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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-én 18.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodájában megtartott
rendkívüli üléséről
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája
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
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné
Dr. Almacht Ottó
Várady Tünde Ildikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

titkársági és humánpolitikai ügyintéző

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
Balatonszárszóért a Városért civil szerveződés vezetője
projektmenedzser

megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Tájékoztatás alapítvány átvételének lehetőségéről
2) Faház vásárlása
3) Településfejlesztési koncepció dokumentumainak elfogadása
4) Ifj. Lőrincz Ferenc főépítésszel megbízási szerződés kötése
5) Tájékoztatások
6) Művelődési ház felújítása pályázatra vonatkozó határozat módosítása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
133/2016.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Tájékoztatás alapítvány átvételének lehetőségéről
2) Faház vásárlása
3) Településfejlesztési koncepció dokumentumainak elfogadása
4) Ifj. Lőrincz Ferenc főépítésszel megbízási szerződés kötése
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5) Tájékoztatások
6) Művelődési ház felújítása pályázatra vonatkozóhatározat módosítása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Tájékoztatás alapítvány átvételének lehetőségéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy egy budapesti ügyvédi iroda megkereste őt azzal, hogy Balatonszárszónak át tudnának adni egy sok célra használható alapítványt. Probléma,
hogy az adó 1%-át nem tudják a támogatók Szárszónak fizetni, de ezen az alapítványon keresztül megtehetnék. Felolvassa az alapítvány meghatározott céljait, amelyek jól hasznosíthatók. A cég dokumentumokkal igazolja az alapítvány működését. Mivel Dr. Almacht Ottó ebben közreműködött, felkéri, hogy egészítse ki az elhangzottakat.
Dr. Almacht Ottó a Balatonszárszóért a Városért civil szerveződés vezetője előadja, hogy Szárszóért szívesen dolgozik. Az alapítvány 2009-es, a céljain nem lehet változtatni, de a nevét meg lehet változtatni, pályázatokat lehetne nyerni, jövő év májusától újra közhasznú lehetne.
Dorogi Sándor polgármester elmondja, hogy 70-80.000.- Ft ügyvédi költség merülne fel, ez az iroda a
könyvelését vállalná 15.000.- Ft/hó összegben.
Dr. Almacht Ottó a Balatonszárszóért a Városért civil szerveződés vezetője előadja, hogy vállalná az évi 68 beszélgetés, rendezvény megszervezését. A Fateraszt Nagykónyi Önkormányzatának adományozta, holnap elbontják és elviszik.
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket a Dr. Almacht Ottó által szervezett két rendezvényről.
Dr. Almacht Ottó a Balatonszárszóért a Városért civil szerveződés vezetője azt támogatja, hogy az Önkormányzat alapítsa az alapítványt, a Szárszóért a Városért Alapítványt.
Dr. Almacht Ottó távozik az ülésről.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző tájékoztatja a képviselőket
azokról a feltételekről, amelyek teljesülése estén közhasznú lehet egy alapítvány.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző előadja, hogy az alapítvány átvételének jogi hátterét meg kell
vizsgálni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a felajánlott
alapítvány 8-10 éves múltjáról, működéséről nem lehet tudni semmit, amiből nagy probléma lehet. Át kellene világítani az alapítványt, a vezetőket. Véleménye szerint a meglévő, önkormányzat által alapított, ismert BITKA közhasznúságát kellene visszaállítani.
Korcz Miklós képviselő:
Én csak egy egyesületben vagyok érintett, ott a közhasznúságot ott mutatja ki, hogy hány közösségi rendezvényt szervezett, hány résztvevő volt, milyen témában adták elő. Minden hónapban van egy valamilyen
esemény, lehet, hogy éppen az Őrségben vagy a Mátrában vagy bárhol, meghirdeti, összejön a csapat.
Hogyha külsősök jönnek, nem csak a tagok, hanem külsősök is csatlakoznak, az még jobb, akkor már még
közhasznúbb. Tehát nem csak a faluban lehet gondolkodni, hogy itt az az aktív 30 ember, aki általában
megjelenik egy- egy rendezvényen, hanem akkor be lehet vonzani, hogy ha itt olyan programot tud kínálni,
tehát akkor hírverés, nem sok pénzt rákölteni, hanem interneten ki lehet alakítani. Ennek az egyesületnek is
elvették a közhasznúságát, de aztán vissza lehetett igényelni. Tehát egy kis életet kéne nyomni ebbe a
BITKÁ-ba. Meg én nem emlékszem pontosan, egyetlen egyszer olvastam az alapítvány beszámolóját- azt
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hiszem- még talán tavaly egyszer, vagy 2014-ben volt nekik talán utoljára. Hogy mik azok a fő tevékenységi körei- hogy is hívják- Balatonszárszói Iskoláért….
Dorogi Sándor polgármester:
Balatonszárszó Turizmusáért, Idegenforgalmáért.
Korcz Miklós képviselő:
Mint a pályázatoknál is ugye, hogy évekig biztosítani kell, hogy hány belépő lesz valahova, aztán rajzolnak
buszokat, meg embereket. Tehát itt is egy olyan vérfrissítés kellene. De hát most már ugye, utalhatnak rá,
igazából, 1%-okat.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Ha most beadjuk a kérelmet, akkor az legalább 30 nap, a május 20-ai időpont így nem teljesülhet, ez csak
jövőre teljesülhet.
Korcz Miklós képviselő:
De hogyha a bevallás időpontjában nem jogosultak – én is kaptam évek múlva levelet, hogy nem tudták
átutalni és ezért nem kapta meg az alapítvány.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Ősz tájékán közhasznúnak kell lenni ahhoz, hogy a listába bekerüljön az alapítvány.
Korcz Miklós képviselő:
Csak eddig, hogy most (hangzavar) ide- oda utalta, az nagyon kötött dolog, hogy az önkormányzat is agyon
támogatja a fociklubot, meg még az 1% is. Tehát ott akkor olyat támogassanak, amiből másra is fordítható,
nem csak a futballra.
Tefner Tibor képviselő:
A TAO pénznél szigorúan meg van határozva, hogy mire használható.
Korcz Miklós képviselő:
Mert amikor feltettem a kérdést, hogy a sportegyesület be tud-e szállni a játszóterek felújításába- hát nem
tud.
Dorogi Sándor polgármester javasolja, hogy a BITKÁ-t hozzák helyzetbe, a felajánlott alapítványt pedig
próbálják meg privát módon kezelni, majd tájékoztatja a képviselőket a BITKÁ-val kapcsolatos személyi
problémákról, gondokról.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Egy alapítvány megszüntetése nagyon bonyolult folyamat.
Nagy Zoltán a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Lehetséges lenne-e, hogy a testület legyen egy alapítvány tagja?
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A törvény nem zárja ki.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem vagyok biztos benne, meg kell nézni a jogszabályt.
Korcz Miklós képviselő:
Amikor így elkezdenek emberek halmozni egyesületet, alapítványt, stb, akkor a saját túlélésükért halmozzák általában ezeket, ugyanis 25% költségig elmehetnek mindegyikben. Tehát ez is jellemző. Nem tudom
felidézni a BITKA tevékenységi körét, azon viszont lehet módosítani.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Olyan vezető kell az alapítványba, akit az önkormányzat tud kontrollálni.
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2) Faház vásárlása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket a Tóparti parkban lévő vizesblokk felújításáról,
amelyhez szükséges lenne egy faház elhelyezése, ahová a munkások be tudják tenni szerszámokat. A lehetőségeket megvizsgálták, a legpraktikusabb megoldás egy bruttó 326.000.- Ft-os összegű faház lenne,
amely a kerítésen belül kerülne elhelyezésre, ahol a sátor szokott lenni. A faház öltözőnek is jó lenne. A
parkolóban lévő faház a kerékpárkölcsönző épülete, a belsőben pedig eszközöket, strand felszereléseket
tartanak.
Tájékoztatást ad a Tóparti tulajdonosával folytatott egyeztetésről, amellyel a strand osztatlan közös tulajdon.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A kisajátítás lenne a megoldás, értékén, erre kellene forrást találni, a fejlesztési tervbe is bele lehetne venni
és a létrehozandó Fejlesztési Ügynökséggel is lehetne erről tárgyalni.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó központi strand területére a felújított vizesblokk és a színpad közötti területre faházat vásárol bruttó 326.000.- Ft értékben az
Önkormányzat 2016. évi költségvetési tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A faházról szóló ajánlat 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:
134/2016.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó központi strand területére a felújított vizesblokk és a színpad közötti területre faházat vásárol bruttó
326.000.- Ft értékben az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) Településfejlesztési koncepció dokumentumainak elfogadása
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester felkéri Dr. Tomka Ákos képviselőt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a két szerződéssel kapcsolatban.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A szerződésben a település átfogó építészeti, fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges jogi
munkálatok szerepelnek. A díjazás nem fix összegű, bizonyos értékhez igazodó, %-ban kifejezett összeg. A
szerződés tartalmaz egy fix összegű díjat is, ami 1.500.000.- Ft +ÁFA, ez a jogi előkészítő munkák fix díja.
A szerződéssel kapcsolatban Jegyző Asszonnyal ugyanazt az észrevételt tettük.
A szerződés 3. pontja problémás. A beruházások teljes nettó bekerülési értéke jelenleg egy becslés. A beruházások teljes nettó bekerülési értékének 0,85%-a +ÁFA a díj, ez egy 100.000.000.- Ft-os nagyságrend.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
300.000.000.- Ft.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Annak is van egy becsült beruházási értéke, ami nem fog megvalósulni a projektből, azért ne fizessünk.
Pontosítani, szűkíteni kellene úgy, hogy azon beruházások értéke szerepeljen benne, amelyek megvalósítására a kormányzattól támogatási szerződést és forrást kap az önkormányzat. Az előkészítő tevékenységet
kifizetjük a 1.500.000.- Ft +ÁFA összeggel. A ténylegesen megkapott összegek után álljon fenn a fizetési
kötelezettség. A szerződés 18. pontjában foglalt rendelkezés a szerződés megszűnésére vonatkozik, az elvégzett munka arányában megilleti őket bizonyos díjazás. Probléma, hogy a szövegben az szerepel, hogy
„Amennyiben a szerződés bármely okból megszűnik”. A bármely ok szövegezés nem megfelelő. A cég is
adhat okot arra, hogy az önkormányzat kénytelen felmondani a szerződést. Ez arra az esetre vonatkozik, ha
az önkormányzat szerződésszegése miatt szűnik meg a szerződés vagy közös megegyezéssel megszüntetjük, de nem vonatkozhat arra az esetre, amikor az önkormányzat mond fel neki. Ezt szintén pontosítani
kell. Erre elkészítettem a szövegszerű javaslatokat is. Ennél a pontnál, az arányos díjazásoknál visszahivatkozik a 3. pontra, először azt kell rendbe tenni. A 18. pont utolsó mondata: „Jelen pont által szabályozott
esetben Megbízott a 4. pontban rögzített időpontoktól és a lehívás tényétől függetlenül az arányos megbízási díjra a szerződés megszűnésének napjával jogosult.” Tehát akkor is ki kell fizetni a 60%-ot, ha például
támogatási szerződés még nincs, a cég elkezd dolgozni, három hónap múlva pedig közös megegyezéssel
megszüntetjük a szerződést. Akkor is ki kell fizetni, ha a projektre nem kapunk pénzt. Azokhoz a tényleges
megvalósuló beruházásokhoz kell kötni, amelyekre támogatási szerződés van és lehívást tudunk igénybe
venni és akkor fizetni, amikor ehhez hozzájutunk.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Részemről felmerült a közbeszerzés kérdése.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A közbeszerzésnél problémás lehet, hogy ha túllépjük az értékhatárt.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Az ő szerződésük is- ha megnyerjük a pályázatot- ők is közbeszerzés alá fognak kerülni. Mindenki, aki
részt vesz a projektben.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A szerződésbe bele kell foglalni, hogy amennyiben az értékhatárt elérik, akkor közbeszerzésre kerül sor, és
ezt a felek tudomásul veszik. Vagy meg lehet bontani, ha bevon egy társ ügyvédi irodát, aki az előkészítést
csinálja, ő pedig saját jogán, nevében a lebonyolítást.
A vállalkozási szerződésben nem érzékeltem olyat, ami pontosításra szorulna, de erősen kapcsolódik az
ügyvédi megbízási szerződéshez, először azt kell pontosítani.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A vállalkozási szerződéshez a megbeszélésen nem volt javaslat, az rendben van. Az hangzott el, hogyamennyiben lehetséges- a településfejlesztési bizottság áttárgyalná az elkészített tanulmányt a készítőkkel
együtt. Ha ténylegesen összeállna az anyag, akkor lehetne továbbítani és véleményeztetni.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Ezzel még rengeteg munka lesz. Most be kellene minél hamarabb kerüljön, mert ahogy látjuk, már mindenhol a költségvetéseket tárgyalják. Ez a csapat csinálta Budapesten a 3-as metrót. Ma fogadták el a költségvetést.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ebben a készültségi fokban ez elfogadható-e, vagy kell-e hozzá tényleges műszaki leírás stb. Elegendő-e ez
és ennek alapján a projekt befogadható és támogatható-e?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Biztos, hogy elegendő.

6

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ez egy becslés. Attól tartok, hogy most kijött bruttó 30.000.000.000.- Ft-ra. Ha ténylegesen kidolgozásra
kerül, akkor esetleg nem ennyi lesz, hanem például 32.000.000.000.- Ft. Ha a támogatás ennek a becslésnek az alapján készül, akkor honnan lesz biztosítva a különbözet, hogy a 32 bevállalt projekt megvalósításra kerüljön?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Én úgy érzem, hogy ők még ezt ki fogják egészíteni és felfele, nem lefele, mert ha lefele, akkor már rég
szóltak volna, hogy van egy x határ és e fölött már ne ábrándozzunk.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Polgármester Úrnak jeleztem, azt mindenképpen fenntartom, hogy megfelelő előleg és mérföldkövek kellenek, hogy az önkormányzatnak legyen anyagi forrása ahhoz, hogy a projekteket el tudja kezdeni és be is
tudja fejezni.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Amikor megkötik az együttműködési megállapodást, erre az összegre kötik meg. Onnéttól kezdve, hogy ezt
megkötötték, akkor folyósítják. Tudják, hogy az Önkormányzatnak nincs olyan része, ezért van ez a rengeteg könnyítés, hogy ehhez hozzájusson. De nem csak mi vagyunk így, hanem,- ha azt vesszük- Kaposvár is.
Nekünk a legnagyobb hátrányunk az, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában ingatlan. Ebbe nagyon sok
pénzt bele kell öljünk.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Biztosíték nem is kell, mert általában vagyoni biztosítékra van szükség?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Nem kell. Mint, ahogy Kaposvár is megkapta út fejlesztésre a pénzt, azt csak utakra költheti.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az anyagban az szerepel, hogy 2009-re kulcsátadás lesz. Minimum egy év a tulajdonviszonyok rendezése.
Egy év a rendezési terv módosítása. Két év ezzel elment, de fejlesztés még nem történt.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Fel kellene gyorsítani a folyamatot.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Biztos, hogy fel lehet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A régészeti park területe, a vitorlás kikötő területe, a MÁV területe állami tulajdonban vannak. Nem elegendő csak a magáningatlan tulajdonosokkal egyeztetni, például az ipari park területén, hanem az állami
vagyonkezelővel is.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Ők ezt bevállalták, egyeztetnek, csak kell egy szerződés, hogy el tudjanak indulni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Lehet, hogy jobb lenne előbb megvalósítani a közbeszerzést, az ügyvédnőt meg kell kérdezni, hogy nem
tud-e olyan megoldást, amivel a közbeszerzés gyorsan lebonyolítható lenne. Ők lássák el a jogi képviseletet, a jogügyleteket ők bonyolítsák.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
A jogügyleteket igen, de lehet, hogy a közbeszerzést nem, miután ők is érintettek.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
A közbeszerzési tanácsadónk arról tájékoztatott, hogy - például az eszközbeszerzésnél is- ha funkcionálisan
szét lehet választani, akkor nem közbeszerzés köteles, hiába egy cég csinálja az egész eszközbeszerzést.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha egy projektről van szó, akkor összeadódik. Ha az állam egyben adja a támogatást, akkor egy projekt.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Utána már pénzénél lesz az önkormányzat, akkor már könnyebben tud. Most felesleges kiadásokba addig
nem kell bele menni. Egyelőre előkészítő szakaszban vagyunk, a lényeg az, hogy a gazdasági rész minél
hamarabb bekerüljön, mert ők már rég… Ma fogadták el a 2017-es költségvetést.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Te azt mondod, hogy ez az anyag alkalmas arra, hogy beterjesztésre kerüljön?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Ez alkalmas.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Az indikátor vállalásokat jól meg kell fontolni.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Az majd akkor, ha már helyzetben leszünk. Egyelőre mindenképpen az anyag menjen be, hogy ők is lássák
és legyen véleményük. Ahhoz testületi határozatnak kell lenni. Mert amit ma fogadtak el, ott mindenhol, a
fővárosnál is, megvolt a testület döntése. Ott is voltak viták meg transzparensek, mindenki mondta a magáét, de azért keresztülment és van valami, amivel el tudnak indulni. Szerintem nekünk is ez kell, hogy legyen valami, amivel el tudunk indulni, mert ha nincs semmi, akkor megint le fogunk maradni. A gazdaságisokat szerintem mindenképpen kellene, hogy tudjunk menni. Mire a jogi elkészül, az még lehet, hogy egy
fél év, lesz időnk a szerződésen gondolkodni, de valami elvi szerződésünk azért legyen, hogy tudjanak
elindulni tárgyalni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Akkor ha itt az a vélemény, hogy ez az anyag alkalmas arra, hogy beterjesztésre kerüljön, akkor legyen
úgy.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Ez biztos, hogy alkalmas, úgyhogy erre, hogyha itt megszavaznának egy határozati számot, akkor már lehetne vinni.
Korcz Miklós képviselő:
Kell-e addig egyáltalán itt az ügyvéd hölggyel foglalkozzunk, vagy arra szavazunk, hogy menjen fel ez az
anyag, aztán tanulmányozzák, aztán majd, hogyha van rá valami válasz, akkor ráérünk mi itt elkötelezni
magunkat évekre előre milliókra, milliárdokra. Tocsik Márta jut eszembe, szegény már meghalt ő is, három
ilyen önkormányzat és ő meg végigjárta a fél országot. Azért a kis 800.000.000.- ért.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Jó, hát ezeknek vannak díjai. Most itt nagy összegről van. Ha ők lesznek a szerencsések, akkor az övék a
pénz.
Korcz Miklós képviselő:
Csak addig miért fizessek ki 3.000.000.- +ÁFÁ-t valakinek, amíg abszolút ott ülünk, hogy semmi. A te
szavaidon ülünk. Ennyi.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Jó, de egyelőre azért azt szeretném mondani, hogy ebben a gazdaságis részben is benne van minden egyes
helyrajzi szám, úgyhogy azért a két anyag összefügg, csak egyelőre az összegszerűség, az a lényeg, hogy
azt tudják ők bekalkulálni a költségvetésükbe. Utána nekünk kell bizonyítani, hogy valóban ezeket a területeket meg tudjuk szerezni, mert van rá nyilatkozat, hogy eladja az illető, mert különben nem tudunk birtokba jutni, ha valaki nem akarja eladni. Ki lehet sajátítani, de az már megint egy másik történet, az egy bonyolultabb.
Dorogi Sándor polgármester:
Most mire van szükség?
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Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Most csak a gazdaságisra, hogy lássák, mi az az előkészület, megvannak a tervek, körülbelül ennyibe kerül.
A jogi rész utána jön hozzá, de szerepel benne minden egyes helyrajzi szám, amelyik érinti a fejlesztést, aki
átnézte az anyagot, az tudja. De el kell indulni.
Dorogi Sándor polgármester:
A jogi szerződés most még nem lényeges.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Az még nem lényeges, még lehet egy kicsit módosítani rajta, de az övéket is el kell előbb- utóbb indítani,
mert addig nem tudnak menni tárgyalni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Szét lehetne szedni 8.000.000.- Ft alattira, az előkészületi munkálatokra, így nincs szükség közbeszerzésre.
Ahogy te mondtad, ha megkapjuk a pénzt, megvan az ígérvény, akkor a közbeszerzést le kell folytatni. Te
azt mondod, hogy ez így rendben van, hogy ez az anyag alkalmas arra, hogy be legyen terjesztve?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Alkalmas. Olyan emberek csinálták, akiknek most az anyagát éppen elfogadták. Abban is mentek egypárszor, mert mikor már itt voltak, már akkor tárgyaltak. Ma keresztülment a 3-as metró felújítása, azt is ők
csinálták. Bízunk benne, hogy ez is keresztül fog menni.
Nagy Zoltán a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnök:
Fogadjuk el, és Ákos légy szíves rendezd az ügyet az ügyvédnővel.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Az ügyvédnőt bármikor ide lehet hívni.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pontosításra vonatkozó javaslatokat elmondtam, megfontolandó, hogy a szerződésből készítsünk kettőt,
most csak az előkészítésre, 1.500.000.- Ft-ra. Amikor nyerő lesz a pályázat, akkor jöhet a többi.
Nagy Zoltán a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnök:
Javaslom, hogy te tárgyald ezt le az ügyvédnővel.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A határozatba bele kell írni, hogy kinek terjesztjük ezt fel?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Nem, csak, hogy elfogadta a testület ezt a gazdasági Megvalósíthatósági Javaslatot, csak ennyi kell bele.
Sem összegszerűség, sem semmi, mert ha megadunk egy összeget, lehet, hogy azt mondják, hogy jó, ennyit
akarnak, akkor ennyit kapnak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Számukra elegendő a javaslat, nem kell tanulmánynak lennie?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Nem kell. A tanulmány az már olyan szinten előkészített, az már több, az legalább 50-60.000.000.-Ft-ba
kerül. És az csak a tanulmány, még nincs hozzá műszaki rész.
Dorogi Sándor polgármester:
Azt hiszem, mindenki egyetért azzal, hogy a tanulmányt, javaslatot elfogadjuk.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A szerződést is. A szerződéssel az a problémám, hogy jó, hogy ezt 1.500.000.- Ft+ÁFA összegért elkészítette, de a 3.000.000.- Ft sikerdíjhoz kell maga a tanulmány.
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Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Nem, mert ahhoz még sok minden kell, az benne van már az anyagban. Ez úgy megy, hogy ők- ami beépítésre kerül- még azokat az anyagokat is le kell ellenőrizzék, de ez csak akkor lesz, nekik is egy közbeszerzésen meg kell ….. (hangzavar).
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Jól értem, hogy a 3.000.000.- Ft és az 1.500.000.- Ft ennek a javaslatnak az elkészítése. Tehát a tanulmányért külön szerződés kell.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Az bele van kalkulálva. De ahhoz még az kell, hogy ők nyerjék meg a közbeszerzést, mert még mások is
pályázhatnak rá.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Azt mondod, hogy ha a javaslat átmegy, akkor a tanulmány is át fog menni?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Akkor biztos. Mert erre építik ők. Szakemberekkel megnézetik és akkor azt mondják, hogy ez átmehet
vagy nem mehet át. De szerintem át fog menni. Bízunk benne.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Még mindig az a kérdésem, hogy ha 30.000.000.000.- Ft-ot fogadnak el, és közben a tanulmány
40.000.000.000.- Ft-ot fog kihozni, akkor mit lehet tenni?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
A tanulmány része is benne van itt- ha megnéztétek- a költségvetésben, amit kiszámoltak, abban az is benne van.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ez csak egy becslés.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Ez becslés, a projektmenedzsment az, ami a gazdasági rész és az is benne van ezekben az összegekben. De
ha bármit észrevesznek, azonnal szólnak és visszadobják.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Azt mondod, hogy a tényleges, számszaki kiszámítás, műszaki leírás, stb. annak alapján ebbe az összegbe
bele fog férni?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Bele fog férni, mert benne van a projektmenedzsment költsége is. Az azt takarja, mert felügyelik, hogy mi
mennyibe kerül, annyira lebontják, szinte téglára.
Korcz Miklós képviselő:
Nem kaphatnak vérszemet, hogy ha mégiscsak kapunk egy 30.000.000.000.- Ft-ot, hogy itt elbeszélgettünk, hogy ennyi, annyi, aztán akkor a végén 15 lesz ebből a tanácsadói díjból.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Nem, az már előre le van fektetve, itt nincs olyan, hogy emelik. Ez, ha keresztülmegy, akkor ezt fogják
kifizetni, akkor ez jár nekik.
Korcz Miklós képviselő:
Medgyessynek is járt 180.000.000.- Ft.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Na jó, mindenkinek jár. És Matolcsynak is járt 5.000.000.- Ft és megtámadták, elmentek Brüsszelbe, aztán
a végén kiderült, hogy az előzőnek meg 8.000.000.- Ft volt. Ennyire vagyunk mi okosak, hogy mielőtt
megnéznénk, elmegyünk és Brüsszelben jelentgetünk.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ha a testület a javaslatot elfogadja, te felviszed. Jó lenne, ha egy aláírt, hitelesített példányt adnál a javaslatból. Olyan van nálunk, ami nincs aláírva.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Igen, egyelőre menjen keresztül a testületen és akkor minden alá lesz írva, hivatalos formában lesz.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ettől a cégtől valaki eljöhetne és a Bizottság ezt átbeszélné azzal párhuzamosan, ahogy te az anyagot elvitted.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Bármikor, ők voltak is itt.
Korcz Miklós képviselő:
Te aláírás nélkül fogod elvinni az anyagot?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Nem, én várom a határozati javaslatot, akkor ők aláírják, szoktam velük találkozni.
Korcz Miklós képviselő:
Na de hát egy tanulmányt nem adok ki a kezemből aláírás nélkül.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Egy tanulmányon rajta van, hogy ki készítette.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az üzemeltetés kérdése is egy érdekes dolog.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Még ne menjünk előre, egyelőre tudjuk beadni, már hogy lássanak valamit, hogy valamivel elkészültünk.
Ha megnézzük, bárhol, bármi másoknál is, nemcsak itt nálunk, a fővárosnál is, ugyanígy mennek a dolgok.
Ők is előterjesztenek egy javaslatot, ha keresztülmegy, akkor…..
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Régiós
Kft-vel (székhelye: 2049 Diósd, Hegyalja u. 12.; adószáma: 13797966-2-13; képviseli: Dr. Péterfi Zsuzsanna ügyvezető) Balatonszárszó Fejlesztési Koncepciójához megvalósíthatósági javaslat kidolgozására, a
jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal, az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A megvalósíthatósági javaslat, a vállalkozási és az ügyvédi megbízási szerződés tervezetek, és a költségekről szóló kimutatás 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 az alábbi határozatot hozza:
135/2016.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést
köt a Régiós Kft-vel (székhelye: 2049 Diósd, Hegyalja u. 12.; adószáma: 13797966-2-13; képviseli: Dr. Péterfi Zsuzsanna ügyvezető) Balatonszárszó Fejlesztési Koncepciójához megvalósíthatósági javaslat kidolgozására, a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti
tartalommal, az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régiós Ingatlanfejlesztő és Beruházó
Kft által Balatonszárszó Fejlesztési Koncepciójához készített Megvalósíthatósági Javaslatot a jegyzőkönyv
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 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 az alábbi határozatot hozza:
136/2016.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régiós Ingatlanfejlesztő
és Beruházó Kft által Balatonszárszó Fejlesztési Koncepciójához készített Megvalósíthatósági
Javaslatot a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Fogunk választ kapni rövid időn belül?
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Biztos.

4) Ifj. Lőrincz Ferenc főépítésszel megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a települési főépítésznek az előző évben
60.000.- Ft volt a havi díja, amelynek kérte 70.000.- Ft-ra történő emelését, mert nagyon sok a munkája.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
75.000.- Ft-ot kért.
Korcz miklós képviselő:
Tulajdonképpen azokat a külsős munkákat, lásd a fal építés, azt ők megfizették, úgy gondolom, úgy szerződtünk, azt megfizette az éttermes, meg a másik is megfizette a Fő utcán, akkor én nem tudom, miért kell
itt mindenkinek emelgetni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A testület januárban nem fogadta el a szerződését, arról volt szó, hogy Polgármester Úr egyezkedik a főépítésszel. További faladati is vannak, véleményezési eljárásban is dolgoznia kell.
Nagy Zoltán a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Indokoltnak látjátok?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Igen.
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser:
Valóban indokolt, mert ő részt fog venni ebben külsősként, szükségünk van egy főépítészre, kell az ő szerződése.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Van olyan kérelem, amit nem tudunk intézni emiatt.
Dorogi Sándor polgármester:
Kötelező a főépítész.
Nagy Zoltán a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem arra gondoltam, hogy szükség van-e főépítészre, hanem arra, hogy felemeljük a fizetését.
Korcz Miklós képviselő:
Csak Szárszón emelik a fizetéseket, egyébként 8-9 éve sehol.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Neki is kezdettől fogva 60.000.- Ft volt.
Korcz Miklós képviselő:
(hangzavar) ahogy eddig is, hogy akkor nem a főépítész úr írja alá, hanem a felesége. Mikor külön munkák
vannak, eddig is így ment. Arker Építész Iroda Stúdio.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete települési főépítészi megbízási szerződést köt Ifj. Lőrincz Ferenc okl. építészmérnökkel 2016. évre havi bruttó 75.000.- Ft díjazás ellenében. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 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 az alábbi határozatot hozza:
137/2016.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete települési főépítészi
megbízási szerződést köt Ifj. Lőrincz Ferenc okl. építészmérnökkel 2016. évre havi bruttó
75.000.- Ft díjazás ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Dr. Tomka Ákosnak.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezet alapján tájékoztatja a képviselőket. Előadja, hogy a Szárszóért Kft-ben történt
változások a Cégbírósághoz bejelentésre kerültek, egyelőre a cégbírósági végzést várják.
(A megállapodás tervezet a jkv. 3. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester előadja, hogy a legpraktikusabb megoldás az lenne, ha a strand belépő ügyét,
esetleg a színház belépőket is a Kft-n keresztül bonyolítaná az önkormányzat. Ennek a megoldásnak utána
kell nézni. Tájékoztatást ad az óvoda 3 hetes- takarítás miatti- zárva tartásáról. A szülők jelezték, hogy a
gyermekek felügyelete ebben az időszakban problémás, elképzelhető lenne, hogy a kötcsei óvodában történne a gyermekek nevelése ebben a 3 hétben, ennek utána kell járni.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Egy intézmény, tagóvoda.
Korcz Miklós képviselő:
Máshol is átcsoportosítják nyáron.
Adtam mindenkinek egy levelet és kértem az önkormányzat támogatását. Találtunk egy olyan előadást,
komolyzenei előadást a zeneiskolás diákoknak, ahova már csak a két kisbusz hiányzik. Azt a választ kaptuk
Jegyző Asszonytól eddig, hogy ez elintéződött és megkapjuk. Az a kérdés, hogy akkor az önkormányzat a
költségét bevállalja-e ennek a budapesti útnak.
Dorogi Sándor polgármester:
Természetesen.
Fekete János alpolgármester:
Igen.
A Képviselő- testület a tájékoztatásokat tudomásul vette.

6) Művelődési ház felújítása pályázatra vonatkozó határozat módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Művelődési Ház felújítása kapcsán, a
pontos összegek miatt szükséges a március 8-án hozott határozat módosítása.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2016.(III.08.) sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés,
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásról szóló polgármesteri tájékoztató megtárgyalta, elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
1.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés, VP-6-7.4.1.1-16 kódszám 2. célterületére.
2.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal megvalósuló
beruházás alapadatait az alábbiakban határozza meg:
- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Balatonszárszó Művelődési Ház felújítása, épületenergetikai fejlesztése
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8624 Balatonszárszó, Szóládi utca 20.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Balatonszárszó, 1548 hrsz.
- A felhívás száma: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés, VP-6-7.4.1.1-16 kódszám, 2. célterület
- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 64.932.373.Ft.
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel megegyezően:
64.932.373.- Ft.
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása a támogatási
kérelemmel megegyezően: A teljes beruházási összeg 25 %-a, 16.233.093.-Ft, amelynek biztosítását a
Képviselő- testület saját forrásból, az éves költségvetése terhére vállalja.
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal
megegyezően: 48.699.279.-Ft
- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő előkészítési tevékenységek
megszervezésére, lebonyolítására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: azonnal, illetve 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
138/2016.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2016.(III.08.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásról szóló polgármesteri tájékoztató megtárgyalta, elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
1. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés, VP-6-7.4.1.1-16 kódszám 2. célterületére.
2. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal megvalósuló beruházás alapadatait az alábbiakban határozza meg:
- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Balatonszárszó Művelődési Ház felújítása, épületenergetikai fejlesztése
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8624 Balatonszárszó, Szóládi utca 20.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Balatonszárszó, 1548 hrsz.
- A felhívás száma: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés, VP-6-7.4.1.1-16 kódszám, 2. célterület
- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően:
64.932.373.- Ft.
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel
megegyezően: 64.932.373.- Ft.
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása a támogatási kérelemmel megegyezően: A teljes beruházási összeg 25 %-a, 16.233.093.-Ft, amelynek biztosítását a Képviselő- testület saját forrásból, az éves költségvetése terhére vállalja.
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben
foglaltakkal megegyezően: 48.699.279.-Ft
- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő előkészítési tevékenységek megszervezésére, lebonyolítására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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