Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-13/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. május 30-án tartott rendes üléséről
13. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
139/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
140/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok új tárgyalási sorrendjének elfogadása
141/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, független könyvvizsgálói
jelentés illetve az ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
142/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
143/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
144/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsa határozatainak illetve önkormányzatok
Társuláshoz történő csatlakozásának és kiválásának elfogadása
145/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása óvoda felújítására
146/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása belterületi utak, járdák felújítása
147/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Primus Consilium Tanácsadó és Könyvelő Kft.-vel vállalkozási szerződések kötése pályázatok benyújtására
148/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Roadtechnik Kft-vel szerződés kötése kátyúzásra
149/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Várhegyi Lászlóval szerződés kötése a Hősök tere 1. sz. alatti játszótéren lévő játszótéri eszközök javítására
150/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Hősök tere 1. sz. alatti játszótéren lévő kötél mászóka lebontatásáról szóló döntés
151/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Hősök tere 1. sz. alatti játszótérre játszóeszközök vásárlásáról szóló döntés
152/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
AQUA- SIÓ VÍZÉPÍTŐ KFT-vel szerződés kötése a központi strand gyermekpancsolója cölöpsorának
helyreállítási munkáira
153/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015. évre vonatkozó tájékoztatójának elfogadása
154/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Hulladékgazdálkodási Kistérség képviseletének ügyében döntés
155/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási
szerződés módosítása
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Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(V.31.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.31.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(VI.14.) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(V.31.) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-án 17.00
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
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Nagy Zoltán

képviselő

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné
Balázs Zsuzsanna
Koplányi László
Dancsecs Klára
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Stágl András
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Tomanek Péter
Konc Gáll László
Wiesner Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Takácsné Marics Margit
Harmath Imre
Apáti Emőke
Cseri Péter
Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső

címzetes főjegyző
jegyzőkönyvvezető, titkársági és humánpolitikai ügyintéző

megjelent
megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
műszaki ügyintéző
beruházási és műszaki ügyintéző
Művelődési Ház vezető
iskolaigazgató
Szárszóért Nonprofit Kft ügyvezetője
óvodavezető
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Új Élet Klub vezetője
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Köz-

megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
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Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Szita László
Szita László
Vécsei Mihály

hasznú Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
könyvvizsgáló
belső ellenőrzési vezető
Fröccsbusz Kft képviseletében

megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Előadja, hogy a napirendi pontok írásban kiküldésre kerültek, megkérdezi, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont felvételére. A képviselők részéről javaslat nincs. Előadja, hogy Vécsei Mihály kéri a testülettől,
hogy az ülésen kapjon szót, így javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendek előtt hallgassa
meg Vécsei Mihályt.
Javasolja az alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Vécsei Mihály meghallgatása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) A közösségi együttélés szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önk. rendelet módosítása
4) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önk. rendelet módosítása
5) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
6) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsa határozatának megtárgyalása
7) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kiírásra- óvoda
felújítása és belterületi utak, járdák felújítása
8) Önkormányzati utak kátyúzásának megtárgyalása
9) 2015. évi beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása
10) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
11) Egyebek
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:
139/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Vécsei Mihály meghallgatása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) A közösségi együttélés szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önk. rendelet módosítása
4) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önk. rendelet módosítása
5) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
6) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsa határozatának megtárgyalása
7) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kiírásra- óvoda felújítása és belterületi utak, járdák felújítása
8) Önkormányzati utak kátyúzásának megtárgyalása
9) 2015. évi beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása
10) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
11) Egyebek
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Vécsei Mihály meghallgatása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Vécsei Mihály megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Vécsei Mihálynak.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Megköszöni a szólási lehetőséget és az alábbiakról tájékoztatja a testületet:
Amikor a bérleti díj ütemezésével kapcsolatban aláírta a szerződést, hibázott, akkor jelezte a Jegyző Aszszonynak, hogy az egyéb tevékenységei miatt inkább egy június 1-jei vagy nyitás előtti ütemezés lenne
megfelelő számára. Tavaly év végén a másik két vendéglátóssal megbeszélték, hogy írnak egy kérelmet, de
ők ebből kihátráltak, amit nem minősítene. Papíron még nincs befizetve a bérleti díj, azonban a nála lévőfelmutatott- borítékban van a hiányzó összeg, a Süsü büfé bérleti díjából lévő hátralék. A pénzt Nagy Zoltán képviselőnek fogja odaadni, aki holnap reggel a pénztárba befizeti.
Előadja, hogy építő jellegűnek szánja a kritikáit. 210 nappal ezelőtt, 2015. 10.06-án Polgármester Úrnak
címzett egy levelet, amelyben leírta a szezonzáráskor tapasztalt hibákat. Polgármester Úr felhívta 2 nappal
ezelőtt, hogy a hibák közül a bojler kerül kijavításra. A rendszerben hiba van, ha a település polgármesterét
egy bojler javítással kell zaklatni. Kéri a testülettől, hogy próbáljanak meg egy rendszert kialakítani egymás
között, amivel hatékonyabb lesz az intézés és nem telik el 210 nap úgy, hogy nem történik semmi. Elmondja, hogy az elmúlt 4 évben- az idei szezont nem beleszámítva- ők 11.200.000.- Ft-ot fizettek be a település
kasszájába szerződésnek megfelelően. Ekkora befizetés mellett nagyobb figyelmet és hányadot igényelne.
A strand fenntartásának egy éve gyakorlatilag a Süsü büfé befizetéséből lett finanszírozva.
A problémákat tartalmazó felsorolást a képviselők részére körbeadja.
Elmondja, hogy rothad, omlik a vakolat, évek óta kéri a csap levételét- a csapról fényképet mutat- amelyen
látszik, hogy áll alatta a víz. Elmondja, hogy 2 éve kéri, hogy a nem jó helyen lévő csapot tegyék át máshova. Ilyen munkahelyen nem lehet dolgozni, a vendégek szempontjából is gusztustalan, ezért az ügyben kéri
a testület nagyon sürgős intézkedését. Már tavalyelőtt is kérte a csap levételét, akkor önkényesen levették a
csapot, majd vissza lett szereltetve. A büfénél nagyon sok helyen hullik a vakolat, ezt is jelezte 210 nappal
ezelőtt, de eddig semmi nem történt. Tudja, hogy hibáztak, de ez nem ezen múlott. A leírásban szerepel az
is, hogy kérte a villamos hálózat komplett átvilágítását, hogy alkalmas-e a működésre. Ez nem történt meg,
ilyen körülmények között nem lehet dolgozni, többször lecsapta a villanyórát. A 11.200.000.- Ft bérleti
díjért csak egy minimálisat várnak, nagyobb odafigyelést. Ő is segít a település életében a lehetőségeihez
mérten. A nála lévő hátralék összege elég arra, hogy megjavítsák a szükséges dolgokat, el kell dönteni,
hogy ő javíttassa meg, vagy a testület teszi rendbe az épületet. Ők belül ahogy tudják, karbantartják, de
egyes részeit az önkormányzatnak kell rendben tartani. El kell dönteni, hogy ők szervezzék meg a munkát
és azt kifizetik ebből a pénzből, és utána fizetik be az önkormányzat részére vagy befizetik a hátralékot az
önkormányzatnak, de akkor kéri, hogy jelezzék, hogy mikorra készül el a munka.
Előadja, hogy Polgármester Úr néhány napja jelezte neki telefonon, hogy idén sem a strandparty, sem pedig
a fröccsbusz nem üzemelhet a strandon. Tavaly az ő félre kommunikálásából, Polgármester Úr korrekt
jelzése ellenére megcsinálták a strandpartyt, ahol több száz, estenként több ezer ember jól szórakozott minden hétvégén, ezért ők nem kaptak pénzt. Elmondja, hogy a strandparty már egy emblémája a strandnak,
majd a strandpartyról fényképet mutat a képviselőknek. A strandparty alkalmanként csak 250.000.- Ft-ba
kerül, de megérti, ha erre nincs szükség.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy ha az elmúlt három évben Szárszó megjelent a médiumokban- Csukás
Istvánon kívül- és a strandról szó volt, akkor mindig két dolgot emeltek ki, a Süsü büfét és a Fröccsbuszttúl a település természeti adottságain. Ha a képviselők úgy látják, hogy nincs szükség a strandpartyra és a
fröccsbuszra, megérti, de az interneten meg lehet nézni, hogy cikkek jelentek meg a Süsü büfével,
strandpartyval vagy a fröccsbusszal kapcsolatban. Lehetőségeihez mérten ő is próbálja segíteni a falut, erre
példa volt tavaly a Balatoni Nyár című műsorban is, ahol Süsüvel promotálták Szárszót is.
Előadja, hogy 2 éve Polgármester Úrral felmérték a strand előtti területet a Sárkányfesztivál kapcsán. Már
előző alkalommal is elmondta, hogy véleménye szerint a Sárkányfesztivál nem tudta betölteni azt a szere-
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pet, amit lehetne, nem tudott a falu emblémájává válni. Ők elkészíttek egy méretarányos vázrajzot- amit
körbead a képviselők részére. Meg kell tudni csinálni, hogy a Sárkányfesztivál rangjához méltó legyen.
Tájékoztatást ad arról, hogy a cégük egy kis cég a repülőnapok vonatkozásában, de a Facebook aktivitásukat összehasonlítva a település aktivitásával- a cégüknél 8.000 pár százan találhatók a csoportban, a településnél csak 1.200 vagy 1.500 fő. Szívesen segítenek mindenben. Tavaly jelezte a vízparton lévő gödröt,
amibe kavics lett töltve. A gödör még mindig úgy áll, több négyzetméteren áll a víz, nem történt semmi,
olyan, mintha nem lenne gazdája, pedig a strand a lelke a falunak.
A programokra, rendezvényekre vonatkozóan elmondja, hogy ő a Mága vagy a Horgas Eszter koncertet
nem biztos, hogy betervezné. Mágával egyszer már megbukott a falu, ő sokkal populárisabb,
családbarátabb irányba menne a programokkal. Ezektől a programoktól nem tud több lenni a település, de a
jól megszervezett, promotált Sárkányfesztivállal Balatonszárszó ki tudna emelkedni. Kéri a polgármestert,
hogy ezt a programokra vonatkozó döntést még vizsgálják felül.
Megköszöni, hogy a szerződésüket még nem mondta fel a testület. A kritikát jobbító szándékkal mondja.
Kéri, hogy a testület döntsön a sürgős munkák vonatkozásában. Elmondja, hogy a szükséges pénz a borítékban van, azt oda fogja adni Nagy Zoltánnak és a döntésnek megfelelően lehet felhasználni. Kéri, hogy
bírálják felül a strandparty kérdését is, amelyet több településen csinálnak, van rá igény. Kéri, hogy döntsenek a fröccsbusz kérdésében is. Megköszöni a képviselők támogatását, toleranciáját és bízik benne, hogy
ők is tudnak segíteni a településnek. Megköszöni, hogy a Képviselő- testület meghallgatta.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy évek óta a legnagyobb probléma a Fröccsbusz Kft tartozása, a testület a többi bérlővel szemben erkölcstelennek tartja, hogy egy bérlő nem fizet határidőben. A 210 napos beadvány is azért maradt el,
mert akkor is volt egy tartozása cégnek. A testület már felmondta volna a szerződést, ha nem kapcsolódna
ehhez egy hosszú jogi procedúra. A cég hátraléka jelenleg 800.000.- Ft. A többi bérlő tisztességesen befizette a bérleti díjakat és költségeket. Az első évben az előző testület a Jegyző Asszonyt kérdezte, hogy miért nem szólt időben, januárban a tartozásról. A többi bérlő rendesen fizeti a bérleti díjat. A vízcsap áthelyezésről elmondja, hogy többször foglalkoztak vele, de műszaki akadályok miatt nem lehet megoldani. A
vakolat kijavításra kerül, a rossz bojler cseréje megtörténik. A programokkal kapcsolatban sok ötletet kap
az önkormányzat, a rendezvények mind gazdaságosak, azért vannak gyakran ismételve, mert a középkorú
és időskorú vendégek szeretik ezeket a típusú programokat. A szervezők szerény költségvetésből gazdálkodnak, de tavaly is közel száz előadás volt 2,5 hónap alatt. A sárkányfesztiválról szóló tárgyalások során
megakadtak a pénznél.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Előadja, hogy a Sárkányfesztiválnál az volt a kifogás, hogy nem lehet lezárni a strand utcáját. Amikor Budapesten is le lehet zárni utakat napokra, akkor Balatonszárszón is le lehet. A berajzolt projekten csak a
kereskedői bevétel minimum 3.500.000.- Ft.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy nem volt olyan személy, aki ezt intézze. Lehet, hogy a vendégek hiányolni fogják a volt
rendezvényeket, de igyekeznek megtenni mindent, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Azért sürgetik a
belépőt is, hogy amit tudnak, a strandra fordítják a közeljövőben. A strand parkolójának megépítése több,
mint 10.000.000.- Ft-ba került, és legalább 5.000.000.- Ft-ba a villany és a víz korszerűsítése. Lehetséges,
hogy a falfestésnél egy műszaki hiba történt, ha nem volt a falfestés előtt lekezelve a fal. Nagyon jó nyarat
kíván a Fröccsbusz Kft-nek is és elmondja, hogy lassan lejár a bérlők szerződése.
Felkéri Dancsecs Klára Művelődési Ház vezetőt, hogy szóljon hozzá az elhangzottakhoz.
Dancsecs Klára Művelődési Ház vezető:
Nem ért egyet Vécsei Mihály programokra vonatkozó hozzászólásával. Az önkormányzat másféle közönséget céloz meg és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a közönség meg van vele elégedve. A gyermekelőadások sikeresek, teltházasok. Tavaly 7.200.000.- Ft volt a jegybevétel, ezt idén is szeretnék megtartani. Szinte minimális összegből hozzák ki a 2,5 havi rendezvénysorozatot, szponzorok nélkül, a munkatársak nem főállásúak, nem szakképzettek, kulturális közfoglalkoztatottak.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Előadja, hogy a gyermekprogramokat nagyon jónak tartja, de a 100 program 2,5 hónap alatt nagyon sok,
felesleges. A Mága koncertnek semmilyen hírértéke nincs. Nem tesz hozzá a település marketingjéhez anynyit, mint amennyibe belekerül.

6

Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Vécsei Mihály nem tudja a hátteret. Tavaly is meg volt hirdetve egy strandparty, de Lellén
volt megtartva, be lettek csapva az emberek. Volt olyan is, hogy a reklámautóval a strandon mentek az
emberek között.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Előadja, hogy ez nem felel meg a valóságnak, az autót 9 órakor vitték be a strandra és ő hozta ki a strandról
utoljára, minden alkalommal.
Szerencsés Józsefné az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
Elmondja, hogy egy alkalommal történt meg ez az eset, amikor Vécsi Mihálynak el kellett mennie és a
kollégái vitték ki az autót.
Vécsei Mihály a Fröccsbusz Kft képviseletében:
Előadja, hogy a vakolatnak nincs köze a falfestéshez, mellette hullik nagyon sok helyen a vakolat. Elnézést
kér, nem akart senkit sem megbántani és megköszöni a lehetőséget.
Vécsei Mihály 17.43 órakor távozik az ülésről.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Vécsei Mihály tele van ötlettel, de a megvalósítást már az önkormányzatra hagyná.
Javasolja, hogy a 2015. évi beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása illetve a Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása napirendi pontokat a Képviselő- testület a soron következő napirendben tárgyalja annak
érdekében, hogy Szita László könyvvizsgálónak és Szita László belső ellenőrzési vezetőnek ne kelljen az
ülés végéig várakoznia.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) napirendi pontot követően az
ülés következő napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
2) 2015. évi beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása, belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
4) A közösségi együttélés szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önk. rendelet módosítása
5) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önk. rendelet módosítása
6) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
7) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsa határozatának megtárgyalása
8) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kiírásra- óvoda
felújítása és belterületi utak, járdák felújítása
9) Önkormányzati utak kátyúzásának megtárgyalása
10) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
140/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) napirendi pontot
követően az ülés következő napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
2) 2015. évi beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása, belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
4) A közösségi együttélés szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önk. rendelet módosítása
5) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önk. rendelet módosítása
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6) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
7) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsa határozatának megtárgyalása
8) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kiírásra- óvoda felújítása és belterületi utak, járdák felújítása
9) Önkormányzati utak kátyúzásának megtárgyalása
10) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) 2015. évi beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása, belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Szita László könyvvizsgálónak.
Szita László könyvvizsgáló a független könyvvizsgálói jelentés alapján tájékoztatja a képviselőknek.
Korcz Miklós képviselő:
Lehet-e ezt eredményesen is kimutatni, ezt a működést, azon kívül, hogy a leírásokat minden évben meg
kell tenni, a mínusz azért mindig mínusz, ahogy Ön is mondta. Tehát lehet-e eredményesen gazdálkodni
egy önkormányzatnál?
Szita László könyvvizsgáló:
Elmondja, hogy véleménye szerint nem, mert a szabályok szerint sem a központi támogatások, sem pedig a
saját bevételek nem tartalmaznak forrást az amortizációra.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Bizottság az anyagot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. Mivel nincs, javasolja az anyagok elfogadását.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(A JÜP Bizottság jkv-e, a két rendelet tervezet, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló
előterjesztés, az összevont (konszolidált) beszámolóról szóló előterjesztés, a független könyvvizsgálói jelentés illetve az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a jkv. 1/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 1/2 sz. melléklete)
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Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 1/3 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Szita László belső ellenőrzési vezetőnek.
Szita László belső ellenőrzési vezető a jelentés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. Észrevétel nincs, így javasolja az összevont (konszolidált) beszámolóról szóló előterjesztésben szereplő határozati javaslat illetve az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi éves
összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói
jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
c) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2015.” tárgyú jelentést a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
141/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1-6. számú melléklet alapján az alábbi
főszámoknak megfelelően elfogadja:
Konszolidált bevételek összesen:
Konszolidált kiadások összesen:
Konszolidált mérlegfőösszege
Konszolidált mérleg szerinti eredmény:

693 512 e Ft
630 378 e Ft
3 245 687 e Ft
- 51 687 e Ft

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szó-
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ló független könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
c) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatal éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2015.” tárgyú jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Szita László könyvvizsgáló és Szita László belső ellenőrzési vezető18.10 órakor távoznak az ülésről.

3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Megkérdezi,
hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés nincs, így javasolja az írásos
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
142/2016.(V.30.) 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

4) A közösségi együttélés szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önk. rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs kérdés. Javasolja az alábbi
rendelet megalkotását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016.(VI.14.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

5) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önk. rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket és elmondja, hogy a Bizottság a témát
tárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Apáti Kinga Csillát, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnökét, hogy a rendelet
módosításáról adjon tájékoztatást a képviselők részére.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Bizottság a témával legalább öt ülésen keresztül foglalkozott. A javaslat
szerint nem csak születési-, hanem emellett óvodába illetve iskolába járatási támogatás is lenne. Így az
összeg nem egyben 100.000.- Ft lenne, hanem 30.000.-, 30.000.-, illetve 40.000.- Ft-ra változna.
Harmatos Ibolya az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
Elmondja, hogy a település hosszú távú életben maradása szempontjából fontos ez a lépés, az összeg nyújtását megosztva javasolják, a Kormányhivatallal az egyeztetés megtörtént.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy mikortól lépne hatályba a rendelet.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a hatályba lépés dátumának meghatározását a testületre bízzák, a Bizottság a 2017. január
1-jei hatálybalépést javasolja, az ezt követően született gyermekekre javasolják alkalmazni a rendelkezéseket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális törvény lehetővé teszi, hogy a juttatások jogosulatlan felvétele
esetén szankciókat alkalmazzon az önkormányzat.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem javasolja a szankciók alkalmazását.
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Szerencsés Józsefné az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
Elmondja, hogy a támogatás nem nagy összeg, nem javasolják a szankciók alkalmazását.
Korcz Miklós képviselő:
Énnekem- a hatályba lépést márciustól, akkor ha eddig volt egy szokás, akkor várjuk ki a kilenc hónapot és
jövő év márciusától vezessük ezt be.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Megállapítja, hogy nincs, így javasolja az alábbi rendelet megalkotását azzal a kiegészítéssel, hogy a hatályba lépésének 2016. március 1. napját határozza meg a testület:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4/1 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/2 sz. melléklete)
Korcz Miklós képviselő:
Van a babakötvény, az önkormányzat is ad, nekünk az az érdekünk, hogy az óvodánk és iskolánk működjön.

6) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Kérdés nincs, így javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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143/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 41/2016.(V.05.) sz. határozatában foglaltakat megismerte.
A Képviselő- testület a fenti határozat alapján tett módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja és felkéri
a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Társulás elnökét.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsa határozatának megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket kiegészítve azzal, hogy Zamárdi kilépésére vonatkozóan egyszer már határozott a testület, de 2016. január 1. napjával mégsem valósult meg a
társulásból való kilépése.
Dorogi Sándor polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Kérdés nincs, így
javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
144/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsának 9/2016.(V.13.) sz. határozatában foglaltakat megismerte és Kapoly, Bedegkér illetve Somogymeggyes Önkormányzatainak a Társuláshoz történő csatlakozását 2017. január 1. dátummal elfogadja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonlellei
Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsának 10/2016.(V.13.) sz. határozatában
foglaltakat megismerte és Zamárdi Önkormányzatának a Társulásból történő kiválását
2016. december 31-i dátummal elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Társulás elnökét.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2016. június 15.
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8) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
kiírásra- óvoda felújítása és belterületi utak, járdák felújítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő két határozati javaslat mellett dönteni arról is, hogy a pályázatíró céggel szerződést köt az önkormányzat mindkét pályázat vonatkozásában. Mindegyik szerződés arról szólna, hogy amennyiben nyer a
pályázat, bruttó 100.000.- Ft a díj, amennyiben pedig nem nyer a pályázat, akkor bruttó 70.000.- Ft a pályázatíró díja.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Kérdés nincs, így javasolja az írásos előterjesztésben szereplő első határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
145/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat óvodafejlesztés (70%-os kapacitás
kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása) alcél keretében az óvodaépület nyílászárócserjét,
külső hőszigetelését, fűtéskorszerűsítését, új játékeszközök beszerzését meg kívánja valósítani,
melynek összköltségvetését 29 221 326.-Ft-ot elfogadja, és a pályázatban igényelt támogatási
összeg 27 760 259.-Ft alapján számított 1 461 067.-Ft önerő összegét nyertes pályázat esetén
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Korcz Miklós képviselő:
Nem lehet esetleg belevenni a gépjármű pályázatot?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy nem, mert a pályázati kiírás nem hatalmazza fel arra az önkormányzatot,
hogy gépjárműre nyújtson be pályázatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő második határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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146/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat belterületi utak, járdák, hidak felújítása – alcél keretében az Akácos utca, Dózsa György utca, és Gyulai Pál utca részleges/szakaszos felújítását meg kívánja valósítani, melynek összköltségvetését 17 174 122.-Ft-ot
elfogadja, és a pályázatban igényelt támogatási összeg 14 598 004.-Ft alapján számított
2 576 118.-Ft önerő összegét nyertes pályázat esetén költségvetésében biztosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester kérésére Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző tájékoztatást ad a
két pályázat költségvetéséről és a szükséges önerő mértékéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Primus
Consilium Tanácsadó és Könyvelő Kft.-vel ( 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica utca 11. II. lph. ¼. ; adószám: 12406946-1-14.; cégjegyzékszám:14-09-309987, bankszámlaszám: 10403916-50526565-51831008)
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat ab) 70%-os kapacitás
kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem
járó – fejlesztése, felújítása – alcél pályázati dokumentációjának elkészítése és ebr rendszerbe való feltöltésére.
Fenti feladatok elvégzéséért a vállalkozói díj bruttó 70.000.- Ft továbbá nyertes pályázat esetén a vállalkozót további bruttó 30.000.- Ft vállalkozói díj illeti meg.
b) a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a
Primus Consilium Tanácsadó és Könyvelő Kft.-vel ( 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica utca 11. II. lph. ¼.
; adószám: 12406946-1-14.; cégjegyzékszám:14-09-309987, bankszámlaszám: 10403916-5052656551831008) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat c)Belterületi
utak, járdák, hidak felújítása alcél pályázati dokumentációjának elkészítése és ebr rendszerbe való feltöltésére.
Fenti feladatok elvégzéséért a vállalkozói díj bruttó 70.000.- Ft továbbá nyertes pályázat esetén a vállalkozót további bruttó 30.000.- Ft vállalkozói díj illeti meg.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
147/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést
köt a Primus Consilium Tanácsadó és Könyvelő Kft.-vel ( 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica
utca 11. II. lph. ¼. ; adószám: 12406946-1-14.; cégjegyzékszám:14-09-309987, bankszámlaszám: 10403916-50526565-51831008) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra kiírt pályázat ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést
végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása –
alcél pályázati dokumentációjának elkészítése és ebr rendszerbe való feltöltésére.
Fenti feladatok elvégzéséért a vállalkozói díj bruttó 70.000.- Ft továbbá nyertes pályázat esetén a vállalkozót további bruttó 30.000.- Ft vállalkozói díj illeti meg.
b) a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Primus Consilium Tanácsadó és Könyvelő Kft.-vel ( 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica utca 11. II. lph. ¼. ; adószám: 12406946-1-14.; cégjegyzékszám:14-09-309987, bank-
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számlaszám: 10403916-50526565-51831008) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat c)Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél pályázati
dokumentációjának elkészítése és ebr rendszerbe való feltöltésére.
Fenti feladatok elvégzéséért a vállalkozói díj bruttó 70.000.- Ft továbbá nyertes pályázat esetén a vállalkozót további bruttó 30.000.- Ft vállalkozói díj illeti meg.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Önkormányzati utak kátyúzásának megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kátyúzás elvégzésére három pályázati anyag érkezett, amelyek
közül a balatonlellei cég ajánlata a legkedvezőbb. Kéri a testületet, járuljon hozzá, hogy a szerződést elő
tudják készíteni. A meglévő munkák lesznek pontosan felmérve és a négyzetméter alapján kerül kifizetésre
az összeg, amely körülbelül 3.000.000.- Ft lesz.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a Jókai utcát érdemes-e megcsinálni?
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy azt nem kátyúzzák, csak a Színháztól pár száz méterre. A vasútépítés miatt tönkre fog
menni az út, esetleg velük meg lehet majd oldani a problémákat. A legforgalmasabb belső utakon kell a
javításokat elkészíteni, például József Attila utcán és az Ady Endre utcán.
Korcz Miklós képviselő:
A szavazáskor egy maximumot meg kellene húzzunk.
Takácsné Marics Margit az Új Élet Klb vezetője:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Déryné utcában van egy nagy kátyú, javasolja, hogy tekintsék meg azt
is.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja, hogy határozzanak meg egy maximum összeget a munkálatokra.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy körülbelül 3.000.000.- Ft-ot kell rá fordítani, ennyi volt tavaly és tavalyelőtt is. Ki fog derülni, hogy ez mennyi kátyú javítására lesz elég, utána újra elő lehet venni a kérdést.
Tájékoztatást ad a 9.300.000.- Ft összegről, amelyet csak út felújításra lehet használni illetve az Akácos
utca egy részének nagyon rossza állapotáról, amelynél a szükséges 100 métert csak aszfaltozni lehet
5.000.000.- Ft-ért. A Berzsenyi utcát felújító céggel nem egyeztettek, de az 100 méter felújításáért nem
fogja ide hozni az összes szükséges gépet.
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy az a cég sokkal kulturáltabban dolgozott, el lehetne készíttetni velük pár utcában néhány
száz métert.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a kátyúzást meg kell csinálni, nem lehet spórolni rajta. A felmérés megtörtént, de előzetesen
nem lehet pontosan megmondani, hogy mekkora mennyiségű kátyúzásra lesz szükség. Kéri, hogy akinek
tudomása van nagy kátyúkról, az jelezze. Kéri továbbá, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert,
hogy folytassa a munkálatok végzését az utak területén, a kátyúzás összegét pedig javasolja maximum
3.000.000.- Ft összegben meghatározni. A következő ülésen meglátják, hogy mennyire jött ki az összeg.
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Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzására kössön szerződést a Roadtechnik Kft-vel (8638
Balatonlelle, Bethlen Gábor u. 9.). A Képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kormányfunkción biztosított előirányzat terhére maximum 3.000.000.Ft felhasználását teszi lehetővé a munkálatok elvégzésére. A képviselő- testület felkéri a polgármestert,
hogy ezen feltételeknek megfelelően kösse meg a szerződést. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A három cég árajánlata a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
148/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzására kössön szerződést a
Roadtechnik Kft-vel (8638 Balatonlelle, Bethlen Gábor u. 9.).
A Képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése kormányfunkción biztosított előirányzat terhére maximum 3.000.000.- Ft felhasználását teszi lehetővé a munkálatok elvégzésére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy ezen feltételeknek megfelelően kösse meg a
szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
10/1 Balatonszárszó, Hősök tere 1. sz. alatti játszótéri eszközeinek javítása, karbantartása
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket és felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki
ügyintézőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Röviden tájékoztatja a képviselőket és elmondja, hogy Polgármester Úrral egyeztetett arról, hogy Várhegyi
László árajánlata a legalkalmasabb időben és összegben is. A Kft vezetőjével egyeztettek a Bendegúz téri
játszótérről, annak a karbantartását, javítását meg tudják oldani, csak alkatrészt kell vásárolni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy az összeg be lett-e tervezve a költségvetésbe?
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Előadja, hogy a 2016. évi költségvetésbe betervezésre került.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Hivatal mögötti és a Móricz strandon lévő fa játszóterek nagyon rossz
állapotban vannak. A Móricz strandi is hasonló összeg lesz. A legszükségesebb feladatokat meg kell oldani, hogy ne legyen balesetveszély. A játékok anyaga kemény fa, amelynek magas az ára. Véleménye szerint
a kötél mászókát, illetve minden olyan játékot, ami veszélyes, meg kell szüntetni. A kötél mászóka cseréje
262.000.- Ft lenne, de nem létkérdés, hogy ez legyen. A Bendegúz strandra meg kell vásárolni a játszótéri
eszközöket, amelynek az összege a másikjátszótérre való eszközökkel együtt 147.000.- Ft. Amennyiben a
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testületnek nincs ellenvéleménye, a munkálatokat azonnal indítani kell. Javasolja az írásos előterjesztésben
szereplő 1. határozati javaslat elfogadását- az előterjesztésben szereplő árajánlat szerinti tartalommal az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében zöld terület kezelés kormányfunkción tervezett előirányzat terhére.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
149/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
hogy a Hősök tere 1. sz. alatti játszótéren a játszótéri eszközök javítására vonatkozóan (az előterjesztés mellékletét képező anyag+ munkadíj tartalommal) bruttó 450.000.- Ft összegben
Várhegyi László vállalkozóval (8624 Balatonszárszó, Dózsa Gy. u. 37/B.) kösse meg a kivitelezői szerződést az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében zöld terület kezelés kormányfunkción tervezett előirányzat terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek címezve előadja, hogy a munkát holnap azonnal kezdeni kell.
Javasolja a problémás kötél mászókát lebontani.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Hősök tere 1. sz.
alatti játszótéren lévő kötél mászókát lebontatja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
150/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Hősök
tere 1. sz. alatti játszótéren lévő kötél mászókát lebontatja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 3. határozati javaslat elfogadását az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében zöld terület kezelés kormányfunkción tervezett előirányzat terhére. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
151/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hősök tere 1. sz. alatti
játszótérre 4 db hinta ülőke vásárlását 87.640.- Ft összegben és a Bendegúz téri strandra a
játszóeszközök alkatrész vásárlását 59.870.- Ft összegben (összesen: 147.510.- Ft) jóváhagyja
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében zöld terület kezelés kormányfunkción tervezett
előirányzat terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Fő utcán elkezdték a régi épület bontását, amelyről a testület levette a
védelmet.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Tájékoztatást ad a védettségről, a bontás folyamatáról és a jogszabályi háttérről.
Korcz Miklós a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egyszer már levetettük a védettséget, nincs miről beszélni. A tulajdonos költségére. Ez egy kicsit túlhaladott történet.
10/2 Központi strandon lévő gyermek öböl cölöpjeinek felújítása
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy az öbölben lévő cölöpöket a vihar elvitte. A probléma megoldása nagyon
sürgős volt, ezért felkérték Csutak Sándor Urat, aki a munkát felmérte és 7.400.- Ft/db áron hozott új oszlopokat, cölöpöket. Kéri a testülettől, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Csutak Úrral tárgyalást folytasson,
hogy a szerződést elő tudják készíteni és a következő ülésen jóváhagyja a testület. A szerződést meg kell
kötni.
Szerencsés Józsefné az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
Hozzáteszi, hogy földdel az önkormányzatnak kell majd feltölteni mögötte az öblöt.

Dorogi Sándor polgármester:
Kérdezi a testületet, hogy egyetért-e azzal a javaslattal, hogy Csutak Úr cégével tárgyalást folytasson.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az AQUA- SIÓ VÍZÉPÍTŐ KFT-vel (8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.; üv: Csutak Sándor)a Balatonszárszó központi strand
gyermekpancsolója cölöpsorának helyreállítási munkáira a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat szerint 7.400.- Ft/db +27% ÁFA áron, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szabadidős park, fürdő és
strand üzemeltetés kormányfunkción betervezett előirányzat terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a következő képviselő- testületi ülésre jóváhagyás végett történő beterjesztésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(Az árajánlat a jkv. 10. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
152/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat

19

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az AQUASIÓ VÍZÉPÍTŐ KFT-vel (8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.; üv: Csutak Sándor)a Balatonszárszó központi strand gyermekpancsolója cölöpsorának helyreállítási munkáira a jegyzőkönyv
mellékletét képező árajánlat szerint 7.400.- Ft/db +27% ÁFA áron, az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében szabadidős park, fürdő és strand üzemeltetés kormányfunkción betervezett
előirányzat terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a következő képviselőtestületi ülésre jóváhagyás végett történő beterjesztésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/3 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015. évről szóló tájékoztatója
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a megyei könyvtártól megérkezett a 2015. évre vonatkozó beszámolójuk.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.) 2015. évre vonatkozó tájékoztatóját elfogadja. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A tájékoztató a jkv. 11. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
153/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.) 2015. évre vonatkozó tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/4 Tájékoztatások
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket a Halfőző rendezvényről, horgászversenyről, lengyelországi meghívásról és a
vendégek fogadásáról, az üzletsor műszaki átadásáról, a halfőző rendezvény programjairól, KISOSZ tájékoztató üléséről.
Kertész Rezső a KISOSZ ügyvezető társelnöke és a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagja:
Tájékoztatást ad a KISOSZ rendezvényről illetve felajánlja segítségét a Halfőző rendezvény médiában való
megjelentetéséhez.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy ő minden fórumon megragadja az alkalmat, hogy Szárszóról mondjon pár szót. Köszöni a
felajánlott lehetőséget, amellyel élni fognak.
Tájékoztatást ad a virágosításról, palánták ültetéséről, veszélyes fák kivágásáról, a vizesblokk és a faház
folyamatban lévő munkálatairól, színpad felkészítéséről, pedagógus napról, óvodai évzáróról.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Tájékoztatást ad az iskola előtti parkban lévő járda feltárásáról és kéri a képviselőket, hogy akinek ideje
engedi, másnap segítsen a munkálatokban.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy egy gép segítségével végezzék a munkát.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy a strandi labdajáték- pályáknál a feleslegessé vált, feltorlódott homokot szedjék le és vigyék el a Vízpart utcához.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a strandon szükség lenne egy vagy kettő férfi munkaerőre és két fő
pénztárosra illetve két fő beengedő emberre. Szól a nagy problémát jelentő munkaerő hiányról.
Harmatos Ibolya az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
A településen tapasztalható vízhiányról érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket a vízvezetékek rossz állapotáról és a nagy autók általi tönkretételéről, nyesedék
elszállításáról és az erről szóló szórólapról, Szárszóért Kft általi nyesedék elszállításról, egyes ingatlanoknál tapasztalható rendetlenségről, problémákról, Mix Magazinban a Néptáncegyüttesről illetve az Énekkarról megjelent cikkekről.

Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a részvételt és szünetet rendel el.

SZÜNET
10/5 Balatonföldvári Hulladékgazdálkodási Kistérség képviseletének ügye
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés 12. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
154/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dorogi
Sándor polgármestert, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Balatonföldvár és térsége hulladékgazdálkodási társulás elnevezésű kistérségének ülésén az önkormányzat képviseletében eljárjon, és a kistérségi megbízott, valamint akadályoztatása esetére
helyettese megválasztása ügyében döntését a képviselőtestület nevében meghozza, a kistérségi
megbízott megbízólevelét aláírja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/6 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a jogszabálynak való megfelelés miatt a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 92/B.§ (2) bekezdése értelmében a közszolgáltatási szerződését módosítani szükséges
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oly módon, hogy abból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség- kezelés, valamint
rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 92/B.§ (2) bekezdése értelmében a közszolgáltatási szerződését oly módon módosítja,
hogy abból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség- kezelés, valamint rögzítésre kerül,
hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért
szolgáltatási díjat fizet. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri, hogy a szerződést a következő képviselő- testületi ülésre jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
155/2016.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 92/B.§ (2) bekezdése értelmében a közszolgáltatási szerződését oly módon
módosítja, hogy abból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség- kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri, hogy a
szerződést a következő képviselő- testületi ülésre jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester

22

