan?
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Szeretném a tiszteletdíjamat felajánlani, kérem, hogy az egyebeknél tárgyaljuk ezt is.
Dorogi Sándor polgármester:
Aki elfogadja az új napirendi pont felvételét, az kérem 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:
244/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjainak új ponttal történő kiegészítését elfogadja, az „Egyebek” napirendi ponton belül
tárgyalja a „Korcz Miklós képviselő tiszteletdíj felajánlása” tárgyú napirendi pontot.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben egyéb javaslat nincs, kérem, hogy a kiegészített, meghívó szerinti napirendi pontokat szíveskedjenek megszavazni. Aki egyetért, az kérem 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:
245/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Civil szervezetek beszámolója
2) Településképi rendelet megalkotása
3) A helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása, kiegészítése
4) Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
5) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadása
6) Temetőben alkalmazott térítési díjak felülvizsgálata
7) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
8) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
9) Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása
10) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Konyhájára gépek beszerzése
11) Móricz Zsigmond utcai strandon lévő vállalkozók kérelme
12) Zotter Tibor kérelme
13) Központi strandon lévő, büfét üzemeltető vállalkozók kérelme
14) Egyebek
14/1 Korcz Miklós képviselő tiszteletdíj felajánlása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Civil szervezetek beszámolója
Előterjesztők: Dorogi Sándor polgármester
civil szervezetek vezetői
A polgármester felkéri Leicht Károlyt, a Szárszó Néptáncegyüttes vezetőjét a beszámoló ismertetésére.
Leicht Károly, a Szárszó Néptáncegyüttes vezetője az írásos beszámolója alapján röviden tájékoztatja a
testületet.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni az együttes munkáját és javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszó Néptáncegyüttes 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
(A Szárszó Néptáncegyüttes beszámolója a jkv. 1/1 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
246/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszó Néptáncegyüttes 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Kudomrák Józsefet, az MTTSZ Klub Balatonszárszó vezetőjét a beszámoló ismertetésére.
Kudomrák József, az MTTSZ Klub Balatonszárszó vezetője az írásos beszámolóját azzal egészíti ki, hogy a
régi lövészklub és Szárszó jó hírnevét szeretnék tovább vinni. Tájékoztatást ad a taglétszámról, az edzések
helyéről és tematikájáról, továbbá a versenyekről.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a munkát és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTTSZ Klub Balatonszárszó 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
(Az MTTSZ Lövészklub beszámolója a jkv. 1/2 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:
247/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTTSZ Klub Balatonszárszó 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Cseri Pétert a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnökét a beszámoló ismertetésére.
Cseri Péter, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke az írásos beszámoló alapján részletesen tájékoztatja a testületet.
Nagy Zoltán képviselő:
Javaslom, hogy az utazási kiállításon részt vevő munkatársak napi ellátását biztosítsák.
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy ebben az évben nagyon komoly marketing munka folyt, részt
vettek az Utazási Kiállításon és a település nagyon sok elismerést nyert. A lakosság egy része a turisztikából él, ma már a vendéglátósok és a kereskedők is érzik, hogy részesei a turisztikának, ez jó irányba mozdult el.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a munkát és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
(A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület számolója a jkv. 1/3 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
248/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Kusiak Grazsynát, a Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának elnökét a beszámoló ismertetésére.
Kusiak Grazsyna, a Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának elnöke az írásos beszámoló
alapján tájékoztatja a testületet.
Szabó Gábor balatonszárszói lakos új civil szervezet megalapítását javasolja, amelybe nem szárszói lakosok, ismert emberek bevonását, beintegrálását lehetne megtenni.
Nagy Zoltán képviselő:
Ez a beintegrálás, a kapcsolatfelvétel testületi szinten már elkezdődött.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a NABE munkáját és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportjának beszámolója a jkv. 1/4 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:
249/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért
Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Wiesner Pétert, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnökét a beszámoló ismertetésére.
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Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a testületet. Kiegészíti a beszámolóját az alábbiakkal: Az önkormányzat segítségét, közreműködését kérik a kereskedelem helyzetének javításában, az utak karbantartásában, a nyesedék és hulladék lerakás- kirakás problémájának megoldásában. Javasolják a fűnyesedéknek külön nejlon zsák rendszeresítését és komposztáló
edényeket is kérnek. A Zöldfokkal egyeztetést kérnek a szemétszállítás ügyében, kuka illetve zsák problémájának megoldásában. Javasolják a kedvezményekkel rendelkező Szárszó kártya bevezetését és egyeztetést kérnek a vasút korszerűsítésével kapcsolatos rezgés- csillapító falak építésének problémája ügyében.
Dorogi Sándor polgármester:
A kereskedelem ügyében elindítottunk egy folyamatot, de rosszkor, a multik magyarországi fejlesztését
teljesen leállították. A fejlesztési programban van erre egy terv, de erre akkor kerülhet sor, ha a komplex
anyagot jóváhagyják, ami elsősorban a munkahelyteremtésről szól. A különböző hulladékok elszállítására,
a lakosság tájékoztatására ki kell dolgozni egy rendszert. Kérem, hogy az Üdülőegyesület vegyen részt
ezeken a tanácskozásokon. A MÁV-val egyeztetést fogunk folytatni, kérem, hogy Péter szíveskedj ezen
részt venni. El kell érni, hogy minél többen csatlakozzanak az Egyesülethez. Az üdülőtulajdonosoknak
tartott önkormányzati fórumon szerény az érdeklődés.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Akinek érdekében áll, az belép az Egyesületbe. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a tagok a véleményét továbbítsuk az Önkormányzat felé, másrészt pedig új tagokat toborzunk.
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy megnőtt a balatonszárszói ingatlanok értéke. Megköszöni a Balatonszárszói Üdülőegyesület munkáját és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Üdülőegyesület
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
(A Balatonszárszói Üdülőegyesület beszámolója a jkv. 1/5 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:
250/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Üdülőegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Bán Tibornét Nyugdíjas Klub vezetőjét a beszámoló ismertetésére.
Bán Tiborné, a Nyugdíjas Klub vezetője az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Balatonszárszón több, mint 800 nyugdíjas van, el kell gondolkodni egy nappali klubhelyiség létrehozásán.
Bán Tiborné, a Nyugdíjas Klub vezetője:
A klubhelyiségünk már kicsi, új tagokat nehéz beszervezni a Klubba. A télen délután kettőtől várjuk a
tagokat közös időtöltésre, kártyázásra.
Dorogi Sándor polgármester:
A fejlesztési program tartalmaz egy kulturális sportcentrumot.
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A polgármester megköszöni a Nyugdíjas Klub munkáját és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Nyugdíjasklub beszámolója a jkv. 1/6 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:
251/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Takácsné Marics Margitot, az Új Élet Klub vezetőjét a beszámoló ismertetésére.
Takácsné Marics Margit, az Új Élet Klub vezetője az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Hány főből áll a tagság?
Takácsné Marics Margit, az Új Élet Klub vezetője:
28 fő. Aki a tagjaink közül nem tud közlekedni, azt az otthonában vagy a kórházban látogatjuk.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni az Új Élet Klub munkáját és javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Élet Klub 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az Új Élet Klub beszámolója a jkv. 1/7 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
252/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Élet Klub 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Dr. Almacht Ottót, a Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnökét a beszámoló
ismertetésére.
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Dr. Almacht Ottót, a Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke:
Az Egyesület 12 tagból áll. Az Egyesület célja az volt, hogy küzdjünk a várossá válásért és annak a rögös
útján. Egyelőre Balatonszárszó nem lett város, de információk szerint ezt még nem kell elvetni. Bár okafogyott így az Egyesület, de a tagokkal abban állapodtunk meg, hogy a fejlesztési koncepciót három konkrét
kérdéssel, javaslattal támogatnák: Az önkormányzat mögötti játszótéren ivó kutat szeretnénk működtetni,
az iskola előtti parkban lévő díszpolgári márvány emléktáblák melletti sétányt kitisztítanák és a Tóparti
parkban lévő József Attila Emlékműhöz egy gyönyörű kőből kirakott bejáratot készítenének. Több vállalkozóval beszéltem, akik támogatják a munkálatokat. Javasoljuk, hogy a strandon, a vízparton 6-8 db zuhanyzó kerüljön kialakításra, ehhez az Egyesület is felajánlja a segítségét.
A polgármester megköszöni a felajánlásokat, amellyel az Önkormányzat élni fog és a szükséges támogatást
megadja. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszóért a Városért Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
253/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszóért a
Városért Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Apáti Emőkét a Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnökét beszámoló ismertetésére.
Apáti Emőke a Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a testületet.
A polgármester megköszöni a munkát és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családosok Szárszóért Civil Szervezet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Családosok Szárszóért Civil Szervezet beszámolója a jkv. 1/8 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:
254/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családosok Szárszóért Civil Szervezet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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A polgármester felkéri Németh Adriennt, a Soli Deo Gloria Kórus képviselőjét beszámoló ismertetésére.
Németh Adrienn, a Soli Deo Gloria Kórus képviselője:
A kórus a 2015-ös évben aktívan részt vett a település kulturális életében. A próbákat a Művelődési Házban
tartjuk hetente egyszer. Felléptünk a Szárszói farsangolón, Hajdúszoboszlón, a szárszói Református templomban, áprilisban nyitott kóruspróbát tartottunk. Részt vettünk a szárszói Majálison és főzőversenyen. A
Kórustalálkozóra új darabokat tanultunk és több koncerten vettünk részt. Részt vettünk a Lecsófesztiválon
majd decemberben Vörsön jártunk. Készülünk a jubileumi, 20. karácsonyi koncertre illetve a kórus fennállásának 20 éves gálakoncertjére. Megköszönöm a polgármester, a képviselő- testület, az önkormányzat,
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető és a Szárszó Tv vezetője, Kilvinger Gábor és a munkatársai támogatását, munkáját továbbá mindenki munkáját, akik a rendezvények alkalmával segítettek bennünket.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a beszámolót, gratulál a munkához és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soli Deo Gloria Kórus 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
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:
255/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soli Deo Gloria Kórus 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Németh Klaudiát a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnökét a beszámoló ismertetésére.
Németh Klaudia a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a testületet. Beszámolóját kiegészíti azzal, hogy Nemzeti Művelődési Intézettől a mai napon
50.000.- Ft támogatást kapott az Egyesület.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni az Egyesület munkáját és javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
(A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület beszámolója a jkv. 1/9 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:
256/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat

11

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester felkéri Harmath Imrét a Nagyközségi Sportegyesület elnökét a beszámoló ismertetésére.
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a
testületet majd tájékoztatást ad a labdarúgó sportolók részére vásárolt sportruházatról.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni az Egyesület munkáját és javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Sportegyesület 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
(A Nagyközségi Sportegyesület beszámolója a jkv. 1/10 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:
257/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy a napirendtől térjünk el annyi időre, hogy Szabó Zoltánné Gelencsér IIona Igazgató Aszszony tájékoztatást adjon az iskola működéséről.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott napirendi pontoktól eltér
és a Civil szervezetek beszámolója napirendi pont keretén belül meghallgatja az általános iskola működéséről, tevékenységéről szóló beszámolót. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
258/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott napirendi pontoktól eltér és a Civil szervezetek beszámolója napirendi pont keretén belül meghallgatja az általános iskola működéséről, tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Szabó Zoltánné Gelencsér IIona iskolaigazgató tájékoztatja a testületet arról, hogy a Magyar Asztalitenisz
Szövetségtől 5 pingpongasztalt, egy adogató gépet, 1500 edzőlabdát és 30 db ütőt kaptak. A második osztályos tanulók heti két testnevelés órában asztalitenisz oktatásban fognak részt venni. A testnevelést oktató
pedagógus ennek kapcsán egy képzésen vesz részt. A TÁMOP pályázaton nyert eszközök beszerzése két
évet vett igénybe, mely ebben az évben véget ért. TIOP pályázaton 16 asztali számítógépet, 8 db projektort
és interaktív táblát, 13 db laptopot és 8 db táblagépet nyertek. Megköszöni az újságban való megjelenés
lehetőségét és a civil szervezetek támogatását. Tájékoztatást ad a tanszaki hangversenyről, a mesemondó
versenyről, a versmondó versenyről, a tanári és titkársági szoba felújításáról és megköszöni az ehhez nyújtott támogatást.
Szabó Zoltánné Gelencsér IIona iskolaigazgató távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a tájékoztatást és felkéri Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezetőt, hogy tájékoztassa a testületet az óvoda működéséről.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető előadja, hogy a szárszói óvoda 3 csoporttal működik, a 4. csoport a kötcsei tagóvoda. A gyermekek létszáma összesen 72 fő, ebből a balatonszárszói létszám 52 fő. Remélik, hogy a csoport megszüntetés meghiúsul. A dolgozói létszám 1 fő óvodapedagógussal csökkent, de a
munka zökkenőmentesen folyik. Tájékoztatást ad a mikulás- és karácsonyi ünnepségről- amelyre meghív
minden érdeklődőt- illetve a nemrégiben megjelent fertőző betegségről, majd megköszöni a támogatásokat.
A polgármester megköszöni a tájékoztatást és felkéri Apáti Kingát, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
elnökét a beszámoló ismertetésére.
Apáti Kinga, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Balatonszárszót országos szinten példaként emlegetik a bűnmegelőzés terén. Köszönetemet fejezem ki a
polgárőröknek és családjuknak.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
(A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet beszámolója a jkv. 1/11 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:
259/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
A Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány küldött egy tájékoztatót a
tevékenységéről. Pályázatok szempontjából fontos, hogy az alapítvány működjön.
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Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A női foci beszámolójának meghallgatását javaslom.
Tókáné Rózsa Andrea kulturális közfoglalkoztatott, Siófok Járási koordinátor, nő labdarúgó csapat tagja:
Megköszönjük Fekete Jánosnak a tiszteletdíjával való támogatását, amelyből mezeket vásároltunk, és
megköszönöm mindenkinek, aki eddig pozitívan állt hozzánk.
(A Labdarúgó Szakosztály Női Csapatának beszámolója a jkv. 1/12 sz. melléklete)
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
A labdarúgó szakosztályban az utánpótlás csoport nagyon jó.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért,
Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója a jkv. 1/13
sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
260/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Almacht Ottó távozik az ülésről.

2) Településképi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet illetve
ismerteti a 2. sz. mellékletben az eredetileg kiküldött anyaghoz képest- a települési főépítész által készítettmódosítást. A rendeletet javasolja elfogadni azzal, hogy a testület a januári ülésen a helyi védelemről szóló
rendeletet a parti sétánnyal és a stégekkel kapcsolatos módosításokkal kiegészíti.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Balatonszárszó Nagyközség Településképi védelméről.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 2/1 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 megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Balatonszárszó Nagyközség Településképi védelméről
(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/2 sz. melléklete)

3) A helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása, kiegészítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(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 megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

4) Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Kérem, hogy az égetésről szóló tájékoztató kerüljön be a lakossági tájékoztatóba.

15

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A honlapon, a Szárszó Tv-ben, az újságban megjelent és a tájékoztatóba is be fog kerülni. Kérem az Elnök
Urat, hogy erről tájékoztassa a tagokat.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kérem, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4/1 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 megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/2 sz. melléklete)

5) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(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:
261/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig a Balatonszárszó, Szóládi úti köztemető üzemeltetésére a
Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (7400 Kaposvár, Mező u. 2.) kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szerződést írja alá és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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6) Temetőben alkalmazott térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A Bizottság a díjak mértékének változtatást nem javasolta. Javaslom az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6/1, a KTT Biz. jkv-e a jkv. 6/2 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:
262/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szóládi úti köztemetőben
(1603/2. hrsz) alkalmazott térítési díjak mértékét felülvizsgálta és megállapítja, hogy a térítési
díjak mértékének módosítása nem indokolt, ezért azokat változatlanul hagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
263/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Konyhájáról biztosított szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, vendégétkeztetés
intézményi térítési díját felülvizsgálta és megállapítja, hogy a térítési díjak módosítása nem indokolt, ezért azokat változatlanul hagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

8) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)

17

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:
264/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.
évi belső ellenőrzési témáit megtárgyalta, az előterjesztés szerint a tervet elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltak szerint
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.
évi belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződést megtárgyalta, elfogadja.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi belső ellenőrzési szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodása
módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a testületet. Javasolja az
írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. 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:
265/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Zamárdi Város Önkormányzatának a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulásból 2016.
január 2-i hatállyal történő kilépési szándékát tudomásul veszi és elfogadja, továbbá a
Társulási Megállapodás ez irányú módosításához hozzájárul.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsost haladéktalanul tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

10) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Konyhájára gépek beszerzése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Első nekifutásra egy darab gép beszerzése nagyon fontos,ezt meg kell vásárolni, 278.100.- Ft-os gépről van
szó. Aki egyetért a vásárlással, jelezze.
A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(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:
266/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda Konyhájának eszköz vásárlási igényét megtárgyalta, az előterjesztés
szerint az eszközök cseréjének összegét elfogadja, abból nettó 266.600.- Ft-ot a 2015. évi
költségvetés terhére, míg a 2016. évi költségvetés terhére nettó 278.100.- Ft-ot biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Móricz Zsigmond utcai strandon lévő vállalkozók kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

Dorogi Sándor polgármester:
A témát a területfejlesztési bizottság hosszasan tárgyalta. Abban maradtunk azon az ülésen, hogy a polgármesternek még meg kell próbálni olyan tárgyalást folytatni, amely esetleg tényleg igazolja azt, hogy az
ottani vállalkozók tényleg hajlandók-e egyáltalán olyan összegeket fizetni, ami itt szóba jöhet.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Rosszul emlékszik a polgármester úr, ez a bizottság egyhangúlag nemet mondott erre a kérvényre.
Dorogi Sándor polgármester:
Mi volt az indok, azt tudjuk?
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Végigtárgyaltuk hosszú- hosszú időn keresztül, ön is részt vett ezen az ülésen. És olyan határozatot hozott
ez a bizottság, hogy nem támogatja a Móricz Zsigmond utcai strand épületeinek működtetéséhez szükséges
területek hosszú távú bérlését, bérbe adását. Ezt javasoljuk a testületnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ez a bizottság döntése, de a Képviselő- testületnek kell döntést hoznia.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Polgármester úr azt mondta, hogy a bizottság azt javasolta, hogy ő még egyezkedjen a tulajdonosokkal.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A bizottság elutasította, a polgármester úr pedig javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Lehet, hogy összezavarodtam egy másik témával, ahol tárgyalást kell folytatni.
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Nagy Zoltán képviselő:
Ákos hosszasan elsorolta, hogy mi a különbség a bérlés és a használat között. A hosszú távú fejlesztési
program útjába kerülne, és nem tartottuk reálisnak, hogy ezeket a hatalmas összegeket ki fogják fizetni.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel három képviselő is részt vett ezen az ülésen, nagy vitára nem kerülhet sor, mert, maximum 3:2-es
szavazás lehet belőle. Ezzel nemigen tudunk sok mindent kezdeni. Szabó Gábor kíván szólni, aki képviselte ezt a társaságot?
Szabó Gábor balatonszárszói lakos:
A legutolsó testületi ülésen még nem volt ilyen egyértelmű elutasítás. Összeget például én soha nem hallottam. Én képviselem őket és érthetetlen számomra ez a fajta elutasítás. Amikor elkezdtük ezt az egészethitelt felvéve-, egy egészen más világ volt, mindannyian akartunk ott büfét, de a válság keresztülhúzta a
számításunkat. A más célra hasznosítás akadálya az, hogy jelenleg a bejárás, megközelítés nem igazán van
biztosítva. Nem szeretnénk előjogokat, nem szeretnénk olyat, ami bárkinek ellenére válhat. Hárman vagyunk, akik jelentős kurtaxa bevételt fizetünk az önkormányzatnak, emellett adót is fizetünk, az egyik tulajdonos pedig az irodáját tenné oda és ide fizetne másfél millió forint adót. Szeretnénk, ha lenne egy nyitás
azok felé, akik valamennyi hasznot tudnak hajtani Szárszónak ezzel a dologgal. Nem hiszem, hogy annak
értelme van, hogy minket lehetetlen helyzetbe hozzanak, ez nem lenne igazságos. Kérem, hogy a témát ne
vessük el, mondjanak egy összeget, és a tulajdonosok eldöntik, hogy fizetik-e vagy sem. A kérelem indokolt, működni szeretnénk. A strand fizetőssé tételével sok ember jönne erre a strandra, benyitogat, nem érti
a dolgot, érdemes lenne egyértelműen elhatárolni az épületeket.
(A kérvény és a táblázat a jkv. 11. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Két verziót vázolok fel. Az egyik, hogy elutasítjuk a kérelmet, a másik pedig, hogy újra tárgyaljuk. Nincs
itt a jogtanácsosunk, de az ügy megér annyit, hogy januárban visszatérjünk rá még egyszer. Javaslom, hogy
kétféle szavazás legyen. Az egyikben azt javaslom, hogy térjünk vissza a témára januárban.
A polgármester felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Móricz Zsigmond
utcai strandi épületek tulajdonosainak kérelméről nem dönt, azt a 2016. januári ülésre elnapolja. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a javaslatra 3 fő képviselő igennel szavazott.
Dorogi Sándor polgármester:
Aki azt szeretné, hogy elutasítsuk a kérelmet, az jelezze.
A polgármester felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Móricz Zsigmond
utcai strandi épületek tulajdonosainak kérelmét elutasítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a javaslatra 3 fő képviselő igennel szavazott.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nincs döntés, mivel egyik javaslat sem kapta meg a szükséges szavazatot.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt, 3 igen, 3 nem szavazat, 0
tartózkodás miatt a szavazás során döntés nem született.
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12) Zotter Tibor kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester a képviselők részére kiküldött kérelemben foglaltakról tájékoztatja a testületet.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Zotter Tibor műszaki ellenőrnek a
Balatonszárszó, Jókai u. 711. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó A és B jelű vendéglátó egységek vonatkozásában a műszaki ellenőrzésre kötött megbízási szerződésekben rögzített kifizetési feltételek módosítására vonatkozó kérelmét elutasítja. 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 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
267/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Zotter Tibor műszaki ellenőrnek a Balatonszárszó, Jókai u. 711. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó A és B jelű
vendéglátó egységek vonatkozásában a műszaki ellenőrzésre kötött megbízási szerződésekben
rögzített kifizetési feltételek módosítására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Központi strandon lévő, büfét üzemeltető vállalkozók kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester a képviselők részére kiküldött kérelemben foglalt fizetési határidőkről tájékoztatja a testületet.
Fekete János alpolgármester:
A Vécsei Úrnak van még tartozása felénk.
Dorogi Sándor polgármester:
Most a három bérlőről beszélünk.
Fekete János alpolgármester:
A három bérlőből a Vécsei Úr írta lesz az egészet, a másik kettő csak a nevét adta hozzá, de nem az egészhez, hanem csak ahhoz, hogy két részletben lehessen fizetni a bérleti díjat. Azon vagyok felháborodva,
hogy a Vécsei Úr diktál, miközben még mindig van neki tartozása. Akkor térjünk vissza ezekre a dolgokra,
ha a tartozását lerendezi. Itt van december vége és úgy járunk, mint tavaly.
Nagy Zoltán képviselő:
A múlt alkalommal feltettem azt a kérdést, hogy a Vécsei Úrnak van-e tartozása felénk. Azt a választ kaptam, hogy nincs.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tavalyi tartozásra vonatkozott.
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Tefner Tibor képviselő:
Nem értem, hogy miért írják azt, hogy ki vannak zárva. Nincs kulcsuk az ajtókhoz?
Dorogi Sándor polgármester:
Zsuzsa, honnan vannak kizárva?
Tefner Tibor képviselő:
„Ki vagyunk zárva az ingatlanból, hiszen a strandon nincs víz, stb.”
Szerencsés Józsefné az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja, a strandon
dolgozó közfoglalkoztatott:
Van kulcsuk, de a strandon most nincs víz, mert levíztelenítettek. A kis kapukon be tudnak járni, de a nagy
kapun nem.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tavaly is elég sokszor foglalkozott a testület ezzel a kérdéssel, éppen a Vécsei Mihály tartozásai miatt, meg
osztotta itt a testületnek a teendőket, hogy mit hogyan kellene. Ügyvédet kellett fogadni, hogy felszólítsa a
tartozásainak rendezésére. Annak ellenére, hogy tartozott, ő kérte ezeket a módosításokat, amiket itt most
megint felsorol, hogy így szeretne fizetni meg úgy szeretne fizetni, de leginkább nem szeretne fizetni. Egy
olyan adós kérésére kedvezményt adni, bárkinek, az badarság lenne, én úgy gondolom.
Dorogi Sándor polgármester:
Megértettük.
Tefner Tibor képviselő:
Lehet, hogy úgy hangzik, hogy a másik kettő, tisztességgel teljesítő bérlőt sújtjuk ezzel, de az a véleményem, hogy ha ezt közösen adták be, akkor ők is mellé álltak ennek a kérésnek. Ha minden rendezve van,
akkor utána esetleg tárgyalhatunk a kérésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Mit értünk azon, hogy minden rendezve van?
Tefner Tibor képviselő:
Amíg a három kérelmező közül bárkinek tartozása van, addig ne tárgyaljunk semmiről.
Nagy Zoltán képviselő:
Ha mindhárman teljesítik a kötelezettségüket, akkor tudunk tárgyalni a mostani kérelmükről.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy amennyiben a következő testületi ülésig rendeződnek a tartozások, akkor a témára visszatérünk.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai
strandon büfét üzemeltető bérlők kéréséről szóló döntést elnapolja, arról a soron következő testületi ülésen
dönt abban az esetben, amennyiben a három kérelmező közül egyiknek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal szemben. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A kérelem a jkv. 13. 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:
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268/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai strandon büfét üzemeltető bérlők kéréséről szóló döntést elnapolja, arról a soron következő testületi ülésen dönt abban az esetben, amennyiben a három kérelmező közül
egyiknek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal szemben.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem szeretnék ezzel többet foglalkozni, tavaly is nagyon sokat foglalkoztunk vele. Nem ér ez annyit.

14) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
14/1 Korcz Miklós képviselő tiszteletdíj felajánlása
Dorogi Sándor polgármester felkéri Korcz Miklós képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen, hogy felvette polgármester úr ezt a napirendi pontok közé. Ma tudtam ezt a kérésemet
ide eljuttatni. Én ide a testületi ülésre egy csodálatos karácsonyi koncertről érkeztem, amit a zeneiskolánk
tanulói adtak elő. Nagyon nagy számban szerepeltek a gyerekek. Ugyan a jövőről van szó, de pénzügyileg
tervezniük kell. Januártól márciusig esedékes három havi képviselői tiszteletdíjamat ajánlom fel a Balatonszárszói Iskoláért Alapítványon keresztül az Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül további felhasználási
célokra. Az egyik megjelölt cél a hegedű tanszak részére oktatási segédeszközök beszerzése, és a zeneiskola kiemelkedően teljesítő növendékeinek a budapesti Művészetek Palotájába történő rendezvény látogatásának támogatása. Ezt szeretném, ha a testület elfogadná.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Korcz Miklós települési képviselő
által felajánlott- 2016. január, február és március hónapokra vonatkozó- három havi tiszteletdíja felhasználási célját az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére az alábbiak szerint határozza meg: A
Balatonszárszói Iskoláért Alapítványon keresztül a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola keretén belül:
- a hegedű tanszak részére, oktatási segédeszközök beszerzésére
- a Zeneiskola kiemelkedően teljesítő növendékeinek a budapesti Művészetek Palotájába történő rendezvény látogatásának támogatására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A felajánlás a jkv. 14. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
269/2015.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Korcz Miklós települési
képviselő által felajánlott- 2016. január, február és március hónapokra vonatkozó- három
havi tiszteletdíja felhasználási célját az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére
az alábbiak szerint határozza meg:
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A Balatonszárszói Iskoláért Alapítványon keresztül a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül:
- a hegedű tanszak részére, oktatási segédeszközök beszerzésére
- a Zeneiskola kiemelkedően teljesítő növendékeinek a budapesti Művészetek Palotájába
történő rendezvény látogatásának támogatására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy egy balatonszárszói család készített egy
pecséttartó dobozt „Balatonszárszó Város” felirattal, amit pecséttel és viasszal adtak át. A városi címről
nem kell lemondani, sokan támogatják a települést. Megköszöni Nagy Lajosnak és családjának az ajándéktárgyat, amelyet az ülésen ünnepélyesen átvett. Ismerteti a civil szervezeteknek az emberi kapcsolatokban
betöltött nagyon fontos szerepét, tevékenységeket, eredményeket.
Megköszöni a képviselők munkáját, tiszteletét fejezi ki az intézményvezetők, egészségügyi dolgozók, szociális gondozók felé majd szól a fejlesztési tervről.
Kellemes ünnepet és boldogabb új évet kíván mindenkinek.
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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