Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-8/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. április 4-én tartott rendes üléséről
8. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
79/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok kiegészítése
80/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
81/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
82/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Településfejlesztési projektről szóló tájékoztató elfogadása
83/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatók elfogadása
84/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Egyeztetés folytatása Niklainé Dr. Bátori Beáta házi gyermekorvossal a házi gyermekorvosi tevékenység
alulfinanszírozottságának megoldása tárgyában
85/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolók elfogadása
86/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
„Közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” napirendi pont elnapolása
87/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
88/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
89/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Települési Egészségterv elfogadása
90/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (Intézkedési terv elfogadása)
91/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
DRV Zrt viziközmű vagyonértékelésének és a vagyon- nyilvántartás vezetésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása
92/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
„Mikszáth K. utcai központi strand beléptető rendszerének kiépítésére szerződés kötése” napirendi pont tárgyalásának elnapolása
93/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Kaza utca 363/1/F hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Péter Árpád közterület bérlésére és bekerítésére irányuló kérelmének elutasítása
94/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, 263. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Terra Cruz Kft. Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosítására irányuló kérelmének elutasítása
95/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
96/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Református Egyházközség támogatása
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97/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet támogatása
98/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Vadászati jog kérelmek ügyében a döntés elnapolása
99/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Fröccsbusz Kft tartozásának ügye- fizetési meghagyás kiküldése
100/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Anno Taverna étterem előtti építési ügy- Dr. Tomka Ákos felkérése előszerződés tervezetet készítésére,
döntés a költségek viseléséről
101/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Önkormányzati utak kátyúzásáról döntés
102/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Tóparti park mellékhelyiség épületének helyreállítása költségéről döntés
103/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Központi strand kerítésének felújításáról döntés
104/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Pergola kivitelezésére szerződés kötése a SELENA SRL céggel
105/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat benyújtása
106/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Teniszpálya felújításáról döntés

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV.05.) önkormányzati
rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról és szóló 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (IV.05.) önkormányzati
rendelete a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.08.) önkormányzati
rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 4-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
beruházási és műszaki ügyintéző
gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
Művelődési Ház vezető
iskolaigazgató
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
óvodavezető
múzeumpedagógus
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
háziorvos
gyermek háziorvos
fogorvos

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

védőnő
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében az elnök helyettesítésére
Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseletében
Nyugdíjasklub vezetője

megjelent
nem jelent meg
megjelent

Meghívottak:
Hegedüs Ágnes
Balázs Zsuzsanna
Koplányi László
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné
Dancsecs Klára
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Bóka Jánosné
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Matkovics Diána
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Dr. Hódi István
Niklainé Dr. Bátori Beáta
Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária
Egry Ágnes
Wiesner Péter
Lahos Ilona
Dr. Gimesi András
Bán Tiborné

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
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Kusiak Grazsyna
Takácsné Marics Margit
Harmath Imre
Apáti Emőke
Cseri Péter
Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Veszner Zsolt
Király Richárd
Stágl András

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
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány képviseletében
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
turisztikai referens
r. alezredes
r. alezredes
balatonszárszói lakos, Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft leendő ügyvezetője

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

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket és bemutatja Király Richard r. alezredest, akivel 3 év
2 hónapig eredményesen működtek együtt.
Király Richard r. alezredes elmondja, hogy 3 év 2 hónapig irányította a Siófoki Rendőrkapitányságot, a
településekkel nagyon jó volt az együttműködésük. Megköszöni a Siófoki Rendőrkapitányság tevékenységéhez nyújtott segítséget. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Dr. Piros Attila Dandártábornok Úr egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ülésen, majd a Képviselő- testület munkájához jó egészséget
kíván.
Dorogi Sándor polgármester szól a jó szárszói közbiztonságról, a rendőrséggel való jó együttműködésről és
a Polgárőrség elszánt és hűséges munkájáról.
16.20 órakor Tefner Tibor megérkezik az ülésre.
Király Richard r. alezredes távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatást ad a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetői
álláshelyre kiírt pályázatról és Stágl András pályázó megbízásáról majd felkéri, hogy mutatkozzon be a
jelenlévőknek.
Stágl András elmondja, hogy 1995-től él Balatonszárszón, 3 gyermeke van, akik a helyi intézményekbe
járnak. A DRV-nél a Vagyonkezelési Osztályon dolgozott, műszaki és gazdasági feladatokat is ellátott.
Dorogi Sándor polgármester elmondja, hogy Stágl András április 15-től veszi át az ügyvezetői feladatokat,
Bóka Jánosné ügyvezető nyugdíjba vonul. Stágl Andrásnak kitartást és lelkesedés kíván a munkájához.
Átadja a szót Bán Tibornénak, a Nyugdíjasklub vezetőjének.
Bán Tiborné a Nyugdíjasklub vezetője megköszöni a polgármester és a képviselők anyagi támogatását és
elmondja, hogy május 21-én lesz egy gálaműsor Balatonföldváron, erre készülnek.
Dorogi Sándor polgármester röviden bemutatja Koplányi Lászó műszaki és beruházási ügyintézőt.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző tájékoztatja a testületet, hogy építéshatóságnál dolgozott
20 évig, beruházási és műszaki ügyeket intéz majd a Hivatalban. Három gyermeke van, Balatonföldváron
lakik, Balatonszárszón építkezik.
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Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Megkérdezi, hogy van-e javaslat a meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítésére?
Nagy Zoltán képviselő:
Vicha Attila fedett, leburkolt terasz építéséhez kér segítséget illetve javaslom az egyebek között vagy egy
későbbi ülésen tárgyalni a temetőben a ravatalozónál a terasz felújításáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Az első napirenddel egyetértünk, az egyebekben megtárgyaljuk a teniszpályával kapcsolatos fejlesztést.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyebek közé vegyük fel a teniszpálya felújításának ügyét, az
szavazzon.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiakkal egészíti ki:
1) Teniszpálya felújítása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
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:
79/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiakkal egészíti ki:
1) Teniszpálya felújítása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Korcz Miklós képviselő megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester javasolja a kiegészítéssel a napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, 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:
80/2016.(IV.04.) 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) Tájékoztató a településfejlesztési projektről
3) Tájékoztató a 2016. évi üdülési idényre való felkészülésről
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4) Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről
5) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
6) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a közszolgáltatás díjának megállapításáról és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 1/2013.(II.05.) önk. rendelet módosítása
7) A köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008. (III.12.) önk. rendelet módosítása
8) Közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9) Mikszáth K. utcai központi strand belépőjegy áraira vonatkozó rendelet megalkotása
10) A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
11) Közbeszerzési terv elfogadása
12) Települési Egészségterv elfogadása
13) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (Intézkedési terv elfogadása)
14) DRV Zrt viziközmű vagyonértékelésének és a vagyon- nyilvántartás vezetésére vonatkozó
szándéknyilatkozat elfogadása
15) Mikszáth K. utcai központi strand beléptető rendszerének kiépítésére szerződés kötése
16) Péter Árpád közterület bérlési ügye
17) Terra Cruz Kft HÉSZ módosítási ügye
18) Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
19) Balatonszárszói Református Egyházközség kérelme
20) Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet kérelme
21) Egyebek
21/1) Vadászati jog kérelmek tárgyalása
21/2) Fröccsbusz Kft bérleti díj tartozásának ügye
21/3) Anno Taverna étterem előtti építési ügy
21/4) Teniszpálya felújítása
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
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került.
Nagy Zoltán képviselő:
Jelzem, hogy Várady Tündének van egy 2016.01.01-től 2016.01.31-ig tartó szerződése, ez csak egy hónaposra sikerült.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A szerződés január 1-től január 31-ig szól, mert februártól határozatlan idejű kinevezéssel kerül alkalmazásra.
Tefner Tibor képviselő:
A temetőben miért mi fizettük a hűtő javítását?
Nagy Zoltán képviselő:
A nagyobb értékű javítások az önkormányzat költségei, amelyet a szerződés határoz meg.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A hűtőt a pályázaton az önkormányzat nyerte, önkormányzati tulajdonban van. Az elfogadott szerződés
tartalmazza az üzemeltető és a fenntartó feladatait. A rendelet pedig tartalmazza a díjakat.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A játszóterek felújításával kapcsolatban egyeztettem a civil szervezetekkel és a szülői munkaközösséggel,
akik biztosítottak arról, hogy a felújításban segítenek, elsősorban a festésben, nem a szakmunkában.
Dorogi Sándor polgármester:
Külső cégekkel nagy költség lenne a játszóterek felújítása, ezért házilagosan kell megoldani, amit lehet.
Egyes játékokat a balesetveszély elkerülése miatt le kell selejtezni. Örülök, hogy a civil szervezetek részéről van hajlandóság, sok mindent meg lehet házilagosan is javítani. A nagy strandra is kell vásárolni pár
játékszert. A temető sok embert érint. A Nagy Zoltán által említett kövezet kicserélése egy vagyonba kerül,
itt mindig elakadunk. Ha Tefner Tibor úgy látja, hogy a megkötött temetkezési szerződésben vannak bizonytalan pontok, akkor vegyük elő még egyszer, gondoljuk át.
A polgármester tájékoztatást ad az óvoda, a házi segítségnyújtás pénzügyi problémáiról, a Tóparti parkban
lévő vizesblokk felújításáról, majd megkérdezi Tefner Tibort, hogy szavazzon-e a testület, hogy a temetőre
vonatkozóan tárgyaljon.
Tefner Tibor képviselő:
Számomra ez így kielégítő, aztán majd meglátjuk.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
81/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést az írásos előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Tájékoztató a településfejlesztési projektről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a projekt elért abban a szakaszba, hogy
megvalósíthatósági tanulmányt készítenek róla, hogy valóban van-e realitása.
Március 29-én egy szakértői csoport az anyagot áttekintette és véleményezte. A következő lépés a tulajdoni
hozzájárulások beszerzése, amely nem egyszerű, meg kell győzni egyes embereket. A terveket a Miniszterelnöki Hivatal szakemberei követik és egyetértenek egyelőre mindennel. Lehet, hogy nem ebben a ciklusban lesz befejezve, de el kellett kezdeni. Ilyen összefogott koncepciós anyaggal Somogy megyében még
nem találkoztak. Elsődleges a munkahelyteremtés, vannak már jelentkező cégek. A projektről szóló tájékoztató anyag kiküldésre került az üdülőtulajdonosok részére is, pozitív visszajelzések jöttek.
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Nagy Zoltán képviselő:
Az SZJA 1%-át sokan ajánlanák fel, de nincs olyan alapítvány ahová a szárszói önkormányzatnak lehetne
utalni, csak az iskolának, ezt kérem megoldani.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem tudjuk megoldani, jogszabály írja elő, hogy milyen alapítványoknak lehet utalni, három éve működő
alapítványnak kell lenni.
Dorogi Sándor polgármester:
A BITKA rendelkezett ezzel a joggal, felajánlható volt neki az 1%, de mivel kevés volt a saját bevétele, a
törvényszék levette a közhasznúsági listáról, így lehet fizetni, de számlát nem tud adni senki róla addig,
amíg vissza nem kapjuk ezt a jogot. A Polgárőrségnek szintén lehet támogatásként adni az adó 1%-át, erről
lehet értesíteni az embereket.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a településfejlesztési projektről szóló
tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, 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:
82/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a településfejlesztési projektről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Tájékoztató a 2016. évi üdülési idényre való felkészülésről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Közreműködnek: Dancsecs Klára a Művelődési Ház vezetője
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási nonprofit Kft ügyvezetője
Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens
A polgármester felkéri Dancsecs Klárát, a Művelődési Ház vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető részletesen tájékoztatja a képviselőket a tervezett rendezvényekről.
Előadja, hogy a koncepció központjában az 5 éves Csukás Színház áll, a rendezvények többségét ide tervezik és minden hétvégén mese előadás lesz. Szól a Kárpát- medencei halfesztiválról is és az egyéb régi és új
fesztiválokról, rendezvényekről, kiállításról illetve Csukás István 80. születésnapjáról, a szárszói
mókolóról, a Szárszó Néptáncegyüttes 35 éves jubileumi műsoráról és a Költészet Napi rendezvényről.
Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke tájékoztatja a képviselőket az imázs kiadvány
elkészüléséről, és a sikeres matricáról és a turisztikai vásárokon való sikeres bemutatkozásról.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens tájékoztatást ad a színvonalas imázs kiadványról, a turisztikai kiállításokról, online marketing fontosságáról, a gasztroélmények éve programról és ehhez történő csat-
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lakozásról, Szárszó Kártya bevezetéséről és a hozzá kapcsolódó kedvezményekről és ingyenes reklám lehetőségről.
Dr. Gimesi András a Balatonszárszói Üdülőegyesület vezetőségi tagja:
Az üdülőtulajdonosoknak azt a részét, aki kiadja a házát, rendkívül kellemetlenül érintette a központi
stranddal kapcsolatos téma. Az Üdülőegyesület negatív megkülönböztetésnek és barátságtalan, rosszindulatú lépésnek tartja az önkormányzat döntését. Szárszón kb. 1.700 üdülőtulajdonos van és 2.500 lakos, az
üdülőkben 5-6.000 ember. A tulajdonosoknak és családtagjaiknak 600.- illetve 250.- Ft-ot kell fizetni a
belépésért. Nem tudom, miért gondolják azt, hogy az üdülőtulajdonosok kevesebbet tesznek Szárszóért
mint az állandó lakosok. Az önkormányzatnak 520- 550.000.000.- Ft a bevétele. Ebből az üdülőtulajdonosok 100-120.000.000.- Ft-ot adnak. Az üdülőtulajdonosok adója nélkül mire menne Szárszó? Kérjük az
önkormányzatot, hogy gondolja át a döntését és szüntesse meg a negatív megkülönböztetést.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a hozzászólást átadja a szót Matkovics Diana múzeumpedagógusnak.
Matkovics Diana múzeumpedagógus tájékoztatja a testületet, hogy a múzeum télen is nyitva volt heti négy
napban. Április 11-től ajándéktárgyakat és kiadványokat is fog árusítani a múzeum. A karbantartási munkálatok ezen a héten befejeződnek. Tájékoztatást ad a Költészet Napi rendezvényről, a Múzeumok Éjszakára programról, a Múzeomozi-ról, Slam Poetri Fesztiválról, Alkotók Napjáról, Őszi Szárszói Versklubról.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Bóka Jánosnét, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét a tájékoztató megtartására.
Bóka Jánosnét, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője az írásos anyaga alapján
röviden tájékoztatja a képviselőket az üdülési idényre való felkészülésről.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a testületet az öt éves Csukás Színház sikeréről, fontosságáról, az
épület és környezete rendbetételének, állagmegóvásának szükségességéről, Csukás István 80. születésnapjáról, az életművéről készült filmről, a turisztikai kiállításokról, a múzeum működéséről, Költészet Napi
rendezvényről.
Az Üdülőegyesület felvetésére reagálva elmondja, hogy a belépődíjat már korábban be kellett volna vezetni, a strand fenntartása nagyon sokba kerül az önkormányzatnak. Az említett 100.000.000.- Ft ingatlanadókból befolyt összegben nem csak az üdülők után fizetendő adó szerepel, hanem a helyiek adói is. Az
állandó lakók után 300.000.000.- Ft állami dotációt kap az önkormányzat, ebből működtetik a település
nagy részét, nem az üdülőtulajdonosok tartják fenn Balatonszárszót. Előadja, hogy az üdülőtulajdonosok
nagyon sok szemetet raknak ki az utcára, milliókat fizet ki az önkormányzat a szemét elszállítására. A
strand egy szolgáltatás, a belépőjegy nem az adó befizetésén múlik. A strandra évekig nem tudott költeni az
önkormányzat, de lehet, hogy jövőre már tud fejleszteni a bevételből. Az üdülőtulajdonosok meg vannak
győződve arról, hogy ha 5 autó áll náluk és azt mondják, hogy mind a rokonuk, akkor nem fizetnek idegenforgalmi adót. A tartózkodás után be kell fizetni az idegenforgalmi adót, amit nagyon nehéz beszedni. Ha
mindenki befizetné az IFÁ-t, akkor az önkormányzat nem lenne rászorulva a plusz bevételre. Szárszón van
még két szabad strand is. Kéri Dr. Gimesi Andrást, hogy így tolmácsolja az üdülőtulajdonosoknak a Képviselő- testület jelenlegi álláspontját.
Köszönetet mond a kollégáknak a nyári felkészülésről szóló beszámolók miatt.
Tájékoztatást ad a Kárpát- medencei halfőző fesztiválról, amely július 4-én lesz megtartva illetve a Sárkányfesztiválról, a Lecsófesztiválról, Szüreti Fesztiválról és a magyar mesefigurák fontosságáról.
Dr. Gimesi András a Balatonszárszói Üdülőegyesület vezetőségi tagja:
Szárszó költségvetése nyilvános, építményadó címén 300.000.000.- Ft, az honnan jön? A budapestiek, városiak adójából, az nem itt helyben keletkezik.
Dr. Gimesi András a Balatonszárszói Üdülőegyesület vezetőségi tagja távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester elmondja, hogy reméli, hogy nem minden üdülőtulajdonos így gondolkodik,
az önkormányzat is nagyon sok mindent megtesz az üdülőtulajdonosokért.
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Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető, Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke, Némethné Szabó Magdolna turisztikai
referens, Matkovics Diána múzeumpedagógus és Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője 2016. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatóját elfogadja. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Bóka Jánosné ügyvezető tájékoztatója a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
83/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető, Cseri Péter a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke, Némethné Szabó
Magdolna turisztikai referens, Matkovics Diána múzeumpedagógus és Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője 2016. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

4) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Közreműködnek: Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos
Egry Ágnes védőnő
Dorogi Sándor polgármester felkéri Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvost, hogy szóban
egészítse ki a beszámolóját.
Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos megköszöni az orvosi rendelő pályázatban részt vevők munkáját és tájékoztatást ad a rendelési időről, iskolafogászatról és kéri a lakosságot, hogy vegyenek
részt szűrővizsgálatokon.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Köszönetemet fejezem ki a település lakosai nevében is, hogy helyben van orvos. Az alacsony gyermeklétszám miatt alulfinanszírozott a gyermekorvos tevékenysége, ami a nyári időszakban még problémásabb.
Ezzel foglalkozni kellene, nehogy gyermekorvos nélkül maradjunk. A doktornő az önkormányzattól vár
segítséget a nyári megnövekedett terhek miatt, ezt szeretné egyeztetni. Javaslom, hogy a polgármester Úr
vegye fel a kapcsolatot vele ezügyben.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyetértek.
Cseri Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Ha családbarát a település, akkor nem megengedhető, hogy a gyermekorvosi ügyelet csak Balatonszemesen
vagy Balatonföldváron van. Legyen itt is ügyelet.
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Dorogi Sándor polgármester:
A felújítás miatt volt Szemesen egy ideig a rendelés.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A gyermekorvos körzetéhez tartozik Szólád és Szemes is, ott is folyamatosan rendel. A földvári ügyeletet
is az OEP nem finanszírozza, az önkormányzatoknak kell hozzájárulni. A siófoki ügyeletet meg kell vizsgálni, egyeztetni.
Dorogi Sándor polgármester:
Felveszem a kapcsolatot a doktornővel és megpróbálunk kompromisszumot kötni. Egyetértünk?
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri Dorogi Sándor polgármestert,
hogy a nyári megnövekedett terhek miatt a házi gyermekorvosi tevékenység alulfinanszírozottságának
megoldása tárgyában folytasson egyeztetést Niklainé Dr. Bátori Beáta házi gyermekorvossal és az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a Képviselő- testületet. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
84/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri Dorogi Sándor
polgármestert, hogy a nyári megnövekedett terhek miatt a házi gyermekorvosi tevékenység
alulfinanszírozottságának megoldása tárgyában folytasson egyeztetést Niklainé Dr. Bátori
Beáta házi gyermekorvossal és az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Egry Ágnes védőnőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Egry Ágnes védőnő megköszöni a polgármesternek, a testületnek és az önkormányzatnak, hogy a védőnői
munkáját segítik. Elmondja, hogy a pályázatnak köszönhetően a tanácsadó felszereltsége kiváló. 2015.
nyarán a gyermekorvosi rendelő és a csecsemő tanácsadó helyiségeinek kicserélése miatt a tanácsadó babakocsi tárolója megszűnt. Kéri, hogy a testület keressen arra megoldást, hogy rossz idő esetén is tudják
hava tenni a babakocsikat az anyukák.
Előadja, hogy 40 éve dolgozik védőnőként, 3,5 évet Sárospatakon és környékén aztán 1980. március 1-től
Kötcsén dolgozott, majd 1987. nyarától Balatonszárszón dolgozik. Idén a 40 év munkaviszonyával a nők
kedvezményes nyugdíjazását igénybe szeretné venni. Kéri, hogy a testület fogadja el a beszámolóját.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönet a sok, nagy szívvel ellátott évekért.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dr. Hódi István háziorvos, Niklainé
Dr. Bátori Beáta gyermekorvos, Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos és Egry Ágnes védőnő egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(Dr. Hódi István háziorvos, Niklainé Dr. Bátori Beáta gyermekorvos, Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács
Mária fogorvos és Egry Ágnes védőnő beszámolója a jkv. 3. 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:
85/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Dr. Hódi István háziorvos, Niklainé Dr. Bátori Beáta gyermekorvos, Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária
fogorvos és Egry Ágnes védőnő egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

5) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a közszolgáltatás díjának megállapításáról és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 1/2013.(II.05.) önk. rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a testületet
és elmondja, hogy a JÜP Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról és szóló 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(A JÜP Bizottság jkv-e, az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 4/1 sz. melléklete)
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
3/2016. (IV.05.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és
a közszolgáltatás díjának megállapításáról és szóló 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/2 sz. melléklete)
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6) A köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008. (III.12.) önk. rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak 2006-tól volt szerződése
Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-vel. Ez a szerződés nem tartalmazta részletesen a fenntartó és
az üzemeltető feladatait. A tíz év elteltével kötött, általam készített zerződés már részletesen tartalmazza a
fenti feladatokat. Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket a rendelt módosításról. Előadja,
hogy a JÜP Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A külső szolgáltatóval
végeztetett tevékenységre vonatkozóan tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 10 évre kötött az önkormányzat szerződést a Somogy Temetkezési Szolgáltató Kft-vel, ezért a temetőn belüli szolgáltatások teljesítésére a Somogy Temetkezési Kft jogosult az alvállalkozójával egyetemben. Külső cég olyan tevékenységet végezhet, szolgáltatást nyújthat, ami a temető területén kívüli, például szállítás, eszközök mástól történő
megvásárlása, de temetést nem végezhet.
Dorogi Sándor polgármester:
A temetőben ez elmúlt évben komoly karbantartások történtek, felújításra került a vízhálózat, szennyvízakna került kiépítésre, ajtókat cseréltek, a hűtőt felújították és kijelölésre került az újabb parcella.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Településgazdálkodási Kft ügyvezetője:
Az új parcella megnyitására még nem került sor.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszönöm a temetőben dolgozók munkáját, mert nagy tisztaság van. A szeméttároló eltakarása jó ötlet
volt, a hangtechnika profi módon működik, van gazdája a temetőnek, a temetkezési Kft vezetője gyakran
jön Szárszóra. Az urnás temetésnél nem gond, hogy nincs kijelölve egy speciális fal?
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Településgazdálkodási Kft ügyvezetője:
Urnás temetésnél több lehetőség van, a kolombárium és az urna liget, illetve elhelyezhetik a családi sírba is
az urnát. Az urnaligetben a bal oldalon tovább lehetne menni, erről idővel majd gondoskodni kell. A vizesblokk fel lett újítva. A közmunkások szépen rendben tartják a temetőt.
Tefner Tibor képviselő:
A temető felső sarkában, ahol a mostani temetések vannak, sok akácfa van, egész közel a sírokhoz, ezekből
ki kellene venni párat.
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Településgazdálkodási Kft ügyvezetője:
Arról volt szó, hogy erről legyen egy testületi döntés, de több fa kivágásáról is volt szó illetve növények
újratelepítéséről is. Tájékoztatom a tisztelt érintett lakosokat, hogy az ügy folyamatban van.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Jogszabály alapján a szolgáltatónak évente el kell számolnia az önkormányzat felé, ezt minden évben meg
szokta tenni a temetkezési Kft. Az ügyvezetővel egyeztettem, olyan beszámolót készítenek, amit a testület
elé fogunk terjeszteni a zárszámadás elfogadásakor.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008. (III.12.) önk. rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet és a jkv. 5/1 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
4/2016. (IV.05.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

7) Közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Dr. Tomka Ákost, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a testületet.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ügyrendi javaslat, hogy a napirendet a testület az ülés végén tárgyalja, a működéssel kapcsolatosan felmerültek olyan információk, amikre választ nem tudtunk kapni, a működéssel kapcsolatban.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Egyebekben?
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Zárt ülésen.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Egyebekben, lehetőség szerint zártan.
Dorogi Sándor polgármester:
Aki egyetért, szíveskedjen jelezni.
A polgármester javasolja az alábbi határozat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Közterületi térfigyelő rendszerről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása” napirendi pontot elnapolja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
86/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Közterületi térfigyelő
rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” napirendi pontot elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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8) Mikszáth K. utcai központi strand belépőjegy áraira vonatkozó rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A rendszert a testület már megtárgyalta, ebben az anyagban a rendeletet kellett megfogalmazni.
A Bizottság tárgyalta a napirendi pontot?
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Igen, a rendelet tervezetet elfogadta a Bizottság.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Központi
Strand rendjéről és a strandi jegyárakról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(A rendelet tervezet a jkv. 6/1 sz. melléklete)
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
5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete
a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 6/2 sz. melléklete)

9) A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés egyes részleteit kiemelve röviden tájékoztatja a képviselőket.
Kérdés nincs, így Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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87/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatal 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal

10) Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Kérdés nincs, így Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. 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:
88/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

11) Települési Egészségterv elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés nincs, így Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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89/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Balatonszárszó Nagyközség Települési Egészségtervét megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (Intézkedési terv elfogadása)
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A Bizottság javasolja az intézkedési tervet Harmatos Ibolya által megfogalmazottakkal kiegészítve elfogadni.
Kérdés nincs, így Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását kiegészítve azzal, hogy a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési
Terv c. fejezetét Harmatos Ibolyának, az EHK Bizottság tagjának kiegészítésével együtt fogadja el.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10/1 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:
90/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
A) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Terv c. fejezetét megtárgyalta, azt
Harmatos Ibolyának, az EHK Bizottság tagjának kiegészítésével együtt elfogadja.
B) A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében foglaltak
megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
dokumentálása, és mindezekről a Képviselő-testület rendszeres tájékoztatása céljából ún.
HEP Fórumot hoz létre, mely tagjait az alábbiak szerint fogadja el:
-

Apáti Kinga Csilla, az EHK Bizottság elnöke,
Harmatos Ibolya, az EHK Bizottság tagja,
Tódorné Sinka Mária, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának vezetője,
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona, a József Attila Általános Iskola igazgatója,
Gyurcsekné Prekáczka Etelka, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
óvodavezetője,
Dancsecs Klára, a József Attila Művelődési Ház intézményvezetője,
Várady Tünde Ildikó, projekt menedzser
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző,
Veszpréminé Hozleiter Anikó, szociális ügyintéző.
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A Képviselő-testület felkéri a HEP Fórumot, hogy első ülését 2016. május 31. napjáig hívja
össze.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
(Az elfogadott intézkedési terv a jkv. 10/2 sz. melléklete)

13) DRV Zrt viziközmű vagyonértékelésének és a vagyon- nyilvántartás vezetésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző felkéri Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt a tájékoztatás megtartására.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző az írásos előterjesztés alapján
röviden tájékoztatja a képviselőket.
Kérdés nincs, így Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 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:
91/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő
adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték
536.708.176,-Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg
oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július
1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra
kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási
érték alapján került megállapításra.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Nagyközség Önkormányzatának víziközmű-vagyonnyilvántartás vezetésére vonatkozó szándéknyilatkozat aláírását elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

14) Mikszáth K. utcai központi strand beléptető rendszerének kiépítésére szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Koplányi László beruházási és műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a
képviselőket.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket
és a SEAWING Kft 3. javaslatának elfogadását javasolja.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
A vezetékes internet már kiépítésre került a parton.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Ez az internet rendszer a strand területén is ingyenes internet elérést biztosít.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Nekem is olyan van.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az áram szolgáltatás megfelelő a rendszerhez?
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Tartalmazza az árajánlat, Kazsoki Sándor kiépítené.
Dorogi Sándor polgármester:
Az eredeti egyeztetésnél elhangzott, hogy van a sima beléptető és mellette a mozgáskorlátozottak belépéséhez szükséges kar.
Fekete János alpolgármester:
Ezzel az akciós árral majdnem ugyanott vagyunk a karral, mint az előzővel, a kar nélkül.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az árajánlat ugyanaz, mint az első, csak kedvezőbb áron.
Dorogi Sándor polgármester:
10 nap múlva újra ülésezni kell a testületnek más témák miatt is, Laci, azt kérem, hogy még egyszer felkészülünk rá és testület elé visszük a témát. Át kell nézni precízen, a következő testületi ülésen visszatérünk
rá.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Mikszáth K. utcai központi strand
beléptető rendszerének kiépítésére szerződés kötése” napirendi pont tárgyalását elnapolja, azt a soron következő képviselő- testületi ülésre halasztja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 12. 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:
92/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Mikszáth K. utcai
központi strand beléptető rendszerének kiépítésére szerződés kötése” napirendi pont tárgyalását elnapolja, azt a soron következő képviselő- testületi ülésre halasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Péter Árpád közterület bérlési ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Péter Árpád a Kaza utcában rendelkezik egy épülettel. Közterületi díj alapján akart ott bekeríteni valamit.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet és elmondja,
hogy az ügyben további egyeztetésekre volna szükség.
Dorogi Sándor polgármester:
A határozati javaslatban szerepel, hogy a testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti díj mértékére
vonatkozóan az ingatlan tulajdonosával folytasson további egyeztetést.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mind a négy üzlet ezé az úriemberé vagy külön tulajdonosok vannak?
Ugyanis kettő üzlet le van kerítve, önkormányzati terület, kerítéssel. Hogy ők fizetnek-e közterület használati díjat?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Mindegyik üzletnek külön tulajdonosa van, nem az övé az összes, az övé a Balaton felöli legelső kis épület.
Nem tudom, hogy a többiek fizetnek-e.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ez a helyszínrajzból kiderül, köszönöm, Zsuzsa, csak akkor egységesen kell kezelni minden egyes pácienst.
Tehát akkor utána kell nézni, hogy a másik kettő mi alapján kerített le. Mert, hogyha a másik kettőnek valamikor valaki megengedte, akkor őelőle sem zárkózhatunk el. Ha meg jogtalanul van lekerítve, akkor ki
kell szedetni a kerítést.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Utána fogok nézni.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Hát nem tegnap kerítették le, én azt gondolom.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönöm a felvetést, egyetértünk, meg kell vizsgálni azonnal, hogy valóban be van-e kerítve a többi. A
határozati javaslatot az előbb felolvastam, aki egyetért, jelezze.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 13. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
93/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Kaza
utca 363/1/F hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Péter Árpád (
sz. alatti lakos) közterület
bérlésére és bekerítésére irányuló kérelmét elutasítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti díj mértékére vonatkozóan az ingatlan tulajdonosával folytasson további egyeztetéseket.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Terra Cruz Kft HÉSZ módosítási ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. 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:
94/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, 263.
hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Terra Cru Kft.(üv: Keresztes Ferenc; 1095 Budapest, Soroksári u. 117. sz.) Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosítására irányuló kérelmét elutasítja.
A Képviselő- testület a HÉSZ felülvizsgálata során a Terra Cruz Kft módosítási igényét újra
tárgyalja.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosát a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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17) Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Fekete János alpolgármester a felajánlott tiszteletdíjából a Lövészklubnak 50.000.- Ft, a József Attila Általános Iskola Alapítványának a Költészet Napi rendezvény támogatására 50.000.- Ft és a Szárszó Néptáncegyüttesnek 57.000.- Ft támogatás nyújtását javasolja.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester által felajánlott, 2016. március hónapra vonatkozó tiszteletdíjának felhasználását az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint hagyja jóvá:
50.000.- Ft összeget az MTTSZ Lövészklub támogatására
50.000.- Ft összeget a Balatonszárszói Iskoláért Alapítványon keresztül a József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére a Költészet Napi rendezvény támogatására
57.000.- Ft összeget a Szárszó Néptáncegyüttes támogatására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, 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:
95/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester által felajánlott, 2016. március hónapra vonatkozó tiszteletdíjának felhasználását az
Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 50.000.- Ft összeget az MTTSZ Lövészklub részére
- 50.000.- Ft összeget a Balatonszárszói Iskoláért Alapítványon keresztül a József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére a Költészet Napi rendezvény támogatására
- 57.000.- Ft összeget a Szárszó Néptáncegyüttes részére
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Balatonszárszói Református Egyházközség kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Szóban az volt az első kérésük, hogy a templom toronyban lévő óramű felújításához kérnének támogatást,
amely 100.000.- Ft-ba került. Az írásos kérelem viszont 300.000.- Ft-ról szól.
Fekete János alpolgármester:
Támogatom a kérelmet.
Apáti Kinga Csilla képviselő, z Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Szerves része Szárszó életének a református egyházközösség.
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Nagy Zoltán képviselő:
Ők annyira pozitívan álltak eddig hozzánk, a fejlesztési terveknél is, ezért támogatom.
Dorogi Sándor polgármester:
Más vélemény nincs, aki a 300.000.- Ft-os támogatással egyetért, az jelezze.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség (8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.) részére 300.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2016.
évi költségvetése terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 15. 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:
96/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség (8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.) részére 300.000.- Ft támogatást nyújt
az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A költségvetésben van ennyi plusz, vagy a költségvetés tartalék terhére kell adni?
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Az egyházak támogatására nem terveztünk összeget, de átcsoportosítással megoldható.

19) Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester ismerteti a kérelmet és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet részére 200.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 16. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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97/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet részére 200.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

20) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
20/1) Vadászati jog kérelmek tárgyalása
Dorogi Sándor polgármester:
Három vadásztársaságtól érkezett kérelem.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatás megtartására.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Jól hallottam, három jelentkező is van. És nem jelenti azt, hogy az önkormányzat egynek kell odaadja a
területet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem, és nem is biztos, hogy ugyanarra a földterületre fogja benyújtani.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az elnapolást.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a harmadik, Palota Dezső által beadott kérelem elnapolását is tartalmazza.
(Az írásos előterjesztés és a három kérelem a jkv. 17. 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:
98/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Bolla Sándor balatonszárszói, Zsombok Miklós valamint Palotai Dezső („Szárszó Vadásztársaság”) balatonszárszói lakos önkormányzati tulajdonú földterületek után járó vadászati jog gyakorlásának átadására
vonatkozó kérelme tárgyában nem dönt. Döntését elnapolja a hatósági eljárás lefolytatásáig,
a kérelmekről a Somogy Megyei Kormányhivatalnak a vadászterületek határára vonatkozó
jogerős határozata ismertében dönt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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20/2) Fröccsbusz Kft bérleti díj tartozásának ügye
Dorogi Sándor polgármester:
Ha jogi útra tereljük az ügyet, akkor lehet, hogy nem fog működni a nyár folyamán az egység. A bérlő átutalt 500.000.- Ft-ot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A bérlő azt ígérte, hogy 1.800.000.- Ft-ot át fog utalni, de ez nem történt meg.
Dorogi Sándor polgármester:
2.000.000.- Ft van átutalva, a bérleti díjból 800.000.- Ft-tal tartozik. A jogi folyamat nem egyszerű.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A jogi helyzet nem bonyolult, az érvényes szerződést a bérlő megszegte, fizetési határidőre nem fizetett. A
többi bérlő ezt teljesítette. Az előző testületi ülés után meghatalmazás birtokában írtam neki egy levelet,
amelyet tértivevényesen elpostáztam neki március 2-án. Március huszon- valahányadikán a levél bontatlanul visszaérkezett. A posta áthúzta a címzést és visszaküldte. A levelet újra el lehet küldeni, a második
kísérlet után beáll a kézbesítési vélelem. Innét bonyolultabbá válik a dolgok, mert részben közben fizetett.
Ha a tartozást nem egyenlíti ki, akkor a szerződést fel kell mondani és pert kell indítani ellene. Amíg jogerős döntés nincs, addig használhatja az ingatlant, a szezont végig tudja vinni. Az elsőfokú ítéletbe bele
fogja keverni, hogy jelentősen változtak a feltételek a pályázat kiíráskori feltételeihez képest, hiszen fizetőssé vált az ingyenes strand. A bírósági eljárás menetét hosszú időre el lehet húzni.
Tefner Tibor képviselő:
Levelében leírja, hogy meddig teljesíti a befizetéseket.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Azt szeretném megkérdezni Ákos, hogy más mód nincs, fizetési meghagyás, felszámolás elindítása nem-e
célravezetőbb esetleg?
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Fizetési meghagyást be lehet nyújtani, de ez nem azonos a szerződés felmondással. A fizetési meghagyást a
bérleti díj hátralékra lehet beadni és érvényesíteni. 15 napos ellentmondással élhet, 15 nap után jogerőre
emelkedik és végrehajtható. A te javaslatod is egy járható út, amikor nem a szerződés megszüntetésére
koncentrál a bérbeadó, hanem a tartozás behajtására, ennek egyik útja a fizetési meghagyás. A fizetési
meghagyást online kell beadni, közjegyző bocsátja ki. Azzal, hogy nem veszi át, időben el lehet tolni a
fizetési meghagyást is.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Értem, ez a fiatalember több alkalommal megjelent ebben az épületben. Próbálta-e valaki átadni neki, kézbesíteni ezt a felszólítást? Saját érdekében mindig megjelenik, a falu pénzén úgymond meg mást finanszíroz. Tehát a többi bérlővel nem tisztességes az ő eljárása. És úgy tudom, hogy két év múlva amúgy is lejár
ez a szerződés- vagy jövőre- akkor célravezető lenne egy fizetési meghagyást kibocsátani. És nem elhúzni
ezt a történetet. Minden évben nagyon sokat foglalkozunk ezzel az üggyel és ezt a testületet ő annulálja,
tehát nem vesz komolyan minket. Meg kell tenni szerintem a lépéseket. Ha egyetértetek, akkor döntsünk
egy fizetési meghagyás kibocsátásáról, 847.500.- Ft, ha jól emlékszem. A tavalyi közüzemi díjakkal is sokáig tartozott, tehát egyszer el kell fogyjon a türelmünk, én úgy gondolom. Nagyon vállalkozó- barátak
vagyunk, de a másik bérlőket is szeretjük annyira, mint őt. Egyszer vége kell legyen ennek.
Dorogi Sándor polgármester:
Ákos, hogy látod?
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Semmi akadálya, a fizetési meghagyás iránti kérelmet a bérleti díj hátralékra be tudjuk nyújtani. Ezzel a
hátralékot be lehetne hajtani. Ha közben mégis fizetne, akkor vissza lehet vonni. Az eljárás indítási költség
3%, amit meg kell előlegezni, de a költségeket ő viseli. Ha közben visszavonjuk, akkor a költségeket ne-
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künk kell állni. Jövőre lejárnak a bérleti szerződések. A pályázati feltételek közé be kell építeni egy olyan
kizáró okot, hogy sem magánszemély, sem gazdasági társaság- akinek bármilyen üzleti vagy köztartozása
van- az nem pályázhat.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
És azt is ki kellene kötni majd abban az új szerződésben, hogy köteles bejelenteni a lakcímének változását
8 napon belül, mivel ő egy szerződő partner. Minden olyat össze kell gyűjteni a szerződés megkötéséhez,
ami a mi érdekeinket védi.
Nagy Zoltán képviselő:
Meddig kell befizetni határidőre a bérleti díjat?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Január 31-ig.
Nagy Zoltán képviselő:
Módosítani kell, hogy a szezon után, szeptemberben vagy októberben kelljen befizetni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Korábban szezon után fizették, de ebből lett a legnagyobb bonyodalom. Ezután lett előre kérve, de lehet,
hogy még előrébb kell hozni. Kellő idő álljon rendelkezésre az esteleges jogi út véghezvitelére.
Dorogi Sándor polgármester:
Négy éve megy ez a huzavona, ez nagyon kellemetlen. Ha bezárjuk, akkor a fizetős strandon nem fog működni a legforgalmasabb büfé, de elfogy a türelem.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A magánszférában ez máshogy működne, de az önkormányzat nem engedhet meg magának jogszerűtlen
lépéseket.
Dorogi Sándor polgármester:
A lakosság azt mondja, hogy ez egy tehetetlen testület és polgármester, határozatlan. Az önkormányzatnál
az előírásokat be kell tartani. A fizetési meghagyást megtesszük, de a másik variáció is előfordulhat, bezárjuk az üzletet és visszaadjuk a 2.000.000.- Ft-ot. Sok mérlegelés van egy ügyben. Korcz Miklósnak volt
egy javaslata, Tomka Úr ezzel egyetértett. Van-e másnak más javaslata? Amennyiben nincs, én is ezt javaslom, hogy lépjük meg.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fröccsbusz Szolgáltató Kft-vel
szemben fizetési meghagyást nyújt be. A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet a fizetési
meghagyás közjegyző felé történő benyújtására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka Ákos
ügyvéd, Határidő: értelem szerint.
(A Fröccsbusz Kft-vel folytatott levelezés anyaga a jkv. 18. 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:
99/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fröccsbusz Szolgáltató
Kft-vel szemben fizetési meghagyást nyújt be. A Képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos
ügyvédet a fizetési meghagyás közjegyző felé történő benyújtására.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: értelem szerint
20/3) Anno Taverna étterem előtti építési ügy
Dorogi Sándor polgármester:
Az Anno Taverna cég közterületre épített egy falat. A testület határozata alapján az illetékesekkel tárgyalást folytattunk. Az építményt fenn kell hagyni, el kell indítani azt az eljárást, amelynek alapján meg tudja
vásárolni vagy bérbe tudja venni a közterületet. A közterületet meg kell osztani, ki kell venni a forgalomképtelen vagyonból. Lőrincz Úrral egyeztetést folytattunk.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és elmondja, hogy az ügy
emberi oldalát is kell nézni és- mivel kérdés nincs- javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 19. 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:
100/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Dr. Tomka Ákos
ügyvédet, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Balatonszárszó, 1767/14. hrszú ingatlan
értékesítése vonatkozásában az előszerződés tervezetet készítse el, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselőtestület elé.
A Képviselőtestület a rendezési terv módosításával, a telek alakításával és az ingatlan értékbecslésével kapcsolatos költségeket nem tudja viselni, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében erre a célra előirányzat nincs elkülönítve. A Képviselőtestület tudomásul veszi Gáspár
Zsoltnak, az Anno Taverna Étterem tulajdonosának (üzemeltetőjének) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az adásvétel létrejötte érdekében ezen költségek viselésére kötelezettséget vállalt.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2016. május 15.
20/4) Önkormányzati utak kátyúzása
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Lehetne azt tudni, megkérdezni, hogy melyik részek lesznek ebből kátyúzva? Az anyagban duplájára emeljük ezt az összeget. Nagyon sok kátyú van kétségtelen, csak meddig lesz ez megoldás, hogy minden évben
költünk 3.000.000.- Ft-ot és a kátyúk maradnak vagy újra termelődnek. Tehát aki ezt a javaslatot tette, az el
tudja-e mondani, hogy melyik kátyú a kátyú.
Dorogi Sándor polgármester:
5 éve azzal a technikával dolgozunk, hogy a munkatársak körbejárják a települést és bejelölik azokat a részeket, amelyeket muszáj megjavítani, majd ezt a területet kiszámolják négyzetméterre. Ezután kérünk
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három cégtől árajánlatot. Üzletről még nincs szó. Kátyúzásra nem terveztünk, de az államtól kaptunk ebben
az évben útépítésre 9.300.000.- Ft támogatást. Ezt az alapján kaptuk, hogy tavaly építettük a Rákóczi utat,
sok pénzt fordítottunk út útjavításra. Ez az összeg beépült a költségvetésbe, tehát az 50.000.000.- Ft-os
tartalék nem biztos, hogy pont annyi, mert benne van ez a 9.000.000.- Ft-os útépítési támogatás is, amit
csak arra lehet felhasználni. Ha nem használjuk fel a 9.000.000.- Ft-ot építésre, azt vissza kell az államnak
fizetni, ugyanaz, mint az óvodai történet, vissza kell az államnak utalni. Nagy feladat lesz, hogy hol tudunk
megspórolni 9.000.000.- Ft-ot a jelenlegi költségvetésből, el kell venni valahonnét.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Bocsánat, de ez egy kicsit zavaros volt, tehát 9.000.000.- Ft-ot hogyha kaptunk az államtól, akkor ott van
már 9.000.000.- Ft. Ide be volt tervezve 1.400.000.- Ft. Most mi kitoldjuk 1.600.000.- Ft-ra, akkor az
12.000.000-nak is föle. Tehát most tartalékban van ez az összeg vagy, ahogy Ön mondta nem tudjuk, hogy
tartalékban van-e. Tehát ha erre kaptuk és erre kell fordítani, akkor valószínűleg ez az összeg rendelkezésünkre áll. 12.000.000.- Ft-nak egész más az útjavításnál az eredménye, mint 1.400.000.-nak meg
3.000.000.-nak. Tehát hogyha nem tudjuk most megspórolni a 9.000.000.-Ft-ot másutt, akkor ez a
9.000.000.- Ft egy fikció, tehát nincs.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Gondolom, hogy kormányfunkción be van tervezve 9.000.000.- Ft út karbantartásra.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
1.400.000.- Ft van rá betervezve, ezért akarjuk felemelni. A 9.300.000.- Ft-ot megkaptuk az államtól, de
nem lett betervezve, nem arra a célra lett betervezve. A tartalékban van benne közel 8.000.000.- Ft.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Jó, világos, az egy célzott pénz, ami útjavításra használható, akkor nem is lehet máshova betervezni. Itt
tulajdonképpen egy soron kell átvezettetni összeget, nem felemelni ezt. Tehát rossz helyen van az a
9.000.000.- Ft a tervben.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Csak úgy tudod átvezetni arra a kormányfunkcióra, ha másik kormányfunkcióról vagy a tartalékból elveszed.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Hát de most akkor az az 50.000.000.- Ft-os tartalék sem igaz, mert akkor ugye tologatjuk ide- oda és bent
van az idei tervben. Ami tervben van, az nem tartalék.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az összes állami támogatásba beszámításra került, az összes önkormányzati bevételben bent van az a
9.000.000.- Ft?
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Természetesen.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Csak máshova van betervezve. Javaslatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy honnan lehet ezt elvégezni.
Különben elveszik a pénz.
Dorogi Sándor polgármester:
Ha ezt a 9.000.000.- Ft-ot erre a célfeladatra terveztük volna a költségvetésben, akkor a tartalékunk
41.000.000.- Ft lenne. Ennyi az egész.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Erről van szó.
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Dorogi Sándor polgármester:
Én azt a költségvetés tárgyalásakor is mondtam, hogy a költségvetés nagyon szép dolog, de nem mindig
életszerű. Azért vagyunk, hogy azt lehet módosítani, nem szentírás, hogy úgy kell működnie december 31ig. Jöhetnek olyan feladatok, amikre senki sem gondolt korábban. Megmondom úgy, ahogy van, mostmár
vallomást kell tennem, hogy lehet, hogy én vagyok a hibás ebben a dologban, hogy a kedves pénzügyi vezetőnek én azt mondtam a költségvetés tárgyalásakor, hogy 50.000.000.- Ft tartalékot képezzenek, mindegy
milyen áron. Lehet, hogy ez egy kicsit megzavarta őket, mert soha nem volt nekünk 50.000.000.- Ft tartalékunk az életben. Így lett meg a tartalékban az 50.000.000.- Ft megjelölve, hogy nem lett ez a célfeladat
ott azon a rovaton megjelölve. De ez nem probléma, mert a pénz megvan, a munkát tudjuk végezni. Itt
inkább azon kellene gondolkodnunk, amit Miklós pedzegetett, hogy ha nekünk van 9 és fél millió forintunk
állami támogatásban, akkor ezért az összegért fel kell újítani az utakat.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
De konkrétan mit?
Dorogi Sándor polgármester:
Az utakat. Ez csak az első lépés lett volna, mert az első lépés lenne, hogy a kátyúkat májusban meg kell
csinálni. Utána vissza kellene térni a többi részére, mert az a 9.000.000.- Ft-ból felhasználna 3.000.000.Ft-ot, tehát maradna 6.000.0000.- Ft. Utána lehetne még bizonyos utakat javítani más technológiával.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem is lehetett volna meghatározni, mert beruházásra, felújításra nem lehet költeni, ezt működésre adja az
állam. Csak út karbantartásként lehet felhasználni. Karbantartás, nem felújítás.
Fekete János alpolgármester:
Fel kell mérni az utakat.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Akkor az 1.400.000.- Ft-ot át lehetne csoportosítani máshova.
Fekete János alpolgármester:
Ez marad itt, ez nem számít. Fel kell mérni, hogy hány négyzetmétert kell javítani és annyit átcsoportosítunk.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tulajdonképpen a költségvetésben teljesen át kell csoportosítani a 9 millió nem tudom hány százezer forintos állami támogatást. Nem kell itt darabolgatni. Át kell csoportosítani út felújításra, javításra.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Karbantartásra. Azt úgyis arra tudjuk felhasználni, semmi másra és akkor nem kell 3 milliónként szavazgatni.
Dorogi Sándor polgármester:
Azt meg lehet most is tenni, hogy a tartalékból át kell tenni ezt az összeget. Egyetértünk?
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére 9.300.000.- Ft összeget biztosít az önkormányzati utak 2016. évben tervezett kátyúzására. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az utak állapotát méresse fel és a következő képviselő- testületi ülésre elfogadás végett terjessze elő a javaslatát. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 20. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
101/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.
évi költségvetés tartaléka terhére 9.300.000.- Ft összeget biztosít az önkormányzati utak 2016.
évben tervezett kátyúzására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az utak állapotát méresse fel és a következő képviselő- testületi ülésre elfogadás végett terjessze elő a javaslatát.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
20/5 Balatonszárszó Tóparti parkban található vizes blokk helyreállítási költségei
Dorogi Sándor polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tavaly szeptember 24-i Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság határozatai között
felmerült, hogy ezeket a vizes blokkokat fizetőssé kell tenni. A megközelítésüket táblákkal meg kell jelölni.
Most, hogy ilyen nagymértékű felújításba fogunk, el kell gondolkodni azon, hogy ott legyen egy úgymond
személyzet és szedjünk érte pénzt. És nem csak a központi parkban lévő vizesblokkról volt szó, hanem
kint a Móricz strandon is üzemeltetünk mosdókat, hogy ezek felújításáról is szó volt, határozat volt, hogy
azok is be vannak-e tervezve.
Dorogi Sándor polgármester:
A Móricz strandon van egy vizesblokk, az új, ami a NY-i végén van. Ez tökéletes, csak tisztán kell tartani.
A másik oldalon lévőnél vannak műszaki hibák. Két lehetőség van. Vagy szét kell verni és újat építeni, ami
4-5.000.000.- Ft vagy a meglévőt rendbe hozni, hogy a nyáron működjön mindkettő. Meg kell szervezni,
hogy a nyáron mindkét helyen legyen egy- egy ember. A fizetőssé tétele már másik kérdés. A toalett beléptető rendszer nagyon drága, idén ezt nem tudjuk megvalósítani. Minél olcsóbban kell megvalósítani. A
táblákkal egyetértek, meg kell oldani. Úgy érzem, mindegy mibe kerül, meg kell csinálni azt a nyilvános
vizes blokkot a parkban. A tavalyi mobil WC megoldás összesen 500.000.- Ft-ba került. Minél olcsóbban
kell megvalósítani, a Kft-ben is van három kőműves, aki közre tud működni. A 4.000.000.- Ft egy olyan ár,
hogy el tudjunk indulni.
Korcz Miklós képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Olyan információim vannak, hogy a vasút állomás épületekre is lehet pályázni és ebben a Polgármester Úr
már évek óta kínlódik a szárszói állomás épülettel kapcsolatban. Ezügyben történt-e valami mozgolódás?
Azon kívül lehet, hogy nekünk nem jó hír, de nem biztos ez a kerékpárút téma sem. Mert elsősorban azok a
döntéshozók, akik ebben részt vesznek, azok a sétányokat fogják inkább támogatni. Tehát azt a sétány témát sem szabad eljegeljük, amit ugye évekkel ezelőtt már megpróbáltunk elindítani. Ide kapcsolódik, hogy
például a kerékpáros turisták hol fognak elmenni WC-re, mert ugye a strand az zárt lesz. Akkor a Móricz
Zsigmond vizesblokk megint csak felértékelődik és ki kell táblázni az út mellett is. Tehát az állomás épületben is van vizesblokk, hogyha azt fel lehet újítani, azt is ki kell táblázni, még ha MÁV tulajdon is, akkor
is. A Móricz Zsigmond K-i végében lévő téglaépületeket is fel kell újítani.
Dorogi Sándor polgármester:
A MÁV épületében van egy vandálbiztos vizesblokk, az önkormányzat annak idején hozzájárult ennek a
megvalósításához. De tábla kell. A két vendéglátó egység végében is van tervezve vizesblokk. A mai ülésen döntsünk arról, hogy ennek a vizseblokknak a felújításához adjunk zöld utat. A következő testületi
ülésre felkészülünk arról, hogy a Móricz strandon hogy áll a téglaépület. A Bendegúz téren lévő vizes-
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blokknak is utána kell nézni. Első lépésben a nagy munka itt lesz, ezt el kell kezdeni már holnap, mert nem
fog elkészülni időben. Egyetértünk?
A polgármester javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 21. 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:
102/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Tóparti
park mellékhelyiség (volt melegedő) épületének helyreállítását megtárgyalta az előterjesztés
szerint és a 4.000.000.- Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
20/6 Balatonszárszó Központi strand kerítés felújítása
Dorogi Sándor polgármester:
A képviselők kérnek még időt az előterjesztés áttanulmányozására? Tibor?
Tefner Tibor képviselő:
A Liliom Trade Kft a legolcsóbb.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
514.000.- Ft+ÁFA az anyagdíj. Kapu benne van, beton lábazattal készül. A kerítés 2,20 cm magasságú.
Dorogi Sándor polgármester:
Tibor, a te feladatod lesz a tóba való bejutást megakadályozó zár kialakítása. Légy szíves összeszedni, hogy
mennyibe kerül, hogyan lehet megoldani.
Fekete János alpolgármester:
Megbeszéltük, hogy befordítjuk, a teniszpályát lezárjuk. Szerintem azt felesleges lezárni, mert a falevelet
az Attiláék oda hordják illetve attól nem kell félni, hogy a teniszezők bemennének a strandra és begurulhat
a labda.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyetértünk. Aki emellett a kerítésbetét mellett dönt, az szíveskedjék jelezni.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Teljes hosszban?
Dorogi Sándor polgármester:
Igen.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán
utca 2. szám, 710/4. helyrajzi szám alatti központi strand Vízpart utca felöli kerítésrészének újjáépítésére
vonatkozó, Liliom Trade Kft 4482 Kótaj, Ibrányi út 97. szám alatti vállalkozás LIL2-AR-1418088 számú
árajánlatát módosított tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a Központi strand Vízpart utca felöli kerítésrészre vonatkozóan a csatolt
árajánlat alapján a Liliom Trade Kft 4482 Kótaj, Ibrányi út 97. szám alatti vállalkozással 2016. április 30-i
szállítási határidővel kössön szerződést az építési anyagok megvételére, illetve leszállítására szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 22. 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:
103/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utca 2. szám, 710/4. helyrajzi szám alatti központi strand Vízpart utca felöli kerítésrészének újjáépítésére vonatkozó, Liliom Trade Kft 4482 Kótaj, Ibrányi út 97. szám alatti
vállalkozás LIL2-AR-1418088 számú árajánlatát módosított tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a Központi strand Vízpart utca felöli kerítésrészre vonatkozóan a csatolt árajánlat alapján a Liliom Trade Kft 4482 Kótaj, Ibrányi út 97. szám alatti vállalkozással 2016. április 30-i szállítási határidővel kössön szerződést az építési anyagok megvételére, illetve leszállítására szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
20/7 Pergola kivitelezésére szerződés kötése
Dorogi Sándor polgármester:
Dorogi Sándor polgármester:
A pergola mindösszesen 7.000 Euro-ba került, tehát nagyságrendileg 2.100.000.- Ft-ba. A pénzügyi vezetővel egyeztettem, ahhoz, hogy ez ne kerüljön ÁFA körbe, nincs rajta szerelés, munkálat, csak az anyagárat
kellett feltüntetni. Az anyagot tartalmazza a 7.000 Euro, de azt tudjuk, hogy ebben benne van az ideszállítása, az összeszerelése, minden, ami ezzel kapcsolatban felmerült.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Igen, így van. Az Európai Unióban az árubeszerzés közösségi ÁFA alá tartozik, illetve a fuvar az induló
ország szerinti teljesítéssel ÁFÁ-zik.
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzuk meg, hogy a pergola ügyében el tudjunk járni, a szerződést alá
tudjuk írni. A kifizetést újra meg kell szavaztatni, a következő testületi ülésen arról még tárgyalunk. Aki
elfogadja a 7.000 Eurót, szíveskedjék szavazni.
A polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó pergola beszerzésének szerződés tervezetét megtárgyalta, az előterjesztés szerint azt elfogadja és szerződést köt a SELENA
SRL (537130 Lázárfalva, Fő u. 124. Románia) céggel bruttó 7.000.- Euro összegben. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 23. 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:
104/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó pergola
beszerzésének szerződés tervezetét megtárgyalta, az előterjesztés szerint azt elfogadja és szerződést köt a SELENA SRL (537130 Lázárfalva, Fő u. 124. Románia, képviseli: Kis Ákos ügyvezető, EU adószám: RO6447564) céggel bruttó 7.000.- Euro összegben.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester megköszöni a jenlévők megjelenését, külön Kertész Rezsőnek a KISOSZ elnökének, majd
tájékoztatást ad a nyári rendezvények gasztronómiai vonatkozásáról.
20/8 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat
A polgármester átadja a szót Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőnek.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
A pályázaton való induláshoz a testület határozata szükséges, a beadási határidő április 21-e. Az előző évben 14.596.000.- Ft-ot kapott az önkormányzat.
Dorogi Sándor polgármester:
A pénzt tovább kellett utalni a DRV-nek.
A polgármester javasolja az írásos határozati javaslat elfogadását.
(A határozati javaslat a jkv. 24. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
105/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági vízés csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2016. április 21.
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Dorogi Sándor polgármester megköszöni a vendégeknek, TV stábnak a megjelenést és a munkát, a TV
nézők figyelmét.
Előadja, hogy Kilvinger Gábornak sikerült beszerezni egy tv kamerát. Hibátlan eddig, a legmodernebb, ami
elképzelhető. Az 1 millió forint fölötti ára nem csak a kamerát tartalmazza, hanem a különböző tartozékokat is.
A polgármester szünetet rendel el.
SZÜNET
20/9 Teniszpálya felújítása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket a teniszpálya felújítására vonatkozó tervről és javasolja az alábbi határozat javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth K. u. 2. sz. alatt található
teniszpálya területén terasz kialakításához bruttó 827.000.- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: folyamatos.
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:
106/2016.(IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth K. u. 2. sz.
alatt található teniszpálya területén terasz kialakításához bruttó 827.000.- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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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