Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-2/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. február 15-én tartott rendes üléséről
2. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
28/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
29/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok kiegészítésének elfogadása
30/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
31/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezettel támogatási szerződés kötése
32/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportjával támogatási szerződés kötése
33/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Üdülőegyesülettel támogatási szerződés kötése
34/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesülettel támogatási szerződés kötése
35/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
MTTSZ Klubbal támogatási szerződés kötése
36/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyközségi Sportegyesülettel támogatási szerződés kötése
37/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvánnyal támogatási szerződés kötése
38/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesülettel támogatási szerződés kötése
39/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Környezetvédelmi Alap felhasználási céljának jóváhagyása
40/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Játszóterek felújítása ügyében egyeztetések folytatása
41/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda felvételi körzetének és nyitvatartási rendjének elfogadása
42/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Védőnői munkakör betöltésére álláspályázat kiírása
43/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
József Attila Művelődési Ház költségvetésében 250.000.- Ft-ot biztosít a balatonszárszói könyvtár könyvállományának gyarapítására
44/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Írásos tájékoztató elkészíttetése a Szárszó TV részére beszerzendő kamera vásárlási lehetőségeire vonatkozóan
45/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
József Attila Művelődési Háznál a csapadékvíz elvezetés megoldására vonatkozóan árajánlatok bekérése
46/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatási
megállapodás és a 2016. évre szóló használatba adási szerződés megkötése
47/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 3. csoportjának megszüntetése
48/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
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A központi strandra tervezett beléptető rendszerről szóló tájékoztatás tudomásul vétele
49/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Megbízási szerződés kötése Horváth Andreával szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére, felülvizsgálatok elvégzésére
50/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Anno Taverna tulajdonosával egyeztető tárgyalások lefolytatása rendezetlen jogviszonyok tisztázása érdekében
51/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
SINOSZ Somogy Megyei Szervezetének támogatása
52/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoportjának támogatása
53/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatoni Futár lap támogatása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 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
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

mb. aljegyző
műszaki ügyintéző
gazdasági vezető feladatokat ellátó ügyintéző
Művelődési Ház vezető
iskolaigazgató
iskolaigazgató helyettes, Szabó Zoltánné Gelencsér
Ilona helyettesítésére
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
nem jelent meg
megjelent

Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Balázs Zsuzsanna
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné
Dancsecs Klára
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Dankházi Bence
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

megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
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
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Vécsei Mihály
Bolla Sándor

Fröccsbusz Kft képviseletében
Agro- Balaton Kft ügyvezetője

megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van,
az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy Dr. Tomka Ákosnak, a JÜP Bizottság elnökének későbbi
érkezése miatt a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét a testület változtassa meg a költségvetés tárgyalásának hátrébb sorolásával.
Nagy Zoltán képviselő felolvassa Vécsei Mihály kérelmében szereplő témákat és javasolja, hogy ennek tárgyalását vegye fel a testület a napirendek közé.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi napirendi pontok és határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Támogatási szerződések jóváhagyása
3) Döntés a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
4) Játszóterek felújítása
5) A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda felvételi körzetének és nyitvatartási rendjének elfogadása
6) Álláspályázat kiírása védőnői munkakör betöltésére
7) 2016. évi költségvetés elfogadása
8) Egyebek
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
28/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Támogatási szerződések jóváhagyása
3) Döntés a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
4) Játszóterek felújítása
5) A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda felvételi körzetének és nyitvatartási rendjének elfogadása
6) Álláspályázat kiírása védőnői munkakör betöltésére
7) 2016. évi költségvetés elfogadása
8) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző kéri, hogy a testület szavazzon a Nagy Zoltán által javasolt napirendi pont kiegészítésről.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi napirendi pontok és határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:
- Vécsei Mihály és a Fröccsbusz Kft kérelme
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.

A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
29/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:
- Vécsei Mihály és a Fröccsbusz Kft kérelme
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Nagy Zoltán képviselő:
A halotthűtő javítása nagyon sok időt vett igénybe. Nem kellene minden évben felülvizsgáltatni? A ravatalozó
előtti kövezést nem kellene idén megcsináltatni?
Dorogi Sándor polgármester:
Azt hittem, hogy már meg lett javítva a hűtő.
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elvitték a hibás alkatrészt, azóta nem készült el, de kaptunk egy póthűtőt a megyei temetkezéstől.
Tefner Tibor képviselő:
A szerződés tartalmazza a temetkezési vállalat kötelességeit. Fődarab és hűtőkamra cseréje önkormányzati feladat.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke 16.23-kor megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
A következő testületi ülésre utánanézek, hogyan áll az ügy.
Nagy Zoltán képviselő:
Javaslom, hogy a szemét illetve a szemétszállítás ügyében tárgyaljunk Varga Norberttel és a Zöldfokkal.
Dorogi Sándor polgármester:
Tisztázni kell, hogy ezt a szolgáltatást hogyan folytatjuk tovább. Varga Norberttől érkezett hozzám három
anyag, javaslom, hogy a területfejlesztési bizottság a héten vagy a jövő héten tárgyalja meg az ügyet. Javaslom
az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
30/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Támogatási szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket majd felkéri a civil szervezetek vezetőit, hogy nagyon röviden ismertessék a támogatási összegek célját.
A civil szervezet vezetők- Apáti Kinga Csilla a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke, Kusiak Grazsyna a
NABE elnöke, Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke illetve Némethné Szabó Magdolna
turisztikai referens tájékoztatást ad a támogatási összegek felhasználási céljáról.
Nagy Zoltán képviselő:
A nyári rendezvényekkel kapcsolatban halottam olyan kritikát, hogy a Hevesi Tamás koncerten harminc- valahányan voltak csak, a Mága Zoltán koncertre úgy kellett a jegyeket szétosztogatni, Csokifesztivál is hagyott
maga után kívánnivalót. Tárgyalja át a Képviselő- testület is azokat a rendezvényeket, amelyekkel probléma
van.
Dancsecs Klára a József Attila Művelődési Ház vezetője:
Nem tudok róla, hogy Hevesi Tamás koncertet rendeznénk idén, amelyen körülbelül 300-an voltak, Mága Zoltán sem lesz idén, de még ezután készül el a rendezvény tervezet. Idén nem Csoki fesztiválnak fogjuk nevezni,
hanem egy csokinap lesz a nyár közepén, átdolgozott formában.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy örömmel veszik a jó ötleteket, egy stáb dönt a
rendezvényekről, idén a gazdálkodás lesz a fő szempont. Ismerteti Mága Zoltán munkásságát és elmondja, hogy
olyan műsorkínálatot nem tudnak tervezni, hogy az mindenkinek maradéktalanul tetszen. Tájékoztatást ad a
tavalyi és az idei csokifesztiválról, a programok központosításának terveiről, Kárpát- medencei halfőző versenyről, horgászási lehetőségről, marketingről.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens tájékoztatást ad az idei marketing kampány két eleméről és a
gasztronómiai rendezvényekről.
Fekete János alpolgármester a Lövészklub működéséről, majd Harmath Imre a Nagyközség Sportegyesület elnöke a támogatási összeg felhasználási céljáról és az egyesület működéséről, TAO támogatásról, felújításokról
ad tájékoztatást.
Dorogi Sándor polgármester a sport közgyűlésről tájékoztatja a testületet.
Nagy Zoltán képviselő javasolja, hogy az Önkormányzat nagyon köszönje meg a TAO támogatásokat és tájékoztatást ad a vízisport egyesület létrehozásának lehetőségéről.
Tefner Tibor képviselő:
Szükség lenne egy raktárra a sportpályánál.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 17.09-kor megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester a BITKA kérelméről és tevékenységéről tájékoztatja a testületet.
Dancsecs Klára a József Attila Művelődési Ház vezetője előadja, hogy a Művelődési Házon keresztül kap támogatást az Új Élet Klub, a Nyugdíjas Klub, a Családosok Szárszóért Egyesület és a Szülői munkaközösség.
Németh Klaudia a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke tájékoztatást ad a támogatási összeg felhasználási céljáról.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint kerüljenek elfogadásra a támogatási összegek.
Javaslom a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére 500.000.- Ft támogatását biztosítását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
31/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére 500.000.Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft támogatását
biztosítását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
32/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft támogatását biztosítását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
33/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft
összegű támogatást biztosít.
A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére 900.000.- Ft támogatását biztosítását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
34/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére
900.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az MTTSZ Klub részére 100.000.- Ft támogatását biztosítását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
35/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint az MTTSZ Klub részére 100.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft támogatását biztosítását.
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
36/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft
összegű támogatást biztosít.
A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére 150.000.- Ft
támogatását biztosítását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
37/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért
Közhasznú Közalapítvány részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület részére 100.000.- Ft támogatását biztosítását.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
38/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete2016. évben az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében foglaltak szerint a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület részére
100.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
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A Képviselő- testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Döntés a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
39/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Környezetvédelmi Alap1.385.145.- Ft - 2015. évi felhasználását az alábbi célra jóváhagyja:
- hozzájárulás a Balatonszárszó, Rákóczi utcai vízelvezető árok kiépítésének költségeihez.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

4) Játszóterek felújítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket majd előadja, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha a Kft megjavítaná a javítható eszközöket, a nem javíthatóakat pedig leszerelné az
önkormányzat.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy amit lehet, azt saját erőből valósítsuk meg, mert az árajánlatokban szereplő összegek rendkívül
magasak. Sok olyan munkaelem van benne, amit házilagosan, vagy a saját brigáddal megoldható.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Utána javaslok egy újbóli felülvizsgálatot, mert az uniós szabvány előírásoknak meg kell felelni. Ha nem felel
meg, akkor vagy újból meg kell csináltatni vagy le kell szerelni az eszközt.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Meg kell vizsgálni, hogy melyik munkanemeket tudja az Önkormányzat megoldani saját maga. Erre nincs meg
a forrás. A legfontosabb, hogy a játékok biztonságosak legyenek, inkább le kell szerelni, ami veszélyes, minthogy baleset legyen. Önerőből is sok mindent meg lehet ebből oldani.
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Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Én egy olyat kérdeznék Imre, hogy esetleg a szárszói Sportegyesület nem tud ebbe beszállni? Akkor költségvetéssel dolgozhat ez a Sportegyesület- ahogy elhangzott- hogy szerencsés, támogatók vannak. A község is ad
6.400.000.- Ft-ot, hát bizony, ugye a múltkor a pénzügy bizottsági ülésen problémánk volt az étkeztetéssel, a
minden csodával, és a legnagyobb támogatást is a Sportegyesület kapja és adókból is ő részesülhet. A játszótér
kérdésébe, jó állapotba hozásába anyagilag ….
Harmath Imre a Nagyközség Sportegyesület elnöke:
A TAO pénz nem ad erre lehetőséget, szigorúan csak arra lehet elkölteni, ami a pályázatban van, azzal el kell
számolni. A többi támogatás javarészt az utazásra és a nevezési díjakra kell. Jelenleg nem látok arra lehetőséget,
hogy megtakarítás legyen.
Dorogi Sándor polgármester:
A TAO-nak szoros elszámolása van. Lehet, hogy a teniszklubban lévő aktív és Szárszó- szerető emberek vállalnának egy- egy játszóteret. Felveszem velük a kapcsolatot.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Már csak azért is, mert üdülőfalu lennénk, ha igaz, és játszóterek nélkül a családos jelleg elveszik, hogyha le
kell szereljük ezeket.
Tefner Tibor képviselő:
A szülőket meg lehetne kérdezni, hogy részt vennének-e a felújításban.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az összeg betervezésre került a 2016. évi költségvetés tervezetbe, de nem fontos mindet elkölteni.
Dorogi Sándor polgármester:
Tibor javaslatát támogatom és felkérem az EHK Bizottság elnökét, hogy a témát járja körbe.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert és az Egészségügyi,
Humán és Köznevelési Bizottság elnökét, hogy a felújításra szoruló játszóterek ügyében folytassanak egyeztetéseket a gazdaságosabb megoldási lehetőségekre vonatkozóan és azok eredményéről tájékoztassák a Képviselőtestületet. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke, Határidő: folyamatos.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
40/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert és az
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnökét, hogy a felújításra szoruló játszóterek
ügyében folytassanak egyeztetéseket a gazdaságosabb megoldási lehetőségekre vonatkozóan és
azok eredményéről tájékoztassák a Képviselő- testületet.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos
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5) A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda felvételi körzetének és nyitvatartási rendjének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Gyurcsekné Prekáczka Etelka óvodavezető az írásos előterjesztés szerint tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az írásos előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
41/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 22.§
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy
rendelkezik, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Társulási Megállapodása alapján meghatározott, a társult önkormányzatok fenntartásában működő óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a társult települések közigazgatási határával.
2. A Képviselő- testület megállapítja, hogy az óvoda nyitvatartási rendje minden munkanap 7.00
órától 17.00 óráig tart.
A Képviselő- testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az illetékes Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: 2016. március 20.

6) Álláspályázat kiírása védőnői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerint tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az írásos előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
42/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot ír ki a Területi Védőnői Szolgálat (8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.) területi védőnői álláshelyére a mellékletben foglaltak szerint.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) 2016. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A napirendi pontot a JÜP Bizottság megtárgyalta.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a költségvetési tervezetet megtárgyalta és az előterjesztett anyagokat támogatja, megvitatásra és
elfogadásra javasolja. A könyvvizsgálói anyag akkor még nem állt rendelkezésünkre, amely a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetet a jogszabályokkal összhangban állónak és megfelelőnek tartja. A könyvvizsgálói
jelentés alapján, ha nem lenne az előző évi pénzmaradványunk, akkor mínuszos lenne a költségvetés. Nagyon
fontos, hogy tartalékunk legyen és a költségvetést egyensúlyba kell hozni, mert hosszú távon nem biztos, hogy
mindig lesz tartalékunk.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tavaly 65.000.000.- Ft volt a pénzmaradvány, idén 30.000.000.- Ft, a másik része beleépül a működésbe.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottsági ülésen szóba kerültek az óvodával és a házi segítségnyújtással kapcsolatos többletkiadások.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A Bizottság javasolta a költségvetési rendelet elfogadását és szóba került, hogy javasolni fogja a 3. óvodai csoport megszüntetésére vonatkozó testületi döntés tárgyalását, illetve szóba került az iskolai étkezési térítési díj
400.- Ft-ra történő csökkentése is, amelynél az élelmezésvezető vállalta, hogy a különbözetet kigazdálkodja.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Felmerült az ülésen, hogy az óvodai többletkiadásokhoz a társtelepülések arányosan járuljanak hozzá.
Nagy Zoltán képviselő:
A vállalkozók építmény adója 1.300.- Ft/m2. A környéken 750.-Ft- 800.- Ft ez az adó, amelynek a mértéke a
tervezett ipari park szempontjából fontos. Beszélgettünk arról, hogy a nem beépített ipari területek az idén adóztatva lesznek, ezt az iparűzési adó mérséklésével hozzunk egyensúlyba. A Kenyér Zoltán hívott fel engem
ezügyben. Ne vadítsuk el magunktól a legnagyobb alapterületű és legtöbb embert foglalkoztató cégeket ezzel az
őrült adóval.
Dorogi Sándor polgármester:
Az emberek nem ismerik jól az új adórendeletünket.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az ipari park miatt át kellene gondolni a telekadó mértékét. Az elfogadásnál el is hangzott, hogy a jogszabályi
változások miatt kénytelenek vagyunk adóztatni, de az önkormányzati és a vállalkozói érdek kerüljön egyensúlyba. Meg kell vizsgálni, hogy van-e lehetőség mérséklése, ha azt akarjuk, hogy valaki itt beruházzon és munkahelyet teremtsen.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Év közben adó mértéket emelni nem lehet, de csökkenteni lehet.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha az ipari park projekt beindul, akkor az önkormányzat által megvásárlásra kerülnek a területek. Az óvodánál
már nincs az a támogatás, amibe kerül az óvoda.
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Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A vállalkozók adójához még egy olyan gondolatom van, hogy ezt most nem indokolt szerintem változtatni, ha
megalakulna ez az ipari park, nyilván akkor ráérünk módosítani ezen az adónemen.
Nagy Zoltán képviselő:
Ahhoz, hogy idecsábítsuk vállalkozókat, kedvezőbb feltételeket kell biztosítani, mint a többi település.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ez mind rendben van Zoli, de tulajdonképpen most egy felvásárlásról van szó. Valakik megszerzik azokat a
területeket és ő, majd amikor át kell adja az önkormányzatnak- ha hajlandó lesz rá- ő jól fog járni.
Nagy Zoltán képviselő:
Ha meg akarja vásárolni ilyen adók mellett.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Arról beszélünk ugye, ipari park, önkormányzati tulajdon, amire jönnek a vállalkozók. Az önkormányzat kiépíti
a közműveket, ott a vállalkozó, ha jelentkezik, akkor gondolom felépítményt fog építeni. Ott ráérünk mi adónemet változtatni.
Nagy Zoltán képviselő:
Megtörtént eset, hogy vállalkozó Balatonszárszón vállalkozást akart működtetni, de elment Tabra.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Most egyelőre ott tartunk, hogy felvásárlások történtek emberek részéről. Elindult egy önkormányzati fejlesztés.
Pillanatnyilag amíg nem indul az ipari park ügye, addig indokolatlan.
Tefner Tibor képviselő:
A vásárlás már előtte megtörtént, nem spekuláció. 2,6 ha a terület, így 2.600.000.- Ft-ot kellene neki fizetnie.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy a következő ülésre vizsgáljuk meg a környező települések adónemeit.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezető feladatokat ellátó ügyintéző:
Lehetne egy olyan kedvezményt beiktatni, hogy amennyiben egy éven belül megkezdi a működést, akkor kedvezményt kap.
Dorogi Sándor polgármester:
Az óvodában szeptembertől a három csoportból kettő lesz. Úgy tűnik, hogy a személyzeti kérdést is meg lehet
oldani, nem kell elbocsátani senkit.
A Kft részére 65.000.000.- Ft lett betervezve.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője:
A MAN darujának felújítása áfásan 2.000.000.- Ft lesz, hatósági műszakira kell vinni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ez lehet a Kft számláján. A Kft-vel támogatási szerződést kell kötni a 65.000.000.- Ft átadására vonatkozóan.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezető feladatokat ellátó ügyintéző:
A JÜP Bizottsági ülésen kérték a tagok, hogy mutassuk be a használt és az új kamera közötti ár- érték különbséget illetve a betervezett művelődési ház felújítás költségeit.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tulajdonképpen annyi vetődött fel azon a bizottsági ülésen, hogy az alap megerősítésére, rendbe hozására tavaly
2.600.000.- Ft körüli összeg volt írva, itt meglepődésre 3.500.000.- Ft-nál is több szerepelt. Mi indokolja, ezt,
hogy 1.000.000.- Ft-tal több néhány hét leforgása alatt, ez az ajánlat. Ezt kell felülvizsgálni. A kameránál, igen,
ugye, elhangzott, hogy valószínűleg újat is lehetne beszerezni ekkora költségen. …… (hangzavar) egy használt
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kamerával vagy ki tudjuk várni, hogy újat vásároljunk. Még elhangzott, hogy a Regös Média Kft-vel van egy
szerződésünk, és ők ezt vállalták tavaly, abban a megállapodásban, hogy az ilyen eszközök beszerzésében segítséget nyújtanak. A Bizottság javasolta, hogy a szárszói művelődési otthon és könyvtár kapjon a költségvetésén
belül elkülönítve 250.000.- Ft-ot és ezt minden bizottsági tag, aki jelen volt, elfogadta, könyvek vásárlására. Ezt
kérjük a testülettől, hogy a testület is támogassa ezt, hogy a szárszói könyvtárban biztosított legyen a kortárs
szerzők műveinek ….. (hangzavar) és azon kívül a kötelező olvasmányok tekintetében ugye, a pedagógusokkal
fel kell venni a kapcsolatot, hogy milyen elvárásaik vannak, a gyermekek mit olvassanak. Azokból is több példányt rendelkezésre kellene bocsátani. A kisiskolás gyerektől akár az egyetemistáig is. A Bizottság azt mondta,
hogy 250.000.- Ft. …… (hangzavar). Így kellene ezt a költségvetést valahogy kicsit átjavítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy a Művelődési Ház költségvetésében 250.000.- Ft legyen elhatárolva a megyei könyvtár beszerzésén túl a könyvek beszerzésére.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a József Attila Művelődési Ház 2016. évi
költségvetésében 250.000.- Ft-ot biztosít a balatonszárszói könyvtár könyvállományának gyarapítására. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A JÜP Bizottság jkv-e, a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás jkv-e, Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói Közös Önkormányzatai Hivatal, a József Attila Művelődési Ház és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda költségvetési tervéről szóló írásos előterjesztések, a Balatonszárszói Óvodafenntartó
Társulás 3/2016.(II.08.) sz. határozata, 3 db egyeztetési jkv., illetve az I- Audit Kft belső ellenőri jelentése a
jkv. 7/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
43/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a József Attila Művelődési
Ház 2016. évi költségvetésében 250.000.- Ft-ot biztosít a balatonszárszói könyvtár könyvállományának gyarapítására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy szíveskedjetek megtekinteni, hogy milyen lehetőség van a kamera vásárlására és fel kell venni a
kapcsolatot a Regös Média Kft-vel, akiknek komoly stúdiója van, fel is ajánlották a szakmai segítségüket. A
szárszói filmeket felteszik a Mixonline-ra. Aki támogatja, hogy legyen egy írásos tájékoztató a lehetőségekről, a
kamera beszerzésére, az jelezze.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert írásos tájékoztató elkészíttetésére a Szárszó TV részére beszerzendő kamera vásárlási lehetőségeire vonatkozóan. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
44/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert írásos
tájékoztató elkészíttetésére a Szárszó TV részére beszerzendő kamera vásárlási lehetőségeire vonatkozóan.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ott tartunk a Művelődési Háznál és az 1.000.000.- Ft különbségre nem kaptunk választ.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
A tavalyi bruttó 2.630.000.- Ft-os árajánlatban az alap megerősítése szerepelt. A főépület vízelvezetését is meg
kellene oldani, mert az a víz az épület alá folyik. A víz elvezetés összege 600.000.- Ft, de erre még nem kértünk
árajánlatot.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Körülbelül nyolc méter csatornáról van szó, az árokig, a betonárokig.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
Az nem nyolc. Van anyagköltség is, fel kell bontani mindent.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ezt járjuk körül. Ez nagyon sok pénz, nagyon kicsi az a szakasz, amire egy körbe futó csatornát le kell fektetni.
Kiásatni ki tudjuk, vannak emberek, …. (hangzavar). A tetőről csorgó csapadékvíz.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom két árajánlat beszerzését a munkálatokra.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy a József Attila Művelődési Háznál a csapadékvíz elvezetés megoldására vonatkozóan kérjen be két árajánlatot és azt terjeszsze a Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
45/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy
a József Attila Művelődési Háznál a csapadékvíz elvezetés megoldására vonatkozóan kérjen be két
árajánlatot és azt terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
A Kft 65.000.000.- Ft támogatást kap.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatást 65.000.000.- Ft összegben elfogadja. A
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Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2016. évre szóló használatba adási szerződést elfogadja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
46/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatást 65.000.000.- Ft
összegben elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft- re vonatkozó, 2016. évre
szóló használatba adási szerződést elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Az óvodában szeptembertől két csoportra vissza kell állni.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balatonszárszói Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsának határozatával, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2016. július 1. napjától összesen 3 csoporttal (Balatonszárszói Százszorszép Óvoda: 2 csoport, Kötcsei Óvoda: 1 csoport) kerül működtetésre. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot tájékoztassa a Képviselőtestület döntéséről. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 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:
47/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balatonszárszói
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozatával, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2016. július 1. napjától összesen 3 csoporttal (Balatonszárszói Százszorszép Óvoda: 2
csoport, Kötcsei Óvoda: 1 csoport) kerül működtetésre.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot tájékoztassa a Képviselőtestület döntéséről.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket az iskolai térítési díjak magas összegéről, amelynek az
összegét az írásos előterjesztés alapján 400.- Ft-ra javasolja csökkenteni.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(A rendelet tervezet és írásos előterjesztés a jkv. 7/2 sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 7/3 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(Az elfogadott rendelet a jkv. 7/4 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
50.000.000.- Ft tartalék lett tervezve a költségvetésben. Megköszönöm a testületnek és pénzügyi stábnak, szakembereknek a költségvetésben elkészítésében való közreműködést.

8) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
8/1 Strand beléptető rendszer létrehozása
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a testületet az ajánlatot küldő cégről, a beléptető rendszer lényegéről,
két pénztárról, karszalagos vagy kártyás rendszerről, az első ajánlat szerint 3.000.000.- Ft-ról, majd a módosított
ajánlatról, amely 2.000.000.- Ft-ról szól, és elmondja, hogy a döntést ma nem szükséges hoznia róla a testületnek.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében 18.16-kor megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi strandra tervezett beléptető
rendszerről szóló tájékoztatást tudomásul vette. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
(A két árajánlat a jkv. 8/1 sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
48/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi strandra tervezett beléptető rendszerről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
8/2 Megbízási szerződés a Házi Szociális Gondozó Szolgálat gondozási szükséglet vizsgálatának elkészítésére
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket és javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Horváth Andrea
sz. alatti lakossal a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző szükségletek vizsgálatára, a
szakvélemények elkészítésére, valamint a szükséges felülvizsgálatok elvégzésére a beterjesztett szerződés tervezet szerint, szakvéleményenként nettó 8.000.- Ft megbízási díj ellenében. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8/2 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
49/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Horváth Andrea
sz. alatti lakossal a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző
szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére, valamint a szükséges felülvizsgálatok
elvégzésére a beterjesztett szerződés tervezet szerint, szakvéleményenként nettó 8.000.- Ft megbízási díj ellenében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/3 Anno Taverna étteremnél történő építkezés ügye
Dorogi Sándor polgármester:
Az előző ülésen az volt a kérés, javaslat, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től kérjünk be írásos véleményt
arra vonatkozóan, hogy igényt tart-e arra a területre a fejlesztése során. Erről írás még nem érkezett.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ifj. Lőrincz Ferenc egyeztetett velük és ő küldte a kiküldött e-mailt.
Dorogi Sándor polgármester:
Ő egyeztetett, de írás még nem érkezett hozzánk. Addig nem tudunk tovább lépni. Dr. Tomka Ákos a múlt ülésen már tájékoztatta a testületet, erre felkérem most is.
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Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke előadja, hogy jelenleg az a helyzet
áll fenn, amit már a múltkor is elmondott, azt röviden megismétli. Elmondja, hogy Ifj. Lőrincz Ferenc levele
illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt állásfoglalása alapján nincs akadálya annak, hogy a szabályozási terv módosítása során a határvonalat visszahelyezzék az eredeti határvonalra, így a terület kezelhető, akár értékesíthető
is.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Én arra felhívnám a figyelmét a képviselőknek, hogy a múltkor ami rajzot, telekosztási rajzot kaptunk- nem
tudom nagyon gyorsan szépen berajzolni. Ez itt a 7-es út, itt van ez a lehajtó a Szóládi útról, itt van az a bizonyos terület, amire itt folytatódik az épület. Ő most ide épít be. Viszont a terület- legjobb tudomásom szerintkimegy a 7-es út mellett futó járdáig. Hogyha arról lesz döntés, hogy eladjuk a területet, ettől a közterületünktől
elbúcsúzhatunk egészen a buszmegállóig. Tehát hogyha esetleg arról születik döntés, akkor meg kell, ezt innen
le kell váltani és ide becsatolni azt a 3-4-5 m2-t.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Úgy emlékszem, hogy a háromszögnek külön helyrajzi száma volt.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Nem azt mondja a Miklós. A bejárással lehet probléma utána. Egy bizonyos területrészt vásárolhat meg.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A HÉSZ módosítására szükséges.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
És nem beszélve arról, hogy bárki bármibe kezd idegen területen, jobb lenne, hogyha előre tájékoztatná a döntéshozókat, hogy ő mit fog elkövetni. Leállíttattuk azt az építkezést, ha jól tudom, folytatták. És még nincs megállapodás. Tehát most, én úgy gondolom, hogy megint kell egy hivatalos levelet küldeni nekik, nehogy kimaradjon, hogy az önkormányzat nem lépett. Itt viszont meg kellene várni, hogyha a Hivatal kereste meg a Magyar
Közutat, a Magyar Közút a Hivatalnak kell válaszoljon. Itt egy magánlevelezésről van szó.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A főépítészen keresztül kerestük meg.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Jó, de pecsét….
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az a hivatalos, hogy elkészítik az építési szabályzat módosítást és mint szakhatóság a közlekedési hatóságtól
megkérik a szakvéleményt. Ez az előzetes egyeztetés azért történt, hogy feleslegesen ne legyen HÉSZ módosítás. A módosítás körülbelül egy évet vesz igénybe, utána lesz lehetőség az értékesítésre. Erre az időszakra viszont egy szerződést kellene kötni abban az esetben, ha a testületnek eladási szándéka van.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Meg ha nincs is eladási szándéka.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha nincs eladási szándéka, akkor jogosulatlanul épített másnak a területére és meg kell indítani az eljárást a
bontásra vonatkozóan.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Egy használati díjat meg kell állapítani. Nem a teljes területet vásárolhatja meg.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egy földmérővel a telekosztást megcsinálni és akkor esetleg felvállalhatja a költségét, mivel nem volt teljesen
korrekt.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy folytassunk tárgyalást a vendéglátó egység tulajdonossal, aki megépítette a falt. Mindezeket a
lépéseket meg kell lépni, amiről itt szó esett. Közterület használati díjat fizethetne. Ákos, kell akkor egy jogász,
aki ebben közreműködik?
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Miután ez egy elhúzódó folyamat, legalább egy év, erre megállapodást kell készíteni és ezeket a lépéseket végrehajtani. Ennek az anyagi vonzatát be kell vállalnia. Ha nem, akkor más helyzet adódik, akkor végig kell menni
a hatósági úton, ami végső soron a jogtalan ráépítés következményeként előáll.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ez még ott csúszhat egy kicsit félre, ha ő használatba vételi engedélyt kér majd- gondolom- erre az új épületre,
ha ez épület. Úgy, hogy bérleti szerződése van egy évre, én meggondolnám, hogy az épületre kaphat használatot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A kerítésépítés nem építési engedély köteles tevékenység.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Úgy is dönthet most a testület, hogy azt mondja, hogy meg kell osztani az épület északi vonalában azt a telek
darabot, hogy ne tudja lezárni a parkoló részt a nagyközönség elől, és értékesítésre fel kéne ajánlani.
Dorogi Sándor polgármester:
Komoly költsége van. Rendben. Ákos, akkor kérem, hogy hozzunk össze egy találkozót a tulajdonossal és a
következő ülésen tájékoztatást adunk, hogy mire jutottunk. Szavazzuk meg, hogy intézkedünk ebben az ügyben.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a települési főépítész és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között – a
Balatonszárszó, 1767/14. hrszú önkormányzati tulajdonú földrészletet érintő szabályozási terv módosítása tárgyában – lefolytatott levelezés alapján tudomásul veszi, hogy a 1767/14. hrsz. alatti földrészlet 1767/12. hrszú
terület határáról történő szabályozási vonal törlését és a 1767/14. hrszú terület közút felőli határa történő visszahozását érintő rendezési terv módosítása esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a módosítással egyetért, az írásbeli nyilatkozat alapján a rendezési terv módosítható, tekintettel arra, hogy a Zrt. az érintett csomópontban sem
közép, sem hosszútávon fejlesztést nem tervez. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 1767/14. hrszú földrészletre jogosulatlanul kerítést építő Anno Taverna tulajdonosával (üzemeltetőjével) Gáspár Zsolttal folytasson egyeztető tárgyalásokat az ingatlan vonatkozásában keletkezett
rendezetlen jogviszonyok tisztázása érdekében. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a megbeszélés időpontjára vonatkozóan egyeztessen Gáspár Zsolttal és folytassa le a tárgyalást. Felelős: Dorogi Sándor
Polgármester, Határidő: folyamatos.
(Ifj. Lőricz Ferenc levele a jkv. 8/3 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
50/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a települési főépítész és a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. között – a Balatonszárszó, 1767/14. hrszú önkormányzati tulajdonú földrészletet érintő szabályozási terv módosítása tárgyában – lefolytatott levelezés alapján tudomásul veszi, hogy a 1767/14.
hrsz. alatti földrészlet 1767/12. hrszú terület határáról történő szabályozási vonal törlését és a
1767/14. hrszú terület közút felőli határa történő visszahozását érintő rendezési terv módosítása
esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a módosítással egyetért, az írásbeli nyilatkozat alapján a
rendezési terv módosítható, tekintettel arra, hogy a Zrt. az érintett csomópontban sem közép, sem
hosszútávon fejlesztést nem tervez.
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A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 1767/14.
hrszú földrészletre jogosulatlanul kerítést építő Anno Taverna tulajdonosával (üzemeltetőjével)
Gáspár Zsolttal folytasson egyeztető tárgyalásokat az ingatlan vonatkozásában keletkezett rendezetlen jogviszonyok tisztázása érdekében.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a megbeszélés időpontjára vonatkozóan egyeztessen Gáspár Zsolttal és folytassa le a tárgyalást.
Felelős: Dorogi Sándor Polgármester
Határidő: folyamatos

8/4 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének kérelme
A polgármester ismerteti a kérelem tartalmát.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A tavalyi összeget tudjuk?
Dorogi Sándor polgármester:
Korábbi években 20.000.- Ft körüli összeget adtunk.
Tefner Tibor képviselő:
20.000.- Ft-ot javasolok.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom 20.000.- Ft támogatás adását. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a SINOSZ Somogy Megyei Szervezete
(7400 Kaposvár, Irányi D. u. 12., bankszámlaszám: 11600006-00000000-36452477) részére 20.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil szervezetek működési támogatása kormányfunkció terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 8/4 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
51/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a SINOSZ Somogy Megyei
Szervezete (7400 Kaposvár, Irányi D. u. 12., bankszámlaszám: 11600006-00000000-36452477) részére 20.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil szervezetek
működési támogatása kormányfunkció terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/5 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének kérelme
A polgármester ismerteti a kérelem tartalmát és javasolja 20.000.- Ft adását.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei
Egyesülete Siófoki Csoportja (8600 Siófok, Wesselényi u. 46., bankszámlaszám: OTP Bank 1174300220021221) részére 20.000 forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil szerveze-

22

tek működési támogatása kormányfunkció terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 8/5 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
52/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoportja (8600 Siófok, Wesselényi u. 46., bankszámlaszám: OTP
Bank 11743002-20021221) részére 20.000 forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil szervezetek működési támogatása kormányfunkció terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/6 Balatoni Futár kérelme
Dorogi Sándor polgármester ismerteti a kérelmet.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nincs összeg. 10.000.- Ft szokott lenni, azt mondja itt a kolléganő.
Dorogi Sándor polgármester:
Lehet a 20.000.- Ft itt is?
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
10.000.- Ft.
Fekete János alpolgármester:
Legyen 15.000.- Ft.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Figyelj ide, reklámozhatsz fél áron, az is pénzekbe kerül.
Nagy Zoltán képviselő:
10.000.- Ft.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom 10.000.- Ft adását. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár lap (Balatoni Futár Bt
1088 Budapest, Vas u. 2/B, adószám: 28476962-2-62, bankszámlaszám: 11708001-20384731) részére 10.000.Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
(A kérelem a jkv. 8/6 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
53/2016.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár lap (Balatoni Futár Bt 1088 Budapest, Vas u. 2/B, adószám: 28476962-2-62, bankszámlaszám:
11708001-20384731) részére 10.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/7 Vécsei Mihály és a Fröccsbusz Kft kérelme
Dorogi Sándor polgármester:
Felkérem Nagy Zoltán képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Nagy Zoltán képviselő:
Vécsei Mihállyal előzetes beszélgetést folytattam, amelynél elmondta, hogy részletfizetést szeretne kérni a másik két vagy három bérlővel együtt. Épület felújításról is volt szó a beszélgetés folyamán. A strand fizetőssé
tétele is hatással lehet a szerződésre. A Strandparty, a Sárkányfesztivál, vízi bázis és vízi sport egyesület létrehozása is szóba került.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Köszönöm, hogy szót kaphatok. A másik két büfé bérlőjével egyeztettem, hogy sokkal vállalkozó- barátabb
volna, ha nem egy összegben kellene befizetni a bérleti díjat. Az egyéb rendezvényeink miatt márciusban zárunk és csoportosítani kell az összegeket. Ezt már három éve is szerettük volna kérni, hogy abban az ütemezésben szeretnénk fizetni a bérleti díjat, amit megállapított a testület annak idején illetve amit vállaltunk. Szeretnénk sok dolgot fejleszteni, több előremutató változást is sikerült eddig végigvinni. A strand fizetőssé tételével a
szerződés alapvető feltétele változott meg. Ezáltal a testület egyoldalúan megváltoztatta az egyik kardinális
pontját a szerződésnek. Az lett volna az eljárás módja, hogy a bérlőket legalább tájékoztatják, de semmilyen
tájékoztatást nem kaptunk és tanácsainkkal segíteni is tudtunk volna. Nem szeretném a szerződésünket változtatni, nem akarok ezzel bíróságra menni, bár a jogalap meglenne rá. A szándék az együttműködés, de a feltételek megváltoztak. Három év alatt egy képviselő sem jött oda hozzám, hogy- mint a legtöbb adót fizetőhöz- tudnának-e valamiben segíteni. Ez nem olyan együttműködés, aminek lennie kellene. A bérlők ennél több figyelmet érdemelnének. Volt, hogy csúsztunk a bérleti díjjal. Három év alatt egyetlen villanykörte ára sem került
visszafordításra a büfére a befizetett 9.000.000.- Ft-unkból. A pénzt befizettük minden évben, de cserébe semmit nem kaptunk, omlik a vakolat, többször elmondtam, hogy a csapot helyezzük át- le lett söpörve az asztalról.
Az a cél, hogy minél jobb legyen az együttműködés a település és a bérlők között, de ehhez én személy szerint
kevés vagyok. Nyitottságot várok a település részéről is, a testület tagjaival jobb kommunikáció legyen. Azt
szeretném kérni, hogy a kérésem meghallgatásra találjon, akár a bérleti díj vonatkozásában is. Lenyeljük, hogy
fizetős lesz a strand 2016-tól, amiben tudunk, segítünk. Az épülettel, bojlerrel vannak problémák, ezt jelzem az
illetékeseknek. Egy vízvezeték problémát megjavított a vízszerelő. A szerződés tartalmazza, hogy ha jelezzük a
hibát, azt az önkormányzatnak meg kell javíttatni. Polgármester Úrnak az ősszel küldtem egy levelet, összeírtam
a hibákat, annak is már jó ideje és semmi nem történt. Az együttműködés és a továbbfejlesztés a cél. A fizetőssé
tétel kicsit elhamarkodott döntés volt, lépésről- lépésre kellett volna meglépni. A strand melletti szabad strand
fel fog értékelődni. Ezt mi, bérlők is meg fogjuk érezni, de a következményeit egyelőre nem tudjuk.
Nagy Zoltán képviselő:
Volt közmeghallgatás, ahol megtörtént a tájékoztatás. Ha a bérleti szerződésben az áll, hogy az önkormányzat
köteles a dolgokat megjavítani, akkor kérem, hogy az igény írásban legyen benyújtva. A bérleti szerződésben
szerepel a bérleti díj is, ha ahhoz ragaszkodunk, akkor ma lehet, hogy te már nem vagy bérlő. A strand belépő
összegét teljes egészében a strandra fordítjuk vissza. Én is azt mondtam, hogy előbb fejleszteni kell a strandot,
de ez így alakult, mert a többség így döntött. A Kék Zászló díjazásnál az összes két- és három csillagos strand
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fizetős. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy felújítsa azt, ami az ő része, de gondolom, hogy ez a bérleti
szerződésben le van írva. Légy szíves a fizetési morált tartani úgy, ahogy a többi bérlő is.
Dorogi Sándor polgármester:
Első évben felújítottuk a villany rendszert 10.000.000.- Ft-ért a strandon, majd sor került a víz felújításra is.
Következő évben a parkoló 12.000.000.- Ft-ba került. Azt nem lehet mondani, hogy nem költöttünk semmire
semmit, csak ezek nem látszottak a büféken olyan magas szinten, mint ahogy kellett volna. Ültünk már itt két
hete is, hogy a bérleti díj és a közterület használati díj be van-e fizetve, a szerződésben megfogalmazottak teljesültek-e. Már hajlott arra a testület, hogy kedvezményt adjon a három bérlőnek, amikor kiderült, hogy még van
tartozás a tavalyi közterület használati díjból. Hogyan lehet tárgyalni bérleti díj mérséklésről, megosztásról,
amikor még a múlt évi számlák nincsenek rendezve. Érkezett egy levél, hogy mind a három bérlő kéri a bérleti
díj felosztását. Erre fel, mind a két másik bérlő befizeti időben a bérleti díjat. Az ember nem értette a logikáját,
egy ottmaradt üresben. Újra megállt a tárgyalási lehetőség, kettő rendezte, egy nem. Ugyanott tartunk, mint
eddig. Én javasoltam, hogy adjatok be egy kérvényt a bérleti díj részletekben történő fizetésére. Nem jött ez az
írás, csak akkor, amikor már talán elkésett. Most mi a teendő? Egy olyan bérlő esetében, aki három éve lelkesen
csinálja, a negyedik évben szerződésbontás legyen? A belépő miatt, rá lehet fogni, hogy csökkenni fog a vendégek száma ebben az évben. Ha ezzel előáll a három bérlő, akkor biztos, hogy a testület tudja mérsékelni, a bérleti szerződést módosítja. A bérleti díj nincs befizetve. A nagy strandot próbáljuk fejleszteni. Szárszón van két
szabad strand is. A három bérlőnek lehet, hogy már korábban kellett volna egy olyan tájékoztatást adni, hogy a
beléptetés egy jelképes összeg, össze lesz kötve az idegenforgalmi adóval, annak a bevétele fog nőni. Vécsei
Mihály mit tud javasolni a bérleti díj rendezésére? Tudnánk a négy bérlőt támogatni a belépőjegy miatt. Gondolom, hogy a testület sem zárkózik el attól, hogy a belépőjegy miatt valamilyen kedvezményt fogunk adni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ez egy üzleti tevékenység, ne firtassuk a múltat. Lehet, hogy három év alatt egyszer sem ment oda hozzá egy
képviselő sem, de amikor probléma volt a bérleti díj időben történő befizetésével, akkor nem a jogi, hanem az
emberi utat választotta a testület, azért vagy még itt. Az a korrekt együttműködés alapja, ha a szerződésből eredő
kötelezettségeket mindenki teljesíti. Alapvetően más helyzet állhat elő azzal, hogy fizetőssé válik a strand. Az
önkormányzatnak bevételeket kell keletkeztetni és vissza kell forgatni. Ha a meglévő bérleti díj rendezve van,
nincs tartozás, akkor rá lehet térni arra, hogy a bérleti díj befizetésénél bizonyos könnyítést tegyünk, ütemezetten lehessen fizetni. Egységesen kell kezelni mind a négy bérlőt. Akik befizették a teljes összeget, azok számra
hogyan tudunk kompenzálni, hogy tudjuk a részletfizetést biztosítani. A te esetedben lehet a fizetőssé tételnek
az ellensúlyozása a részletfizetés, de további kedvezményeket nem tartok indokoltnak.
Bolla Sándor az Agro- Balaton Kft Ügyvezetője megérkezik az ülésre.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Most senki nem tudja megmondani, hogy a fizetőssé tétel csökkenteni fogja-e a forgalmat. Rendezni kell a tartozást, akkor valamilyen ütemezésről lehet szó, de csak egységesen. A bérbeadó felelőssége, hogy legyen víz,
villany, meleg víz, de a villanykörte kicserélése a bérlő feladata.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Reggel fogom tudni megmondani e-mailben, hogy mit tudok vállalni.
Nagy Zoltán képviselő:
Az összes többi bérlő is úgy nyilatkozott, hogy nekik is könnyebbség lenne a két részletben történő fizetés, de
ők azért be fogják fizetni.
Dorogi Sándor polgármester:
Be is fizették.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Lehet rugalmasan kezelni a helyzete, két ütemet adni, szigorúan betartva a határidőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A részletfizetés a jövőbeni díjra lesz vagy visszamenőlegesen?
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Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Olyan lehet, hogy a jövő évi első részletbe betudjuk.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tulajdonképpen ott tartunk, ahol kezdtük. Hogy a renitens miatt fogunk kedvezményt adni mindenkinek, akiknek nem jelentett gondot befizetni ezt a pénzt. És ők nem is jöttek ilyen kéréssel felénk. Azon a levélen én nem
láttam olyan aláírásokat, ami ide érkezett több ember nevében, hogy ők kérnék ezt a fizetési könnyítést. Én ezt
már sejtettem másfél évvel ezelőtt, hogy ebből az fog kilyukadni Balatonszárszón, hogy a renitens ér el kedvezményt azoknak is, akik tulajdonképpen a szerződés szerint teljesítenek. És még mindig van adóság . Tehát a
mai napon itt nincs miről beszéljünk. Ők teljesítették, a másik három. A negyedik nem. A másik három nem jött
ide reklamálni, semmi olyan reklamációja nem volt, mint a Misinek. Tehát énszerintem, de ez csak egy vélemény, rendezze az adósságát és utána lehet itt bármiről tovább beszélni. Itt most fölösleges húzni az időt.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Kikérem magamnak, hogy renitensnek nevezzél bennünket illetve a csapatomat is. Te még nem voltál akkor a
testület tagja, amikor ezt a jegyző asszonynak jeleztük, hogy rosszul kötöttük meg a szerződésünket. Túlvállaltuk magunkat. A másik kettő kereskedővel vagy másik három bérlővel tárgyaltunk személyesen, egyeztettem
velük a levelet és ők mondták, hogy küldjük el így. Elküldtem nekik e-mailben és az volt a kérésük, hogy ne
kelljen oda- vissza küldözgetni a levelet. Az más kérdés, hogy ők kihátráltak e mögül. Én elmondom a véleményemet és nem dugom homokba a fejemet, mint a másik három kereskedő, akik helyiek és nyilván nem vállalják fel a konfliktusokat. Én felvállalom. A testülettel nem fogok szembe menni, elfogadom az Ákos érveit. Nekem a legfontosabb, hogy a strandon minden rendben legyen, hogy a vendégek elégedettek legyenek. De amikor
a strandon a vízparton három év alatt egy 20 m2-es tócsát nem tud a testület megcsináltatni, akkor inkább ezen
kéne elgondolkodni. Nem vagyunk renitensek, végezzük a munkánkat, szeretnek minket Szárszón, nyilván sokan utálnak is, mert megmondom szemtől szembe, ha valami nem tetszik.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tulajdonképpen Misi, én most erre válaszolok, ugyanarról beszélünk. Én is, Ön is ugyanarról beszélünk. Lehet,
hogy, nem tudom, ez nem sértő, szerintem ez a renitens, hanem a folyamatosan nem teljesítő ér el kedvezményeket, akkor így fogalmazok és akkor máris nem használtam olyan szót. Ezt a testület egyszer már tárgyalta,
beszéltünk róla és ránk nézve sértő, én úgy gondolom, nem a bérlő részére sértő ez a dolog. És nagyon sokszor
kell itt üljünk ezügyben. Ez csak egy javaslat innen. Onnan is volt egy javaslat, Zoli is elmondta a javaslatát,
mindenki, Polgármester Úr hosszasan elemezte ezt a helyzetet. Itt tovább tárgyalásról akkor van időszerűsége,
hogyha senki nem tartozik senkinek. Be tetszik fizetni az elmaradást, ugye, vagy már az új is?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Január 31-ig kellett volna befizetni a bérleti díjat.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tehát az nincs befizetve. És utána biztos jobb szájízzel ül le ez a testület, a polgármester, bárki tárgyalni. De én
egyik- másik bérlőt nem látom itt, aki problémát látna a mi eljárásunkban. Tényleg emberien álltunk hozzá,
tavaly is addig húztuk azt a felmondást, ameddig csak lehetett, mégis üzleti partnerként itt ülünk egymással
szemben. És nem egy olyan nagy indulattal megyünk egymás felé, ahogy kaptuk egyszer arról az irányban
Magdi felől, ahol tetszett állni. És akkor is tele adóssággal és osztotta ránk a szenteltvizet, vagy nem tudom.
Tehát maradjunk meg üzleti partnerként normálisan. Ne az támadjon be, aki történetesen ebben a helyzetben
most adós. És mindent megértünk, vállalkozóbarátok vagyunk, ma is sok minden olyanról beszéltünk a jövőbeni
fejlesztéseknél, hogy igen, vállalkozóbarátok akarunk maradni. De hát nem minden áron. És most már megint
kicsit későn vagyunk, ugye, mert egy testületi ülésen elhangzott, hogy egy felmondó levél fog Önnek menni,
amiről itt most nem hallottunk, hogy elment-e. Ön megjelent, most akkor én úgy érzem, hogy a testület is vevő
arra, hogy persze, maradjunk, hiszen nagyon jó a Strandparty, hiszen nagyon jó a Süsü büfé, de egy szerződésben vállalt egy kötelezettséget. Ha Ön lenne a mi helyünkben, vagy az én helyemben vagy a polgármester helyében, behajtaná rajtunk, nagyon komolyan behajtaná, mert olyan vehemensen tud érvelni, hogy ott Ön lenne
az ellenérdekelt fél. Én arra kérem, hogy maradjon ez egy normális mederben. Adósságok kifizetve és egy következő körben lehet itt bármiről beszélni, de Misire hivatkozva a többinek kedvezményt adni szerintem butaság. Arra hajtunk, hogy fejleszteni tudjunk, hogy fejleszteni tudjuk, bevételek kellenek. Ha elaprózzuk ezeket a
bevételeket, azok abban az évben már fejlesztésre nem fordulhatnak. Hiába tervezünk meg ….. (hangzavar)
számokat. Köszönöm.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az a befizetés, a két részlet a 2017-et fogja majd érinteni, egyetlen évet érintene, mert lejár a bérleti szerződés.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
De nincs miről addig beszélnünk, amíg tartozás van.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ezt a költségvetést ez már nem érinti, a Misi tartozása hiányzik a költségvetésből.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Így van, hiányzik a költségvetésből sajnos.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Nem tudjuk, hogy mennyi lesz a bevétel kiesés vagy növekedés. A szerződés kardinális pontja változott meg.
Mi egy szabad strandra szerződtünk. Holnap átküldöm, amit abban vállalunk, azt teljesítjük. A másik három
büfés kihátrált mögülem, ezzel nem tudok én sem azonosulni, de ez az ő dolguk.
Tefner Tibor képviselő:
Mi is tettünk érted, mind a víz mind pedig a villany tekintetében. Elvitetjük a szemetet. A csappal is probléma
van három éve.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Vegyük le, ha kérhetem, el lehet tenni, meg lehet oldani.
Tefner Tibor képviselő:
Valahol ott kell lennie, mert kell víz, de el lehet tenni, meg lehet nézni.
Dorogi Sándor polgármester:
Minden annak a függvénye, hogy tudjuk-e rendezni a bérleti díjat, a többi csak szervezés kérdése.
Tefner Tibor képviselő:
A járdát is meg lehet oldani.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Azon nem gondolkodott a testület, hogy a strandot bérbe adja? Nem nekem.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Akkor megint ott a veszélye annak, hogy van egy elvárt bevétele az önkormányzatnak. Ha mi azt mondjuk,
hogy vállalkozásba adjuk, akár Önnek, vagy a Fekete Jánosnak, teljesen mindegy, akkor hogyha nekünk
20.000.000.- Ft-ba került itt a szennyvíz, a víz, a nem tudom én mi, az áram, hogy első körben nullaszaldósra
kellene hoznunk ezt a strandot, hogy az a vállalkozó még jobban félve vállalná be, mint egy büfé üzemeltetést.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Ez több helyen így működik. Így nem tudsz úgy követelni. Ha a sajátod, akkor nem történhet olyan, hogy oda
törmelék kerüljön.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elég morbid, de valószínűleg így történt, de annak is van egy felelőse biztos, aki odavitte. Lehet ezen gondolkodni. Itt most ez a szerződés 2017-ben jár le, ugye, 2017. december- gondolom.
Gerstnerné dr. Kiss ildikó címzetes főjegyző:
Igen, december 31-gyel.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tehát addig ha bevezetésre is kerül ez a fizetős rendszer, lesz az önkormányzatnak már tapasztalata, tudja működtetni, rentábilisan tudja működtetni ezt a fizetős strandot vagy nem. És utána lehet, hogy odaadja egy vállalkozónak. De addig lehet, hogy nem indokolt, erről még sem a bizottság, sem a testület nem beszélt, hogy bérbe
adná.
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Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
A strand belépő kedvezményt hogy vehetik igénybe az IFA befizetése mellett?
Dorogi Sándor polgármester:
Egy kártyát kapnak. Mennyi idő múlva kapna a testület választ a bérleti díj fizetésére vonatkozóan?
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Holnap délután 16 óráig. Kérdés, hogy a Strandpartyt csináljuk-e? Hallottam erről rosszindulatú pletykákat is,
hogy esett a színvonal, de nem volt gyengébb színvonalú, mint azelőtt. Szeretem Szárszót, de nem mindenáron
akarom ezt csinálni, ha erre nincs fogadókészség. Két új termékkel jövünk ki idén, szervezünk egy roadshow-t a
Balaton körül, ebbe beírtam Szárszót is. Tavaly megcsináltuk a Strandpartyt, kompenzálásra nem volt lehetőség.
Ha három alkalomra és a roadshow-ra van igény, szívesen megcsináljuk. A Sárkányfesztivál nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket az elmúlt négy évben, nem tudom, mi az oka. Tavaly felmértük a parkot, tervet
készítettünk. Hatalmas dolgokat lehetne megvalósítani akár szponzorok segítségével. Vannak erre ötleteink, ezt
szívesen elküldöm a testületnek. Probléma volt, hogy az utcákat nem lehet lezárni. Ebben nagyon sok van, de
ezzel nem él a falu. A másik dolog, hogy Szárszón nincs semmilyen vízi élet. Kialakítanánk egy mini vízi bázist, létrehoznánk a Süsü vízi sportegyesületet, ahol az általános iskolásokat megtanítanánk kajakozni, kenuzni.
Mobil csónakpályát is lehetne készíteni, sárkányhajó, kajak, kenu, tengeri kajak, tengeri kenu, esetleg szörf.
Erre komplett tervünk van, ez lehetne egy testületi ülés témája. A másik kérdés a csúszda, nem tudom, azzal mi
a terv.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a segítő szándékú javaslatokat, majd ismerteti, hogy az ok anyagi jellegű, és tájékoztatást ad a rendezvények esetleges központosítási terveiről, szárszói rendezvényekről, Sárkányfesztiválról, Vécsi Mihály tevékenységéről.
Megköszöni Vécsi Mihálynak, hogy eljött az ülésre és megosztotta a gondolatait.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Még egy kérdés, tudnunk kell, hogy csináljuk-e a Strandpartyt, mert le kell kötnünk.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem elsősorban azon a 600.000.- Ft-on múlik. Volt belőle kellemetlenség is.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens elmondja, hogy milyen kellemetlenségek voltak abból, hogy
néha nem volt megtartva a meghirdetett Strandparty.
Dorogi Sándor polgármester:
Szerintem várjuk ki azt a pár napot, amíg a levél megjön és akkor Strandparty ügyben is intézkedünk.
Köszönöm a megjelenést.
A polgármester öt perc szünetet rendel el, a meghívottak Hegedüs Ágnes mb. aljegyző és Bolla Sándor kivételével távoznak az ülésről.
SZÜNET
A szünet után Dorogi Sándor polgármester bemutatja Bolla Sándort, az Agro- Balaton Kft ügyvezetőjét és elmondja, hogy Bolla Sándor baráti alapon van jelen az ülésen. Bolla Sándor a vadászati törvény módosításáról és
a földtulajdonokra vonatkozó új jogszabályokról tájékoztatja a testületet.
A tájékoztató után Bolla Sándor távozik az ülésről és a polgármester zárt ülést rendel el.
A zárt ülés után Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke kíván bejelentést tenni.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egy ügyrendi kérdésem lenne Ildikóhoz, elhangzott a mai napon, hogy sürgősen össze kellene hívni több ügyből
kifolyólag is ezt a területfejlesztési bizottságot. És sajnos, ahogy az erdélyi utat is le kellett mondjam, nem valószínű, hogy ezt elnökként össze tudom hívni. A lényegi kérdés az, hogy az elnök helyettes összehívhatja-e ezt és
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ezt a bizottsági ülést levezesse, meg egyáltalán Zoltán vállalja-e. Tehát van-e erre mód, vagy akkor én mostmivel nagy valószínűséggel nem tudok részt venni ezen a jövő héten meg ezen a héten-,akkor, ha kell, akkor
lemondok és akkor kell kinevezni egy új területfejlesztési bizottság elnököt. Ezt kérdezem, hogy van-e rá ügyrendileg lehetőség, hogy…. (hangzavar)
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ügyrend tartalmazza a helyettest, az elnök akadályoztatása esetén Nagy Zoltán látja el a feladatokat.
Hosszabb távon lesz akadályoztatva?
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egyenlőre most két- három hétről van szó. Zoltán ezt bevállalod?
Nagy Zoltán képviselő:
Természetesen.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Természetesen küldjél légy szíves meghívót.
Nagy Zoltán képviselő:
Milyen apropóból?
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Hát ugye itt több dolog is elhangzott, a Norbi- féle szemét ügy, a strand ügy, mert tulajdonképpen most van az
két ajánlat, ami teljesebb összegről szól. Átbeszélni, hogy amit itt a Misi előadott, ugye, a szokásos támadó stílusában, hajlandóak vagyunk továbbra is vele dolgozni? Nagyon jók a Strandpartyk, tényleg, én többet láttam,
vonzzák az embereket, de akarunk-e olyannal szerződni egyéb szolgáltatásra, aki renitens?
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Szélben és esőben megtartotta a Strandpartyt, napsütésben nem.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tavaly nem is volt vele szerződésünk, én úgy tudom. Saját magának hozza ám a vendéget, mert tulajdonképpen
ennek a településnek ez a strand- hasra ütök- 20.000.000- jába kerül évente. Ki húzza belőle a hasznot? Az a
négy bérlő…..(hangzavar)
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem a Vízpart utcára, hanem a Bendegúz strandra és a Móricz strandra fognak menni a strandról a vendégek.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Így van, a Móriczon, első év után meglátjuk, de a Móriczon lehet, hogy érdemes lesz üzemeltetni.
Tefner Tibor képviselő:
A víz telepet már más is javasolta két éve.
A tájékoztatás után a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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