Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. február 1-jén tartott rendes üléséről
1. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
1/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
2/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő- testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása
3/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadása
4/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázatkiírása a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére
5/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Kóborné Oláh Erzsébettel megbízási szerződés kötése
6/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Tefner Bélával megbízási szerződés kötése
7/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Magda Reisen Bt-vel vállalkozási szerződés kötése
8/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Regös Média Kft-vel megbízási szerződés kötése
9/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal megállapodás kötése
10/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Kertész Adéllal megbízási szerződés kötése
11/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Szűcs Józsefnével megbízási szerződés kötése
12/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Várady Tünde Ildikóval megbízási szerződés kötése
13/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Várady Tünde Ildikóval munkaviszony létesítése
14/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Koplányi László kinevezése
15/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatoni Szövetséggel csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás kötése
16/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Iskolai körzethatárok megállapításának elfogadása
17/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázataival kapcsolatos feladatok ellátása terén
együttműködési szándék kifejezése a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel
18/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Jogszabályváltozásokról szóló tájékoztató elfogadása
19/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Anno Taverna étteremnél közterületen folytatott átépítési munkálatokról döntés
20/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Intze Tamás kérelmezővel egyeztetés folytatása a Balatonszárszó, Fő u. 38. sz. alatti ingatlanról a helyi
védelem levétele ügyében
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21/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Hoffmann Andrea Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosítására irányuló kérelmének elutasítása 960/34. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
22/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Szóládi u. 22/A sz. alatti ingatlanon lévő lakóház belső vízvezeték felújítási munkájának elvégzéséről döntés
23/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatása- utazási kiállításokon való részvétel illetve a háromnyelvű prospektus elkészítése
24/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Fröccsbusz Kft felszólítása
25/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Tefner Tibor képviselő Óvodának nyújtott támogatásának, térítésmentes munkavégzésének elfogadása
26/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Bátori Beáta házi gyermekorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmének elfogadása
27/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Kötelező betelepítési kvóta elutasítása
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 1-jén 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
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

mb. aljegyző
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
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
turisztikai referens

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg

Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
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
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Takácsné Marics Margit
Harmath Imre
Apáti Emőke
Cseri Péter
Kissné Somogyi Adrienn
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna

nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, 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.
Dorogi Sándor polgármester:
Nincs javaslat, tehát aki elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat, 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:
1/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) A Képviselő- testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása
2) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
3) Pályázat kiírása a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyre
4) Önkormányzat szerződések, kinevezések elfogadása
5) Balatoni Szövetséggel szúnyoggyérítés tárgyában kötendő megállapodás megtárgyalása
6) Iskolai körzethatárokról szóló döntés
7) Együttműködés a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozóan
8) Tájékoztatás jogszabályváltozásokról
9) Anno Taverna étteremnél közterületen folytatott átépítési munkálatok- Balatonszárszó Szóládi u. 1., 1767/14 hrsz.
10) Intze Tamás kérelmére a Balatonszárszó, Fő u. 38. sz. alatti ingatlanról a helyi védelem
levétele, HÉSZ módosítás
11) Hoffmann Andrea kérelme a Balatonszárszó, 960/34 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, rendeltetés megváltoztatása ügyében
12) Balatonszárszó Szóládi u. 22/A lakóház belső vízvezeték rendszerének felújítása
13) Egyebek
- Balatonszárszói Turisztikai Egyesület költségvetési tervezete
- Vécsei Mihály kérelme
- A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda vezetőjének köszönetnyilvánítása
- Dr. Báthori Beáta gyermekorvos kérelme
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) A Képviselő- testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az előterjesztés írásban megküldésre került a képviselők részére. Van-e javaslat a napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, javaslom a munkaterv elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 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:
2/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő- testület
2016. I. félévi munkatervét az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke az írásos előterjesztés alapján
tájékoztatja a testületet.
(Az írásos előterjesztés és a Jogi, Ügyrendi és pénzügyi Bizottság 285/2016 illetve 285-2/2016 ügyiratszámú jegyzőkönyve a jkv. 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:
3/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Pályázat kiírása a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyre
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A kolléganő vezetői státusza március 14-én lejár, ezért szükséges a pályázat kiírása. Az írásos előterjesztés
kiküldésre került.
Fekete János alpolgármester:
A határidőt kevésnek tartom. Az erkölcsi bizonyítvány hosszabb idő alatt jön meg.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A határidőt nem lenne érdemes kitolni, mert a lebonyolítás hosszabb időt vesz igénybe. Elfogadjuk, ha a
pályázó behozza az igazolást arról, hogy az erkölcsi bizonyítványt megkérte.
Fekete János alpolgármester:
Elfogadjuk.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 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:
4/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére a mellékletben foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A megbízás 1 évre szól.

4) Önkormányzati szerződések, kinevezések elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján felsorolja a szerződéseket és kinevezéseket.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke 16.20 órakor megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
A szerződések nagy része a régebbi folytatása, a Koplányi Úr kinevezése az új.
Nagy Zoltán képviselő:
A Regős Média Kft szerződését miért kellett 100.000.- Ft + ÁFA- ról 150.000.- Ft+ ÁFA-ra módosítani?
Lőrincz Ferenc megbízási szerződését miért kellett 60.000.- Ft-ról 75.000.- Ft-ra felemelni?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A településképi eljárásról szóló rendeletet a Képviselő- testület elfogadta, amelynek alapján a helyi védelmi
rendelet kerül megalkotásra. A polgármester a főépítész véleménye alapján fogja az egyes ügyekben a hozzájárulását megadni. Ezzel a főépítész munkája jelentősen megnövekszik.
Nagy Zoltán képviselő:
Nem tudom, hogy ez a Lőrincz olyan sokat tett volna itt, sőt, úgy tudom, hogy a munkájával kapcsolatban
inkább kifogások voltak folyamatosan. Nem tudom ki az illetékes ebben, hogy a munkája alapján kell-e ezt
az összeget emelni?
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben ez nem kötelező jellegű, akkor tárgyalás kérdése. Ha a képviselők úgy látják, akkor felveszem
a kapcsolatot a Lőrincz Úrral.
A Regős Média tevékenységét a kérésemre kibővítettük, az ipari park megvalósítása kapcsán a fő feladat a
cégek idehozása lesz. A Kft legalább 20 olyan céggel van PR szerződésben, ami fontos. Ezt nem várhatjuk
el barátságból. A Magazin 5000 példányban jelenik meg frekventált helyeken, ez is egy nagyon jó PR lehetőség Szárszónak.
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Nagy Zoltán képviselő:
Elfogadom ezt a választ, de a december 31-i időpontot vegyük nagyon komolyan. Ha valamiért meghiúsul
a nagy, átfogó program, akkor ezt felül kell vizsgálni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Koplányi Úr kinevezése kapcsán kérdezem, hogy akkor két, párhuzamosan dolgozó ügyintéző lesz a területen?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Koplányi úr közalkalmazottként kerül alkalmazásra, ő az önkormányzati beruházásoknál és pályázatoknál
fog közreműködni mint műszaki ellenőr és műszaki felsőfokú végzettségű szakember. Balázs Zsuzsanna
köztisztviselő, Hivatali dolgozó, aki műszaki ügyintéző, a Hivatalhoz tartozó építésügyi hatósági ügyeket
intézi. Ő eddig sem vett részt teljes egészében a beruházásokban, a pályázatokban pedig külön szakembereket alkalmaztunk.
Tefner Tibor képviselő:
Átfedést érzek. Várady Tünde a pályázatokért, fejlesztésekért, marketingért, a Regös iroda megint a marketingért, Koplányi Úr pedig a pályázatokért és a fejlesztésekért lesz felelős.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Különböző területeken dolgoznak. A Koplányi Úr építésügyi szakember, a beruházásokért, műszaki ellenőrzésért, építésügyért, műszaki elszámolásokért fog felelni. A Regős Kft a marketing tevékenységben
vesz részt. Várady Tünde pedig végzi azt a feladatot, ami eddig is a testület elé lett terjesztve, a hosszú távú
fejlesztési koncepció alapján.
Fekete János alpolgármester:
Reméljük, hogy hamarosan eldől a hosszú távú beruházás sorsa. Tényleg, akkor egypár ember felesleges
lesz itt ennyi pénzért. Csökkenteni kell a belső kiadásinkat, egy részről csökkentünk, más részről dobáljuk
ki a pénzt. Erre utólagosan vissza kell térni. Nagyon sok ember van. Ha nem jön be a hosszú távú fejlesztés, akkor vissza kell venni a fizetését vagy meg kell válni tőle. Nem bírjuk el anyagilag.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A létszámleépítés mindenképpen lehetséges, 1 fő a Hivataltól nyugdíjba ment, az ő munkaköre nem lett
betöltve. A feladatok szétosztásra kerültek a munkatársak között. Arról szólt a jogszabály tervezet, hogy
egyes feladatkörök átkerülnek a járáshoz, de ez januárban nem történt meg, elképzelhető, hogy júliusban
megtörténik. Egyes feladatok elkerülnek, mások pedig bekerülnek az önkormányzathoz, amelyek ellátásához szakemberek kellenek.
Dorogi Sándor polgármester:
Minden új dolog kockázattal jár, de ha nem fogunk ebbe bele, akkor kényelmesen el tudunk ülni négy évig.
Sokan ezt teszik, de sokan meg éjjel- nappal dolgoznak a települések felfejlesztésén. Nem bántok senkit,
aki itt dolgozik a Hivatalban, de a Hivatalokban teljesen új életpálya alakul ki, a korábbi hagyományos,
szociális gondoskodás és esetleges apróbb- cseprőbb dolgok intézése elkerül innen. Az önkormányzatok
feladata a gazdálkodás lesz. Nagyon sok feladatunk volna, ha jól körülnézünk olyan településeken, ahol a
gazdálkodást komolyan vették. Ez kezdődik a strand belépővel, folytatódik más bevételekkel. Tárgyalásokat folytatok emberekkel, hogy hogyan lehetne a programok költségét, a gyerekek étkezési költségét csökkenteni. Ehhez kell egy stáb, aki ezt a munkát végzi. Javaslom, hogy a három személy,- aki elhangzottvalamennyi testületi ülésen tartson, vagy havonta egyszer, egy rövid tájékoztatót. Akkor talán a képviselők
is megnyugszanak, pontosabban tájékoztatva lesznek arról, hogy a fejlesztési ügyek, maga a gazdálkodás
Szárszón hogyan működik. Koplányi Úr építész ember és műszaki ellenőr, a jövőben balatonszárszói lakos
lesz. Várady Tünde élő kapcsolatot tart napi szinten azokkal az intézményekkel, akik ebben az óriási projektben részt vesznek. Nemrég egy stáb jogi szempontból járta körbe a történetet, szerdán pedig a fejlesztés
pénzügyi részét fogja áttekinteni egy stáb és papírra vetik, hogy ebben mi a reális és mi nem. Amennyiben
a tervek fenntarthatósága reális, akkor van esély arra, hogy Szárszón lesz egy fejlesztés. Ha azt mondják,
hogy ez komolytalan, akkor maradunk a kisebb pályázatoknál, ami most is megy. Napi munkát jelent,
dokumentumokat kérnek folyamatosan. A PR, marketing tevékenység kapcsán nagy szerencsénk, hogy van
egy cég, aki rettenetesen szereti Szárszót. Egy évvel ezelőtt kötöttünk szerződést a budapesti Csonka Ügyvédi Irodával. Miután láttam azt, hogy az irodára nincs szükség, akkor a szerződést megállítottam és meg-
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köszöntem a további közreműködést. A Csonka Ügyvédi Iroda vezetőjét közben kinevezték államtitkárnak
a legfontosabb hivatalba. Ez is mutatja, hogy nem ilyen utcai emberekkel vagyunk kapcsolatban, hanem
akik ilyen státuszban vannak. Ezek nem elsősorban a pénzért, hanem Szárszó szeretetéért, az itteni emberek
tiszteletéért csinálják mindezt. Be fognak számolni alkalmanként, és ha látjuk, hogy a dolognak nincs súlya, akkor a szerződéseket meg tudjuk szüntetni. Magam sem látok még bele, hogy az ipari terület megszerzéséhez hol kell elindulni és hogy fogunk eljutni a helyi vállalkozókhoz, hogy beszálljanak a közös
munkába. Ha lesz egy- két rosszindulatú, akkor meg vagyunk kötve. A többi projekttel is nagyon nagy a
munka.
Javaslom az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását. Első Kóborné Oláh Erzsébet
szerződése. Aki egyetért, kérem jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
5/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízási szerződést köt
Kóborné Oláh Erzsébet
alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az
Önkormányzat Szárszói Hírmondó lapjának kéthavonta történő szerkesztésére. A megbízás
2016. január l. napjától 2016. december 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta bruttó
60.894.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
A második Tefner Béla szerződése. Aki egyetért, kérem jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Tefner Béla
szám alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint az Önkormányzat hivatalos honlapjának folyamatos karbantartására, adatok felvitelére, frissítésére. A megbízás 2016. február l. napjától 2017. január 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta bruttó 49.157.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Magda Reisen Bt-vel szerződés kötése. Aki egyetért, kérem jelezze.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete vállalkozási szerződést
köt a Magda Reisen Bt-vel (székhely: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 1.) a beterjesztett
szerződés tervezet szerint az Önkormányzat idegenforgalmi, turisztikai feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási munkálatok elvégzésére, 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra. A vállalkozói díj havi bruttó 200.000 Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Regős Média Kft-vel megbízási szerződés kötése. Aki egyetért, kérem jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt a Regös
Média Kft-vel (1141 Budapest, Álmos vezér park 2. fsz.2) a beterjesztett szerződés tervezet
szerint 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra. A megbízási
díj összege havi 150.000 Ft + ÁFA.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal megállapodás kötése. Aki egyetért, kérem jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
9/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt a Siófoki
Állatvédő Alapítvánnyal (8600 Siófok, Szabadság u. 29., adószám: 19201649-2-14) az Alapítvány támogatására, a megállapodás aláírásától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra az
előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet szerint. Az Önkormányzat az Alapítvány
részére ezen időtartamra 300.000.- Ft támogatást biztosít.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Kertész Adéllal megbízási szerződés kötése. Aki egyetért, kérem jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt Kertész Adél
alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint Balatonszárszó Nagyközség területén dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának szervezési, irányítási feladatainak elvégzésére illetve az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok teljes
körű ellátására. A megbízás 2016. január l. napjától 2016. március 31. napjáig szól. A
megbízási díj havonta bruttó 210.674.- Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Szűcs Józsefnével megbízási szerződés kötése. Aki egyetért, kérem jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
11/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízási szerződést köt
Szűcs Józsefné
alatti lakossal a beterjesztett szerződés tervezet szerint a Megbízó tevékenységi körébe tartozó, gazdasági tanácsadásra, költségvetési beszámolók véleményezésére. A megbízás 2016. január l. napjától 2016. március 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta bruttó 115.021.- Ft, Megbízott a megbízás teljesítésére heti 25 munkaórát, napi 5 munkaórát köteles ráfordítani.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Ifj. Lőrincz Ferenccel tárgyalást folytatunk, ez a határozat kimarad.
Várady Tünde Ildikóval megbízási szerződés kötése. Aki egyetért, kérem jelezze.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Várady Tünde Ildikó,
alatti lakossal bruttó140.450.- Ft/hó megbízási díj
ellenében szerint 2016. január 1. napjától 2016. január 31. napjáig terjedő időszakra a beterjesztett szerződés tervezet szerint.
Feladatai különösen az alábbiak:
- Miniszterelnöki Hivatallal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel való együttműködés, a
települést érintő projekt előkészítése, lebonyolítása, koordinálása.
- A projekt előkészítő és lebonyolító megbízott szakemberekkel, cégekkel való együttműködés,
munkájuk elősegítése, előkészítése, végrehajtásban való részvétel.
- Az Önkormányzattal, a lakossággal, a civil szervezetekkel, az érintett cégekkel való kapcsolattartás, együttműködés, tájékoztatás, ügyintézés.
- Munkáját közvetlenül a polgármester irányítása és utasítása szerint köteles végezni.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Várady Tünde Ildikóval munkaviszony létesítése. Aki egyetért, kérem jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján munkaviszonyt létesít Várady Tünde Ildikó
alatti lakossal 2016. február 2. napjától határozatlan időre, bruttó
225.565.- Ft/hó munkabér megállapításával településmenedzser (projektmenedzser) munkakörben történő alkalmazással, az Mt. 45.§ (5) bekezdése alapján három hónap próbaidő megállapítása mellett.
A munkavállaló feladatai különösen az alábbiak:
- Miniszterelnöki Hivatallal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel való együttműködés, a
települést érintő projekt előkészítése, lebonyolítása, koordinálása.
- A projekt előkészítő és lebonyolító megbízott szakemberekkel, cégekkel való együttműködés,
munkájuk elősegítése, előkészítése, végrehajtásban való részvétel.
- z Önkormányzattal, a lakossággal, a civil szervezetekkel, az érintett cégekkel való kapcsolattartás, együttműködés, tájékoztatás, ügyintézés.
- Munkáját közvetlenül a polgármester irányítása és utasítása szerint köteles végezni.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
Koplányi László kinevezése. Aki egyetért, kérem jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete áthelyezéssel, közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi Koplányi Lászlót (tartózkodási hely:
) 2016. március 15.
napjától határozatlan időre, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) szerinti fizetési osztály és fizetési fokozat megállapításával, az áthelyező
munkáltatónál megállapított 281.400.- Ft/hó illetménnyel beruházási és műszaki ügyintéző
munkakörbe, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti három hónap próbaidő megállapítása mellett.
A közalkalmazott feladatai különösen az alábbiak:
- Pályázatok figyelemmel kísérése, előkészítése, elkészítése, lebonyolítása, koordinálása
- Pályázatíró cégekkel való együttműködés, munkájuk elősegítése, előkészítése, végrehajtásban és pályázati elszámolásban való részvétel
- Az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósított beruházásainak előkészítése, lebonyolításában való közreműködés, koordinálás
- Szükség esetén a műszaki ügyintézői feladatok elvégzése
A közalkalmazott a Kjt. 20/A. § (2) bekezdése szerint- az áthelyezés miatt- pályázat kiírása nélkül
tölti be az állást.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Balatoni Szövetséggel szúnyoggyérítés tárgyában kötendő megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester a Balatoni Szövetség levele alapján tájékoztatja a képviselőket.
(A Balatoni Szövetség levele a jkv. 5. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
15/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Balatoni Szövetséggel csípőszúnyog elleni 2016. évi védekezés finanszírozása tárgyában kötendő beterjesztett megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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6) Iskolai körzethatárokról szóló döntés
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
16/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015/16-os tanévre
vonatkozó iskolai körzethatárok megállapítását megfelelőnek tartja, a 2016/17-es tanévre
azon változtatni nem akar. Felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dorogi Sándor János polgármester

7) Együttműködés a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozóan
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke levele alapján tájékoztatja a képviselőket.
(Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke levele a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázataival kapcsolatos feladatok ellátása terén
együttműködési szándékát fejezi ki a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

8) Tájékoztatás jogszabályváltozásokról
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
A címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
18/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

9) Anno Taverna étteremnél közterületen folytatott átépítési munkálatok- Balatonszárszó
Szóládi u. 1., 1767/14 hrsz.
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
A főépítésszel egyeztettünk pénteken, aki azt az ígéretet tette, hogy a közúti szakhatósággal illetve a közlekedésfelügyelőséggel egyeztet a beépített sávról. A sávot a testület közterületté nyilváníthatja vagy eladhatja.
Dorogi Sándor polgármester:
A Taverna Szóládi úti oldalán lévő tuja sövényt az új tulajdonos kivágta és a helyére felhúzott egy beton
falat, amely közterületen van. A közút felügyelet ha utat bővítené, akkor igénybe vehetnek ebből egy részt. A
szakvélemény után tud az önkormányzat dönteni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A ’80-as években tanácsi tulajdonban álló ingatlanra építettek rá az üzlet tulajdonosok, az épületek magántulajdonba kerültek, a terület pedig osztatlan közös tulajdonba került. A ’90-es évek végén a tulajdonosok kezdeményezték a tulajdonközösség megszüntetését. Az akkori önkormányzat ezt méltányolta, így 2000-ben
készült egy tulajdonközösség megszüntetés, földmérő lemérte a területet, felosztotta az épületeket önálló
helyrajzi számmal rendelkező egységekre. A földterület esetében viszont meg kellett hagyni az osztatlan
közös tulajdont. Az eredeti állapot szerint a telekhatár a jelenlegi járdának a K-i vonaláig nyúlt ki. Az osztatlan közös tulajdon eddig terjedt, tulajdonosi jogot szerzett rá. 2006-ban a közös tulajdon meg lett szüntetve,
meg lett változtatva a telekhatár és a kérdéses sáv visszakerült önkormányzati tulajdonba. Időközben ez a
terület jóhiszeműen, jogszerűen részben be lett építve. A tulajdonos egyeztetett az akkori önkormányzati
vezetőkkel. Jelenleg tény, hogy idegen tulajdonra épített rá egy kerítést a jelenlegi üzemeltető. Nem jelenti
azt, hogy jogszerűen épített rá, de abban sem vagyok biztos, hogy teljesen jogszerűtlen. Egyértelmű választ
nem tudnék erre adni. Ha a közút kezelőnek a területre szüksége van, akkor nem lehet szó tulajdonjog átruházásról, esetleg használati lehetőség biztosításáról. Meg kell várni a közútkezelő válaszát, utána lehet érdemben foglalkozni vele.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A tulajdonos a kérésünkre most felfüggesztette az építkezést. Az a döntésre vonatkozó javaslat, hogy a testület kérje fel a tulajdonost, hogy addig ne folytassa az építkezést, amíg a szakvélemény- talán a héten- meg
nem érkezik.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Addig ne folytassa az építkezést. A járda mióta van ott?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
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A települési főépítésszel egyeztettünk, a HÉSZ-ben szerepel, hogy a Szóládi út úgy van megtervezve, hogy
kibővítésre kerül majd, a járdából is út lenne, így a kérdéses sáv lenne a járda. Azonban az autópálya miatt
lehet, hogy erre már nem lesz szükség. A sáv külön helyrajzi számon szerepel, ezért a tulajdonos nem mondhatja azt, hogy abban a tudatban volt, hogy ezt az ingatlanrészt is megvásárolta.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Csak annyit, hogy 2006-os ez a telekalakítás, október 31-es itt van csomó aláírás, hogy akaratunknak megfelelően történt ez a dolog, tehát nem mondhatják, hogy nem tudták. Sem aki eladta, sem aki megvette.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy egyrészt tájékoztassuk a Taverna tulajdonosát, hogy úgy döntött a testület, hogy építkezést le
kell állítani a döntés megszületéséig. A másik, hogy meg kell várnunk az utas cég nyilatkozatát. A harmadik
pedig, hogy én tisztelettel megkérem Ügyvéd Urat, Jegyző asszonyt, hogy 15-re, a következő testületi ülésre
elő kellene készíteni, hogy mi a helyzet.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező – Balatonszárszó Szóládi út-Kossuth Lajos utca sarok 1767/14 hrszú ingatlanra a 1767/15
hrszú ingatlan (Anno Taverna Étterem) tulajdonosa, üzemeltetője építési munkálatokat végez az Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül.
A Képviselőtestület felhívja az Építtetőt, hogy a munkálatokat függessze fel, amíg az Önkormányzat a közúti
hatóság véleményét (álláspontját) beszerzi, és a megkért vélemény alapján döntését meghozza. A Képviselőtestület soron következő várható ülésének időpontja 2016. február 15. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Képviselőtestület a Magyar Közút
Nonprofit Zrt véleményét beszerezze a jelzett ingatlanra vonatkozóan. A Képviselőtestület egyben felkéri a
polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Gáspár Zsolt építtetőt. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: folyamatos.
(A felvett jegyzőkönyv és mellékletei a jkv. 9. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
19/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező – Balatonszárszó Szóládi út-Kossuth Lajos utca sarok
1767/14 hrszú ingatlanra a 1767/15 hrszú ingatlan (Anno Taverna Étterem) tulajdonosa,
üzemeltetője építési munkálatokat végez az Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül.
A Képviselőtestület felhívja az Építtetőt, hogy a munkálatokat függessze fel, amíg az Önkormányzat a közúti hatóság véleményét (álláspontját) beszerzi, és a megkért vélemény
alapján döntését meghozza.
A Képviselőtestület soron következő várható ülésének időpontja 2016. február 15.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a Képviselőtestület a Magyar Közút Nonprofit Zrt véleményét beszerezze a
jelzett ingatlanra vonatkozóan. A Képviselőtestület egyben felkéri a polgármestert, hogy
döntéséről tájékoztassa Gáspár Zsolt építtetőt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

10) Intze Tamás kérelmére a Balatonszárszó, Fő u. 38. sz. alatti ingatlanról a helyi védelem
levétele, HÉSZ módosítás
15

Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A testület egy korábbi ülésén döntött arról, hogy a Fő utcai házról a helyi védelmet leveteti, amely 250.000.Ft-ba kerülne. Egyszer már volt hasonló eset, akkor a kérelmező fizette a költségeket. Lehet még a döntésen
változtatni, hogy ne az Önkormányzat állja a díjat?
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Lehet változtatni, a vevőnek is érdeke, hogy ez rendeződjön. Meg lehet őt keresni, felajánlani, hogy az
összeget utalja át az önkormányzatnak és utána gyorsított eljárásban ezt rendezni tudjuk. A költség ne az
önkormányzatot terhelje. Legfeljebb el lehet menni az 50%-os megosztásig.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy az Urral folytassunk tárgyalást, hogy szíveskedjen a költségeket átvállalni és ebben az esetben az ügyintézést elkezdjük.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetést Intze Tamás kérelmezővel a Balatonszárszó, Fő u. 38. sz., 66/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
a helyi védettség megszüntetésével kapcsolatos, az Arker’s Kft részletes árajánlatában szereplő 200.000.Ft +ÁFA (bruttó 254.000.- Ft) összegű költség kérelmező általi átvállalása tárgyában. A Képviselő- testület
felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a testületet. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: folyamatos.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
20/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert,
hogy folytasson egyeztetést Intze Tamás kérelmezővel a Balatonszárszó, Fő u. 38. sz., 66/1
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a helyi védettség megszüntetésével kapcsolatos, az Arker’s
Kft részletes árajánlatában szereplő 200.000.- Ft +ÁFA (bruttó 254.000.- Ft) összegű költség kérelmező általi átvállalása tárgyában.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a
testületet.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Dorogi Sándor polgármester:
Az Egyebek napirendi pontok közé tartozna, de itt kívánom elmondani, hogy Fekete János alpolgármester
Ebes Községben egy jótékonysági rendezvényen vett részt. Felkérem, hogy erről tájékoztassa a testületet.
Fekete János alpolgármester:
Az iskola javára szervezett bál jól meg volt szervezve és sok fiatal volt. Ott találkoztam egy úrral, ki elmondta, hogy ipari parkot hoztak létre, amelyből sok pénz jön be, az önkormányzat rendelkezik egy szállodával is
és pályázaton is nyertek. 700-800 ha földön gazdálkodnak is, gépeket pályázat útján nyertek. A költségvetésük 1.000.000.000.- Ft, a település 4.600 lakossal rendelkezik.
Dorogi Sándor polgármester:
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Kétszer volt cserediák program Ebessel. Erdélyből is megjött a meghívó, ahová várják Szárszó 8-9 fős küldöttségét is. 4-5 éve van ez a kapcsolat. Felkérem Korcz Miklóst, hogy szíveskedjen a delegációt megszervezni és delegációvezetőként Szárszót képviselni. Fontos lenne, hogy az iskolából is menjen valaki. Ők jöttek nyáron. Felkérem Igazgató Asszonyt, hogy az iskoláról tájékoztassa a képviselőket.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató:
Megköszönöm, de az utazási lehetőséggel a kollégák nem nagyon fognak élni, mert 19-én lesz a farsang,
amelyre meghívok mindenkit. Az iskolában minden rendben van, a félévet lezártuk. 4 kollégánk vesz részt a
pedagógus minősítésben. A kerekasztal beszélgetésre a mi tankerületünkben is lehetőség van. Köszönjük
azoknak, akik részt vettek a szülők bálján.
Dorogi Sándor polgármester:
A képviselő- testület nevében megköszönöm a szervezők munkáját.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató:
Idén Budapestre tervezik a szülők a kirándulást a báli bevételből. Mindenkinek köszönjük a támogatást.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából volt egy előadás.
Dorogi Sándor polgármester:
A gyermekek napközis étkezése 472.- Ft, ez Földváron 350.- Ft. A díj magas, a szülők nem tudják kifizetni.
A szociális bizottság ezt tárgyalni fogja.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató:
Decemberben az iskola 25 új számítógépet és 8 db monitort kapott. 2014-ben is kaptunk 16 gépet.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató 17.20 órakor távozik az ülésről.

11) Hoffmann Andrea kérelme a Balatonszárszó, 960/34 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, rendeltetés megváltoztatása ügyében
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Tefner Tibor képviselő:
Lehet, hogy a CSOK miatt kéri.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ez a CSOK kérdés nem is befolyásolja, ugyanis külterületre, zártkertre, mindenre- úgy hírlik- lehet felvenni
ezt a kedvezményt. Hozzon még akkor 37 másik embert.

Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az írásos előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
21/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó,
960/34. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Hoffmann Andrea (
alatti lakos) Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosítására irányuló kérelmét elutasítja.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosát a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Balatonszárszó Szóládi u. 22/A lakóház belső vízvezeték rendszerének felújítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, fogadjuk el az összeget.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 12. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Szóládi u. 22/A sz. alatti ingatlanon lévő kétegységes lakóház belső vízvezeték felújítási munkájának elvégzésére Kirner Sándor (
) egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadja
mindösszesen bruttó 200.000.- Ft értékben.
A Képviselő- testület megbízza a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésével kapcsolatosan a további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

- Balatonszárszói Turisztikai Egyesület költségvetési tervezete
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Némethné Szabó Magdolna turisztikai referensnek.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens tájékoztatja a testületet a három nyelvű kiadvány készítéséről és a Budapesti Utazási Kiállításról. Szeretnének a vidéki kiállításokra is elmenni, amelynek a költségében sikerült más településekkel osztozni.
Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Tavaly két standon szerepeltünk, idén csak eggyel fogunk.
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy a Turisztikai Egyesület részére biztosítsuk a 850.000.- Ft-ot a
kiállításokon való részvételre valamint a többnyelvű prospektus elkészítéséhez.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére az utazási kiállításokon való részvételhez illetve a háromnyelvű prospektus elkészítéséhez
850.000.- Ft támogatást hagy jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. A Képviselő- testület
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 13/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
23/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére az utazási kiállításokon való részvételhez illetve a háromnyelvű
prospektus elkészítéséhez 850.000.- Ft támogatást hagy jóvá az Önkormányzat 2016. évi
költségvetése terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

- Vécsei Mihály kérelme
Dorogi Sándor polgármester:
Korábbi ülésen arról határozott a testület, hogy amíg a múlt évi tartozás nem rendeződik, nem tud vele tárgyalni. A mai napon megérkezett az összeg nagy része, 60.000.- Ft hiányzik a múlt éviből, amit holnap
kíván teljesíteni. A két másik bérlő, Kétszeri Csilla és Kálosi Szabolcs az idei bérleti díjat befizette, úgyhogy a múltkori kérelem- amely a részletekben történő fizetésről szólt három aláírással- már nem érvényes,
erről nincs mit beszélni. Egy bérlő maradt, aki nem fizetett. A jogi bizottság elnökének nagy szerepe lenne
ebben, újra 15-én jelöljük meg, hogy előkészítsük addig, hogy hogyan lehet a szerződését megszüntetni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Az idei bérleti díjat határidőre nem fizette be, az elmúlt időszakra vonatkozóan pedig nem rendezte teljes
egészében, ez szerződésszegés, így ennek jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Felszólítást kell küldenünk,
amelyben a jogkövetkezményekre figyelmeztetjük, azonnali határidővel, és amennyiben nem teljesíti, akkor rendkívüli felmondással fel kell mondani. A bírósági szakasz majd eldönti, hogy kinek milyen beszámítási igénye van. Ez akkor sem így működik, hanem befizeti a bérleti díjat, majd jöhet, hogy szeretne számlázni. Javaslom, hogy a szerződésszegésre figyelemmel a törvény által előírt lépéseket tartsuk meg, nem
javaslok további egyeztetéseket, póthatáridőket. Évek óta toleráns volt vele szemben az önkormányzat.
Tavaly az ügyvédi levélre azonnal be tudta fizetni a díjat. Az ügyvédi levelet megszerkesztem, ha gondoljátok.
Dorogi Sándor polgármester:
Mivel egyéb észrevétel nincs, javaslom felszólítással élni, amelyben mindezeket közöljük.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja a Fröccsbusz Szolgáltató
Kft bérlőt (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82, telephely: 1031 Budapest, Nánási út 65.), hogy a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai központi strandon lévő büfé bérleményre vonatkozóan a szerződésben foglalt kötelezettségeinek azonnali határidővel tegyen eleget. Ellenkező esetben a Képviselő- testület- mint
bérbeadó- a szerződésben foglaltak szerint fog eljárni. A Képviselő- testület felkéri a Dr. Tomka Ákos
ügyvédet a felszólítás elkészítésére és Bérlő részére történő megküldésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka Ákos ügyvéd, Határidő: értelem szerint.

19

(A kérelem a jkv. 13/2 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja a Fröccsbusz Szolgáltató Kft bérlőt (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82, telephely: 1031 Budapest, Nánási út 65.), hogy a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai központi strandon lévő
büfé bérleményre vonatkozóan a szerződésben foglalt kötelezettségeinek azonnali határidővel tegyen eleget. Ellenkező esetben a Képviselő- testület- mint bérbeadó- a szerződésben foglaltak szerint fog eljárni.
A Képviselő- testület felkéri a Dr. Tomka Ákos ügyvédet a felszólítás elkészítésére és Bérlő
részére történő megküldésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: értelem szerint

- A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda vezetőjének köszönetnyilvánítása
Dorogi Sándor polgármester a kérelem alapján tájékoztatja a képviselőket.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető szóban is megköszöni Tefner Tibor munkáját és tájékoztatást ad
az elvégzett munkálatokról, majd megköszöni Fekete János alpolgármester, Nagy Zoltán képviselő és Apáti
Kinga képviselő támogatását.
Dorogi Sándor polgármester:
Elfogadjuk ezt a támogatást Tibortól? Ha el, akkor szavazzuk meg. Javaslom az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tefner Tibor képviselő Balatonszárszói Százszorszép Óvodának nyújtott támogatását, térítésmentes munkavégzését elfogadja. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 13/3 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
25/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tefner Tibor képviselő
Balatonszárszói Százszorszép Óvodának nyújtott támogatását, térítésmentes munkavégzését elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
Az óvoda két csoporttal fog tovább működni?
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető:
A következő nevelési évben is hasonló, 50-52 fős gyermeklétszám lesz. Az állam kétszer 25 fős csoportot
támogat 100-%-osan dolgozói létszámmal együtt. Az 50-52 fő 2 csoport létszámát fedi le. 9.000.000.- Ft
körüli összeget kell az önkormányzatnak az óvoda működéséhez hozzátenni. 14 gyermek fog elmenni az
iskolába és 14 gyermek beiratkozására kerül sor. A következő, 2016/2017-es nevelési évben 12 gyermek fog
iskolába menni és ugyanennyi fog bejönni. Erről dönteni kell. Ha csoportbezárásra kerül sor, akkor a dolgozók sorsa felöl is dönteni kell. A létszámokat a védőnőt kértem ki, pontos létszámok. Szóládról 3 gyermek
jár hozzánk, Telekiből 1 gyermek, Őszödről és Szemesről pedig 1-1 gyermek, akik elmennek az iskolába, 4
bejáró kisgyermek várható. A születésekben megtorpanás várható.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha az átszervezés mellett dönt a testület, a döntést május utolsó napjáig kell meghozni. Az átszervezés szeptember 1-től vonatkozik, addig a három csoportos működtetést biztosítani kell, tehát a 9.000.000.- Ft háromnegyedét mindenképpen hozzá kell tenni.

- Dr. Báthori Beáta gyermekorvos kérelme
Dorogi Sándor polgármester a kérelem alapján tájékoztatja a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az időtartam nem változik, csak a rendelési idő tolódik el.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bátori Beáta házi gyermekorvos
rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmére a módosítást az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szerdai napokon a rendelési idő 9.00-10.30-ról 11.30-13.00-ra változik.
Szerdai napokon a tanácsadás 13.00-14.00-ig tart.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Dr. Bátori Beáta házi gyermekorvost. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 13/4 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bátori Beáta házi
gyermekorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmére a módosítást az alábbiak
szerint jóváhagyja:
- Szerdai napokon a rendelési idő 9.00-10.30-ról 11.30-13.00-ra változik.
- Szerdai napokon a tanácsadás 13.00-14.00-ig tart.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Dr. Bátori Beáta
házi gyermekorvost.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Nagy Zoltán képviselő:
Dr. Hódi István jelezte, hogy az orvosi rendelő fűtése a gyermekorvosi rendelőből szabályozható. Ha a
gyermekorvosnál nagyon meleg van, lezárják a fűtést, akkor a felnőtt rendelőben pedig hideg van, fáznak
a betegek. A radiátorra szerelhető hőszabályzó megoldás lehetne, illetve egy hővédő fóliával be lehetne
vonni az ablakot. Továbbá a Doktor Úr szeretné a garázst használni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A gyermekorvos is kezdeményezte az egyeztetést, mert ő azt állítja, hogy nem kapcsolja le, de nincs melegebb.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Németh Klaudiát, a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet a rendezvényekről.
Németh Klaudia, a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke tájékoztatást ad a rendezvényekről, a
rendezvényeken részt vevő fiatalok számáról.
Apáti Kinga Csilla képviselő az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke tájékoztatást ad a
rendezvényről.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatást ad a szárszói vegyeskar működéséről, rendezvényéről, a Sportegyesület közgyűléséről.
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke tájékoztatja a képviselőket a karate szakosztály 25
éves jubileumáról és az elért eredményekről, övvizsgáról.
Dorogi Sándor polgármester:
A szárszói újságban nem jelent meg cikk arról, hogy lesz a karate bemutató, én sem tudtam róla.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke tájékoztatást ad arról, hogy a Jókai, Kisfaludy és a
Berzsenyi utcákban nagy a belvíz. Megkérdezi, hogy a Berzsenyi utcában lesz-e folytatása a fák csonkolásának?
Dorogi Sándor polgármester kéri, hogy az elnök írja le a problémákat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző tájékoztatást ad a szelektív hulladékgyűjtésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom a megküldött határozati javaslat elfogadását.
(Witzmann Mihály levele a jkv. 13/5 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2016.(II.01.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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