Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-14/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. június 15-én tartott rendkívüli üléséről
14. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
156/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
157/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Tóparti parkban kialakításra kerülő nyilvános illemhely felújításának ügye
158/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatására” kiírásra
159/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Primus Consilium Kft-vel szerződés kötése „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” benyújtandó pályázat dokumentációjának összeállítására és az ebr rendszerbe való feltöltésére
160/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
kiírásra „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” címmel
161/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
JORMA Kft-vel a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” című pályázat elkészítésére és benyújtására kötött
megbízási szerződés jóváhagyása
162/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás kötése a Somogy Megyei Önkormányzattal
163/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Mozdulj Balaton rendezvény támogatása
164/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Vasvári Zoltán részére támogatást nyújtása
165/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Tóparti parkban lévő pergola fedése
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 15-én 18.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesterei 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
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
István Ildikó
Meghívottak:
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné
Balázs Zsuzsanna
Koplányi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző
titkársági és igazgatási ügyintéző
a jegyző megbízásából, a jegyző helyettesítésére

nem jelent meg
megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
műszaki ügyintéző
beruházási és műszaki ügyintéző

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.
Előadja, hogy Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző a jelen ülésen akadályoztatása miatt illetve
Hegedüs Ágnes mb. aljegyző hosszabb időtartamú keresőképtelensége, fizetés nélküli szabadsága miatt
nem tud részt venni. Hegedüs Ágnes helyére István Ildikó került, a szociális és a házi gondozás ügyeket
pedig Balassáné Vinkler Ivett vette át.
Elmondja, hogy a testületi ülés összehívása az SZMSZ alapján telefonon történt.
Javasolja az alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Tóparti parkban nyilvános illemhely kialakításának ügye
2) Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztése támogatására” kiírásra
3) Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés kiírásra „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” címmel
4) Konzorciumi Együttműködési Megállapodás kötése a Somogy Megyei Önkormányzattal
5) Tájékoztatás a lengyelországi testvértelepülés meghívásáról
6) Szemesi út 3. sz. előtti területen parkoló autóbusz ügye
7) Mozdulj Balaton rendezvény támogatása
8) Vasvári Zoltán kérelme Rónay György Bibliográfia megjelentetéséhez
9) Tóparti parkban lévő pergola fedése
10) Tájékoztatások
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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
156/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Tóparti parkban nyilvános illemhely kialakításának ügye
2) Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztése támogatására” kiírásra
3) Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés kiírásra „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” címmel
4) Konzorciumi Együttműködési Megállapodás kötése a Somogy Megyei Önkormányzattal
5) Tájékoztatás a lengyelországi testvértelepülés meghívásáról
6) Szemesi út 3. sz. előtti területen parkoló autóbusz ügye
7) Mozdulj Balaton rendezvény támogatása
8) Vasvári Zoltán kérelme Rónay György Bibliográfia megjelentetéséhez
9) Tóparti parkban lévő pergola fedése
10) Tájékoztatások
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Tóparti parkban nyilvános illemhely kialakításának ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket az illemhely elkészültéről, a munkálatok közben felmerült problémákról,
emésztőről, mozgáskorlátozottak részére történő lejáró illetve korlát kialakításról, amely plusz költségként
jelentkezett. A külső festés és glettelés sem volt tervezve. A következő feladat az illemhely folyamatos
tisztán tartása. A munkálatokra előirányzott összeg 4.000.000.- Ft volt, a végösszeg 4.637.000.- Ft lett az
előbb említett költségek miatt.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Javasolja, hogy ipari toalett papír tartót is tervezzenek a költségek közé.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy ezt a Szárszóért Nonprofit Kft költségvetéséből biztosítják.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Javasolja, hogy az összeg kerekítve 638.000.- Ft legyen.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy egyéb észrevétel, kérdés nincs és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóparti parkban lévő nyilvános illemhely kialakítására az előirányzott 4.000.000.- Ft összegen felül 638.000.- Ft-ot hagy jóvá az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. 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:
157/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóparti parkban lévő
nyilvános illemhely kialakítására az előirányzott 4.000.000.- Ft összegen felül 638.000.- Ft-ot
hagy jóvá az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztése támogatására” kiírásra
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket majd tájékoztatást ad a kátyúzási, útfelújítási
munkálatokról.
Megállapítja, hogy észrevétel, kérdés nincs és javasolja az előterjesztésben szereplő első határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
158/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában dönt
arról, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázatot nyújtson be. A tervezett konyhafejlesztés
29 730 700.-Ft értékű összköltségvetését elfogadja, és az 1 486 535.-Ft önerő összegét nyertes
pályázat esetén a 2016 évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az előterjesztésben szereplő második határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy
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.
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:
159/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában dönt
arról, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” benyújtandó pályázat dokumentációjának összeállítására
és az ebr rendszerbe való feltöltésére a Primus Consilium Kft által adott nyertes pályázat ese-
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tén bruttó 120.000.-Ft-os, meghiúsult pályázat esetén bruttó 84.000.-Ft-os árajánlatát elfogadja.
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

3) Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés kiírásra „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” címmel
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy hasonló pályázati anyag már készült három éve, amelyben benne
volt a színház és környékének felújítása, versutca kialakítása, könyvtár felújítása és egy irodalmi kávéház
létrehozása, amely miatt a pályázat nem volt sikeres. A kiírás újra megjelent, a pályázat elkészült, beadásra került, ugyanaz a cég készítette, mint három éve. Ők készítették a 17.000.000.- Ft-os iskolai nyertes
pályázatot és a Csukás- figurák elkészítésére illetve a Csukás színház világítás technikájára benyújtott
nyertes pályázatokat is, továbbá egyet sport témában is. 100%-os támogatottságú a pályázat. A pályázatírás költsége 100.000.- Ft. Nyertes pályázat esetén 2 % sikerdíjat kell fizetni.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását a pályázat benyújtására:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.2.1-15
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 100 %-os támogatottságú pályázati
kiírásra „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” címmel, 100.000.000.-Ft támogatási
igénnyel. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
160/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 100 %-os
támogatottságú pályázati kiírásra „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése”
címmel, 100.000.000.-Ft támogatási igénnyel.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását a pályázat elkészítésére vonatkozóan:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a JORMA Kft-vel (2100 Gödöllő, Tél
u. 12.; adószám: 14053939-2-13; képviseli: Bartucz Ferencné ügyvezető) a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat elkészítésére és benyújtására kötött,
a jegyzőkönyv mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint.
(A szerződés 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
161/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a JORMA Kft-vel (2100
Gödöllő, Tél u. 12.; adószám: 14053939-2-13; képviseli: Bartucz Ferencné ügyvezető) a TOP1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat
elkészítésére és benyújtására kötött, a jegyzőkönyv mellékletét képező megbízási szerződést
jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket a benyújtott sárkányfesztivál pályázatról.

4) Konzorciumi Együttműködési Megállapodás kötése a Somogy Megyei Önkormányzattal
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket a megyei hivatalnál létrehozott közösségről, akik a megyének adott uniós pénzek fölött diszponálnak, bizonyos pályázatokat előkészítenek, elkészítenek, az önkormányzatok pályázatait
kezelik. Kéri a konzorcium, hogy az önkormányzatok lépjenek be ebbe. Két építész felmérte a Hivatal épületét energetikai felújítás szempontjából. A határidő július közepe. A felújításra 40.000.000.- Ft-ot mondtak, de ebből a teljes felújítást nem lehet megvalósítani. A komplex anyag elkészülte után lehet a döntéshozók elé állni, hogy egy olyan összeg kerüljön megállapításra, ami az egész épület felújítását fedezi, ez körülbelül 80-100.000.000.- Ft. Ha az önkormányzat benne van ebben a közösségben, akkor több esélye van
arra, hogy megvalósuljanak a tervek. A döntéssel nincs kötelezettsége az önkormányzatnak, csak holnap el
kell küldenie egy aláírást, hogy Szárszó ebben a közösségben részt kíván venni.
Korcz Miklós képviselő:
Hónapokkal ezelőtt- Polgármester Úr- megszavazta ez a testület, hogy ehhez csatlakozunk. Elő kell venni
azt a rendeletet vagy nem tudom én, hogy mi volt az, határozatot, hónapokkal ezelőtt.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad arról, hogy holnap elő fogják venni, de ilyen nyomtatvánnyal- amit ma küldtek neki- még
nem találkozott.
Fekete János alpolgármester:
Előadja, hogy van egy másik téma is, a TOP-os pályázat, a színház, strand és a játszótér felújítása, az önkormányzat épületének és a piac felújítása illetve a gépjármű beszerzés.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a Somogy Megyei Önkormányzattal a TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra vonatkozóan támogatási kérelem benyújtására a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A megállapodás tervezet a jkv. 3. sz. melléklete)
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A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
162/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a Somogy Megyei Önkormányzattal a TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra vonatkozóan támogatási kérelem benyújtására a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Tájékoztatás a lengyelországi testvértelepülés meghívásáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a lengyelországi testvértelepülés meghívásáról, utazásról.
Apáti Kinga Csilla képviselő távozik az ülésről.

6) Szemesi út 3. sz. előtti területen parkoló autóbusz ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Szemesi út 3. sz. alatti épület előtt parkoló vízügyi autóbuszról, amelynek az indítása
zavarja az ott lakókat, emiatt panasz érkezett. Előző években úgy oldották meg ezt a problémát, hogy a régi
költségvetési üzem telephelyén parkolt az autóbusz május 1-től augusztus 31-ig, ezért 40.000.- Ft bérleti
díjat kellett fizetni.
Korcz Miklós képviselő:
Mi fizetünk? Fizessen a Vízügy. Már ne vicceljen. Mi bérelünk parkolót másnak? Ki kell tenni egy tilos
táblát, aztán majd nem parkol. Mi bérelünk egy más cégnek? Egy Vízügynek?
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a busz szárszói embereket szállít folyamatosan.
Fekete János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy ha télen nem zavarja őket a busz indítása, akkor nyáron miért zavarja? Nyáron meleg a
motor, nem kell járatni.
Korcz Miklós képviselő:
Álljon ide be, a Hősök terére, álljon be a busz.
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy a busz közterületen áll.
Korcz Miklós képviselő:
Akkor kell hozni egy olyan rendeletet, hogy aki nem a saját ingatlanán parkol, az adózik, vagy fizet. Ne
álljon meg senki a háza előtt, álljon be az udvarba, ha van autója.
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Fekete János alpolgármester:
Közterület használati díjat lehet kivetni parkolásra.
Korcz Miklós képviselő:
Meg lehet most már lassan számolni, hogy Szárszóról hány vízműves van. Nagyon kevés.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy utánanéz a témának és a következő testületi ülésen visszatérnek rá.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.

7) Mozdulj Balaton rendezvény támogatása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A Balaton Fejlesztési Tanács levele alapján tájékoztatja a képviselőket a rendezvényről.
Megállapítja, hogy nincs kérdés és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mozdulj Balaton” sportrendezvénysorozat megrendezéséhez strandonként (két strandra vonatkozóan) 80.000.- Ft hozzájárulást biztosít az
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére, a Balaton Fejlesztési Tanács 10048005-00281526-00000000
számlaszámára. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A Balaton Fejlesztési Tanács levele a jkv. 4. 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:
163/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mozdulj Balaton”
sportrendezvény- sorozat megrendezéséhez strandonként (két strandra vonatkozóan) 80.000.Ft hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére, a Balaton Fejlesztési Tanács 10048005-00281526-00000000 számlaszámára.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Vasvári Zoltán kérelme Rónay György Bibliográfia megjelentetéséhez
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A támogatási kérelem alapján tájékoztatja a képviselőket.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja 30.000.- Ft támogatás nyújtását.
Korcz Miklós képviselő:
A Balázs is- azt hiszem- 30.000.- Ft-ot kapott.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vasvári Zoltán (
) részére Rónay György Bibliográfia megjelentetéséhez 30.000.- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem 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:
164/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vasvári Zoltán (
)
részére Rónay György Bibliográfia megjelentetéséhez 30.000.- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Tóparti parkban lévő pergola fedése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a pergolára eredetileg polikarbonát fedés volt tervezve, amit a műszaki szakemberek nem
javasolnak, mert a fa mozgása miatt recsegni fog, nagyon meleg lesz alatta illetve sokba kerülne. A legegyszerűbb és legolcsóbb fedési megoldás egy, a fához hasonló színű, kemény ponyva lenne. A megállapodásban az szerepel, hogy az üzletek felett a vállalkozóknak kell biztosítani a fedést, az azon kívül eső rész
pedig önkormányzati feladat. A megküldött anyag 1.200.000.- Ft, annak a fele 600.000.- Ft, amelyet az
önkormányzatnak kell fizetnie.
Korcz Miklós képviselő:
Ezzel megint egy probléma van, hogy volt egy eredeti terve ennek a pergolának, ami majd ennyibe kerül.
Aztán nem annyiba került, akkor külön szavaztunk. Most már ez a fa tákolmány már annyiba fog kerülni
nekünk, most ráteszünk egy viaszos vásznat- vagy mondok hülyeséget, de valamit- ami a párát szépen
benntartja, ugyanúgy el fog rohadni az a fa, ha lefedjük, ha nem fedjük. Rendesen lefestve sincs a mai napig. Tehát nem tudom, hogy ezt valaki ellenőrizte-e azt a festést, a mai napig különböző színben kilátszik a
fa a festék alól. Tehát most még leborítjuk.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy le lehet venni, úgy van felszerelve.
Korcz Miklós képviselő:
Tönkre fog menni. Rápottyan a fáról valami, hoz a vihar valamit. Mi célt szolgálna egyáltalán a pergola?
Oda arról volt szó, hogy rózsák lesznek ültetve.
Tefner Tibor képviselő:
Tájékoztat arról, hogy tető volt fölé tervezve, az üzletek előtt.
Korcz Miklós képviselő:
Akkor, könyörgöm, abban az árban el kellett volna készüljön, amiben meg volt tervezve, meg lett szavaztatva. Ez már annyiban van nekünk ez a két üzlet, hogy az már …. de hát, ha kell, kell. De egyszerűen ért-
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hetetlen, hogy mindig egy kicsit több. Meg volt az is mondva, hogy idehozzák Romániából az anyagot,
össze is állítják. A múltkor külön megszavaztunk egy összeszerelési díjat. Most már adja össze valaki, egy
műszaki ember vagy pénzügyes, hogy hol áll meg ez a pergola dolog. Még ha el is felezik, a testület a két
vállalkozóval.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy aki egy építkezésbe belefog, az tudja, hogy van egy irányár, de mindig jennek meg új dolgok. A polikarbonát be volt tervezve, ez nem új dolog.
Korcz Miklós képviselő:
De az abban az árban volt, polgármester úr. A pergola elkészítése abban az árban, amit megszavaztunk. Ez
most megint 1.400.000.- Ft +ÁFA. Akkor már ez a pergola közel 5-6.000.000.- Ft lesz lassan.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy itt valami félreértés van. A pergola 2.000.000.- Ft-ba került.
Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pergola 7.000 Euro volt.
Dorogi Sándor polgármester:
Kéri Kolozsi- Tóth Gábor Attilánétól, hogy- a félreértések elkerülése végett- a pergolára és az építkezésre
vonatkozó összes önkormányzati költséget írják össze. Elmondja, hogy senki nem hiszi el, hogy a pergola
csak 2.000.000.- Ft-ba került. A lábához tett vasalást a két vállalkozó fizette, pedig a vas szerkezet majdnem 1.000.000.- Ft-ba került, amin állnak a talpak.
Tájékoztatja a képviselőket a pergola építésének folyamatáról, a pergola és az üzletsor építésében folyamatosan felmerülő problémákról, szomszédok által támasztott akadályokról.
Korcz Miklós képviselő:
És akkor most el fogja érni azt, amit én egyszer olvastam, hogy tudomásul vett egy előző testület olyat,
hogy 7.000.000.- Ft fájdalomdíjat- vagy mit- kell fizetni ennek a szomszédnak? Tehát még az is? Volt ilyen
írás, én ezt olvastam.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ilyenről nem is hallott.
Fekete János alpolgármester:
Előadja, hogy ilyen nem volt. A Pityóka büfésnek fizettek.
Korcz Miklós képviselő:
Van egy ilyen, keressétek meg. Én nem beszéltem vele soha, itt a Hivatalban olvastam, testületi ülésen volt
a kezünkben.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy ő ilyen dologról nem tud.
Fekete János alpolgármester:
Előadja, hogy a büfék a szomszéd fellebbezésétől függetlenül működhetnek.
Korcz Miklós képviselő:
Ez a ponyva ez mit fog megvédeni? Aki alááll esetleg, azt az esőtől, ha éppen úgy éri. Egyébként ez a fa
szerkezetet nem fogja megvédeni, ez szinte biztos.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a nap ellen véd, árnyékot ad, a kis eső ellen védi az alatta lévőket. Ez a leggyorsabb megoldás. Az is lehetséges lenne, hogy a ponyva csak a két vendéglátó egység fölött legyen, azt a vendéglátósok megcsináltatják.
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Korcz Miklós képviselő:
Tulajdonképpen a vendégei úgysem férnek el csak az üzlet előtt a pergola alatt, én úgy gondolom. Tehát ő
oda a térre ki fog pakolni valószínűleg.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy ahhoz közterület használati engedély kell.
Korcz Miklós képviselő:
De akkor ott úgysincs …….. (hangzavar), vagy akkor oda is hozza majd a fémszerkezetes ülőkéit? Van-e
értelme az üzleteken kívül eső pergola részt lefedni? Mire fog az szolgálni? Ugye, ahhoz, hogyha nagyon
esik az eső, szépen a pergola alá bemehet. Nem túl széles az a pergola, kell-e oda fedés? Műszakilag a
ponyva az állagát meg fogja óvni?
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy 600.000.- Ft a fedés fele. A kérdés az, hogy rá tud-e a testület szánni 600.000.- Ft-ot vagy
sem.
Korcz Miklós képviselő:
Még egy pillanat, nem okoskodok, nem is érdekel, vagytok itt, megszavazzátok. A pergola egyik lábsora
ugye rajt van a füvön. Ott fogjuk lefedni? Tehát az üzleteken kívül eső pergola rész túlnyúlik a burkolt
járófelületen. Akkor mit fedünk le?
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy oda is, az alá is lehet padot tenni, a füves részre.
Korcz Miklós képviselő:
Itt van az a kör alakú kis tér. A pergola valahogy így jön, itt állnak a lábak, itt a füves rész, itt vannak a
növények, így van a pergola. Jól mondom?
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy amíg a pergola tart, az egész le lenne fedve?
Dorogi Sándor polgármester:
Igen.
Nagy Zoltán képviselő:
Megkérdezi, hogy mekkora rész az, ami rálóg a fűre?
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy Korcz Miklós képviselőnek abban igaza van, hogy ha esik az eső, az aláver.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
A pergola egy fedetlen építmény. Az építési engedély és az eddigi dokumentációk azt mondják, hogy ez
egy fedett pergola. A szóhasználat nem jó. Bármivel lefedhetik, kilóghat fent- lent, de akkor is csak maximum az első fa kapcsolatokat tudja megvédeni, lejjebb nem tudja. Ezen a kis védelmen kívül azt tudja,
hogy napos- esős időben alá lehet állni. Azt kell eldönteni, hogy funkcionálisan le kell-e fedni, az előnyeit
ki lehet-e használni a nyáron.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a pergolának két funkciója van, az egyik a nagy napsütés elleni védelem. A polikarbonát
vonzaná a napfényt illetve egy fix anyag. Ez a ponyva lenne a legegyszerűbb, legpraktikusabb megoldás, a
szakemberek ezt javasolták. Ha a vendéglátós megcsinálja maga felett a két részt, akkor az elkészül, ha az
önkormányzat rászán még 600.000.- Ft-ot, akkor elkészül végig.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy az önkormányzat eldöntheti, hogy megcsináltatja-e. A vállalkozó számára a vendégforgalom miatt lényeges, hogy megcsinálja. Ha egy esztétikus műszaki megoldás van és ez az önkormányzatnak
nem kerül pénzbe, akkor nem látja be, hogy ezt miért kellene megakadályozni különösen akkor, ha műszakilag eleve fedettként szerepelt a tervekben.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőktől, hogy 600.000.- Ft-ot rászánnak-e a fedésre?
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
165/2016.(VI.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Fesztivál téri pergola fedésére vonatkozó, Sarolta Bellon Kft 1211 Budapest, Központi út 21-47.
szám alatti vállalkozás árajánlatát azzal a kitétellel fogadja el, hogy a költség 50%-át a vendéglátó egységek bérlői viselik.
Megbízza a polgármestert, hogy a Fesztivál téri pergola fedésére vonatkozóan a vendéglátó
egységek bérlőivel az 50%-os költségvállalásról kössön megállapodást, majd a csatolt árajánlat szerint a Sarolta Bellon Kft 1211 Budapest, Központi út 21-47. szám alatti vállalkozással
kössön szerződést.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy Kolozsi- Tóth Gábor Attiláné gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
távozni fog a Hivataltól augusztus 1-től. Kéri tőle, hogy a pergola önkormányzati költségeit mutassa ki,
amelyet minden képviselőnek át fognak adni. Két vállalkozó volt csak, aki hajlandó volt megépíteni az
épületeket, Somogyi János és a Grand Gold Kft, a költségeivel már közel 30.000.000.- Ft-nál tartanak épületenként és a berendezésről még nem volt szó, csak a kivitelezési munkáról. Elmondja, hogy az emberek
nem tudnak örülni a más sikerének, jó gondolatának, ezt megtapasztalta a halászléfőző verseny kapcsán is,
a rosszindulat van mindenben. A halászléfőző versenyen az iskolásoknak nagyon jó történelem órát lehetett
volna tartani a megjelent különböző vidékek ételeiről, népművészetéről, de senkit nem érdekelt.
Korcz Miklós képviselő:
Még hogyha csak azt nézzük, hogy ehetett volna 500.- Ft-ért egy jó halászlevet. Képviselők nem tudom,
hol voltak, volt, aki jelen volt, de hogy a hivatali dolgozók sem nagyon, a falubeliek sem nagyon, egy- két
nyugdíjas volt.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az iskolából és óvodából sem volt senki jelen. A rosszindulat van mindenhonnan, az üzletek kapcsán is sok keserűség van.
Korcz Miklós képviselő:
Előfordulhat, hogy olyan mondja, aki nem is ment le. Mert hát azért akkor láthatta volna.
Dorogi Sándor polgármester:
Részletesen tájékoztatja a képviselőket a halászléfőző versenyről.
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Fekete János alpolgármester:
Előadja, hogy a színház két helyen beázik, ezt meg kell oldani.
Tefner Tibor képviselő:
A Kft a falevelet horda a Zöldpont lerakóhelyre, ezt nagy autóval célszerűbb lenne szállítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad arról, hogy a betonüzemet az üzemeltetők visszaállítják, újra nyitják, ezért a területet ki
kell üríteni, ennek első lépése volt a falevél elszállítása. Tájékoztatja a képviselőket a strand belépővel kapcsolatban. Az üdülőtulajdonosoktól 5-10 panaszos levél érkezett. A beléptetés június 25-től lenne, a kerítés
készül. A Szárszó kártya elkészült, megjött, ehhez készült egy kedvezményekről szóló tájékoztató is. Aki
nem vendég, hanem üdülőtulajdonos az is szeretne kedvezményt igénybe venni. Ezt jövőre át kell gondolni.
Fekete János alpolgármester:
Előadja, hogy az a panasz, hogy heti és havi bérlet nincs.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az már bonyolult lett volna.
Fekete János alpolgármester:
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy strandi büfések sérelmezik, hogy a büfét nem ezekkel a feltételekkel, hanem szabad strandként vették bérbe. Csökkenhet egy harmad résszel a forgalmuk.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy meg kell nézni az év végén az adóbevallásukat, hogy mennyivel csökkent a forgalmuk,
van-e érdemleges elmozdulás. Jogilag van benne némi igazság, hogy a feltételek utólagos változása miatt
esetleg kár érheti őket, de a bizonyítási teher rajtuk van. Nekik kell bebizonyítani, hogy ebből eredően milyen összegű káruk származott, ami nem egy egyszerű dolog, ezt nagyon sok dolog befolyásolhatja. Ez egy
próbaév lesz.
Nagy Zoltán képviselő:
Előadja, hogy az üdülőtulajdonosok azt kifogásolják, hogy ők miért maradtak ki a kedvezményből.
Korcz Miklós képviselő:
Jövőre lehet egy olyat, hogy akinek a nevén van.
Tefner Tibor képviselő:
Tájékoztatja a testületet, hogy Nagy Zoltán képviselőnek nem adta oda a bérleti díjat Vécsei Mihály bérlő.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
István Ildikó
titkársági és igazgatási ügyintéző
a jegyző megbízásából

Dorogi Sándor
polgármester
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