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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 4 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontot javasolja a képviselőtestületnek:
1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése, 2012. évben elvégzett feladatokról történő tájékoztatás
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen és 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
64/2013.(II.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi
pontokat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése, 2012. évben elvégzett feladatokról történő tájékoztatás
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Képviselő- testület fontosnak tartja a humánpolitikát, azt, hogy Szárszón mindenki jól érezze magát.
Az újszülötteket 100 e Ft-tal támogatja az Önkormányzat. Az óvodában létrehozták a harmadik csoportot,
az óvoda színvonala kiváló. Az iskolában a vezetés terén változás állt be. A korábbi iskolaigazgatóval folytatott per az Önkormányzat számára kedvezően zárult le. Az iskola állami fenntartásba került 2013. január
1-vel.
A 16-35 éves generáció egy része elszakadt a településről, tanulnak vagy külföldön dolgoznak. Két éve –
egyedülálló módon- a fiatalokkal is folyamatos internetes kapcsolatban áll az Önkormányzat, évente egyszer találkozót is szervez nekik.
A 35-60 éves korosztály a legaktívabb, de a legnehezebb helyzetben lévő korosztály. A mindennapi élet
feltételeit nekik kell megteremteni. Munkahelyek teremtése nagyon nehéz. Az Önkormányzat a közmunka
révén biztosít munkát sok embernek, többnek, mint bárhol a környéken. Bizonytalan, hogy az idei közmunkaprogram mikor indul el.
A 2170 fő lakosból 850 fő nyugdíjas él Szárszón. Az Önkormányzat 2012-ben létrehozta a Házi Gondozó
Szolgálatot. 7 főállású gondozó dolgozik a Szolgálatnál, 1fő gondozó 9 főt gondoz. 50 fő ellátott napi gondozásban részesül.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke megérkezik a közmeghallgatásra.
Szól a közösségek, a civil szervezetek munkájáról, fontosságáról, a sportegyesület szakosztályairól, elért
eredményeikről, a színházépítés támogatóiról, a vállalkozók felajánlásairól, amelyet ezúton is megköszön.
A település fő bevételszerzési lehetősége a turisztika. Szárszón négy fő turisztikai vonzerő van. Az első a
Csukás Színház, amely rengeteg családot vonzott és nagy reklámot jelentett Szárszónak. Csukás Istvánnal
film is készült a településről. Kialakított az Önkormányzat egy infopontot is. A József Attila Emlékmúzeum
felújítása megtörtént. Három strand található Szárszón, a központi strand jó állapotban van, a másik kettőn
alakítani kell, mert többet érdemelnek, mint amit eddig kaptak. Egyedülálló vonzerő a Krokodil Farm is. A
település az országos televíziókban rengetegszer szerepel, a budapesti jégkarneválon is részt vett. A budapesti turisztikai kiállításon önálló standdal vesz részt, szálláskatalógus is készült.
Az iskola állami fenntartásba kerülése miatt ennek a költségvetése kikerült az Önkormányzat költségvetéséből. Tavaly 50.000 e Ft volt a tartalék, ez az idei költségvetésben 67.000 e Ft. A bevétel az állami támogatásból és az adóbevételekből áll. A gépjárműadóról és az iparűzési adóról és az idegenforgalmi adó befizetésének fontosságáról szól. Tavaly 20.000 e Ft volt az idegenforgalmi adó összege annak ellenére, hogy
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egy szálloda más profillal működött a 2012-es évben illetve, hogy az IFA összegét 400 Ft-ról 380 Ft-ra
csökkentettük. Ez együtt 4.000 e Ft kiesést jelentett. Az állami 1,50.- Ft-os támogatással az IFA összege
50.000.- Ft volt. Ezt kell növelni. Szól az IFA beszedés nehézségeiről.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke távozik a közmeghallgatásról.
A két turisztikai szervezet aktívan működik Szárszón.
A kistérség január 1-től megszűnt, de továbbra is együtt kell működtetni a központi ügyeletet, a labort. Ezek
fenntartásának költsége magas.
Takarékos gazdálkodást kell folytatni, de ennek ellenére az utak javításának hozzá kell látni. Pályázat erre
nincs. Első lépésben a Berzsenyi utcát kell felújítani, akár több év alatt. Erre 20.000 Ft-ot tud szánni az Önkormányzat ebben az évben.
A település szépségéről és tisztaságáról, a tavalyi lomtalanításról, nyesedékszállításról, faültetésekről és a
lakosság általi fakivágásokról szól. A lomtalanítás és a nyesedékszállítás nagyon sokba került eddig az Önkormányzatnak, ezért idén más formában tervezik megvalósítani. Erről kiadvány is készült a lakosság részére. A lomtalanítás idején a Szárszóért Kft telephelyén elhelyezett konténerbe lehet a lomokat elhelyezni,
szelektíven. Az új rendszerű nyesedékszállítással és lomtalanítással 20.000 e Ft-ot takarít meg az Önkormányzat, amelyből az utak fejlesztését valósítja meg.
Szól a környezetvédelem fontosságáról, energiatakarékosságról, ehhez kapcsolódó feladatokról, lehetőségekről.
Előadja, hogy a három strandi vendéglátó egységet az Önkormányzat licittárgyalás útján bérbe adta. Szól a
volt Gomba büféről majd ismerteti a büfék bérlőit és a bérleti díjakat. A bérleti időszak 5 év, a bérleti díjakat előre kell kifizetni. Az ajándéküzletre és a teniszpályára kiírt pályázat eredménytelen volt, ezeket újra
kiírja az Önkormányzat. Az új bérlőktől színvonal emelkedést is várnak.
A Zenepavilon a település ékszere. Előadja, hogy a Tóparti parkban két vendéglátó egység kerül kialakításra a tervezett három helyett. Egy egység felépítése 20.000 e Ft-ba fog kerülni. A vállalkozó 10 évig használhatja az üzletet, addig nem fizet bérleti díjat, utána az Önkormányzat tulajdonába kerül az épület.
Szól a Szárszói Hírmondóról, a Szárszó tv-ről és arról, hogy a Képviselő- testület tagjai között soha nem
került szóba a politikai pártállás.
A strand villamossági rendszerét fel kell újítani.
Felkéri a megjelenteket, hogy amennyiben kérdést kívánnak feltenni, azt tegyék meg.
Kóborné Oláh Erzsébet lakos:
Egy példával ismerteti az önellátó település lehetőségét, azonban Szárszón nincs az Önkormányzatnak
megművelhető területe. A fűrésztelep környékén elhanyagolt földterületek vannak, amit esetleg szerény
összegért meg lehetne venni. Az ott megtermelt termékeket az iskola konyha felhasználhatná.
Szekér Gábor alpolgármester:
Az Önkormányzatnak nincs megművelhető területe, de meg lehetne beszélni.
Dr. Bölcsföldi József lakos:
A csónakkikötőről érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad arról, hogy megépül a csónakkikötő, már jelentkeztek csónaktulajdonosok, akik bérleti díj
ellenében elhelyeznék ott a csónakjukat. 2-3 év alatt megtérülne a beruházás. Két sólya is épülni fog, jelenleg a tervezés szakában van a beruházás.
Kazsoki Sándor lakos:
Nagyon soknak tartja a telekadó mértékét. Javasolja, hogy vegyék külön a lakóövezeti és az üdülőövezeti
részt és vegyenek figyelembe egyéb méltányossági körülményeket is.
Dorogi Sándor polgármester:
A telekadó célja régen az volt, hogy ösztönözze az embereket az építkezésre. A mai világban már nemigen
épülnek új házak.
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Somogyvári Gáborné lakos:
A fényszennyezés mértékének csökkentését javasolja az épületek kivilágításának csökkentésével.
Dorogi Sándor polgármester:
Nagyon jó a felvetés. A közvilágítás összege magas.
Térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre a településen, egy része már fel van szerelve a tolvajok ellen.
Még a szökőkút környékén hiányzik egy kamera. Ez biztonságot ad, azonban ha a lámpák nem működnek,
akkor lehet, hogy nem megy vele sokra az Önkormányzat. A közvilágítás összegének csökkentési lehetőségeinek ügyében már több előadó járt az Önkormányzatnál. Van sok olyan hely, ahol a világítást esetleg este
12 óra után le lehetne kapcsolni.
Vígh Magdolna lakos:
Javasolja a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak bemutatását, sok új ügyintéző dolgozik ott, és nem
ismerik őket. A szökőkútnál két gyönyörű fenyőfa került kivágásra. A Művelődési Ház bővítésére nincs
lehetőség? Egy közepes méretű terem kellene.
Dorogi Sándor polgármester:
A Közös Önkormányzati Hivatal megalakításával Balatonszárszóhoz került 4 ügyintéző. Valószínűleg őket
nem ismerik. A bemutatásukat a tv-ben is meg lehet tenni.
Gamauf Béla lakos:
A Gárdonyi utca közvilágítási problémáival kapcsolatban szólal fel. Az Önkormányzattól az írásos anyag el
lett küldve, de a szolgáltató részéről még nem történt meg a javítás. Az almahegyi részen fakitermelés folytatódik, az ottani úthálózat az adott körülményekhez megfelel. Kötelezve lesz majd a vállalkozó az erőgépek által okozott károk javítására?
Fekete János képviselő:
Az Önkormányzat munkatársa ki fog menni a helyszínre, fotókat készít. A Berzsenyi és az Esztergom utca
is tönkrement.
Dorogi Sándor polgármester:
A közvilágítás problémáját ellenőrizni fogja. Felkéri a volt Kötcsei Körjegyzőségből átjött ügyintézőt a
bemutatkozásra.
Gipp Márta pénzügyi ügyintéző:
Bemutatkozik, elmondja, hogy a pénzügyekkel foglalkozik.
A polgármester felkéri Kovács Nóra ügyintézőt a bemutatkozásra.
Kovács Nóra ügyintéző:
Bemutatkozik, majd elmondja, hogy szeptembertől dolgozik a Hivatalban, jelenleg az adóügyekkel foglalkozik.
A polgármester felkéri Csizmadia Gergely ügyintézőt a bemutatkozásra.
Csizmadia Gergely ügyintéző:
Bemutatkozik, majd elmondja, hogy a végrehajtással és a talajterhelési díjjal foglalkozik.
A polgármester felkéri István Ildikó ügyintézőt a bemutatkozásra.
István Ildikó ügyintéző:
Bemutatkozik, majd elmondja, hogy tavaly február 1-je óta dolgozik a Hivatalban, szociális ügyekkel és
rendelet módosításokkal, előterjesztésekkel foglalkozik.
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Brunner György lakos:
A Gárdonyi utcában lévő közvilágítási problémára hívja fel a figyelmet. Az óratéren le van szakadva a
viakolor. Egyes turisták hangoskodása zavarja a lakosság nyugalmát, javasolja intézkedések megtételét
ezügyben.
Horváth István lakos:
A szóládi utcai buszforduló veszélyes állapotára hívja fel a figyelmet. A szóládi és a Dózsa György utca
kereszteződésében a víz megáll, ebből télen és nyáron is lehetnek balesetek.
Dorogi Sándor polgármester:
Az Önkormányzat megoldja.
Cseri Péter lakos:
Az idegenforgalommal együtt járhat a zajongás. Az IFA bevétel nem lett volna ilyen magas, ha nem lett
volna miért ide jönni. A programok hozzák ide a turistákat. Egy nagyon jó úton indultak el.
Petkes János lakos:
A turistáknak emberi módon kellene viselkedni. Az Esze Tamás utcából is kifolyik a víz, majd végigfolyik
a szóládi utcán. Alacsonyabban van a járda, mint az út, de nincs sehol befolyó, ami az esővíz elvezetést
szolgálná.
Bohár Géza lakos:
A közlekedési lámpák üzemeltetését javasolja. A környékbeli településeket is üzemel. Nem szükséges a nap
minden szakaszában, csak akkor, amikor a gyalogos és jármű forgalom indokolja. A postához vezető út
lezárása problémát jelent a postához való behajtás és az ott található üzletbe szállítók rakodása miatt is. Mi
indokolja, hogy lezárják azt az utcát?
Egry Ágnes védőnő:
Az orvosi rendelő udvara egyre veszélyesebb, esőzéskor a víz az épület alá folyik. A bejárat fölé féltető
kialakítását javasolja a hó lezúdulása miatti balesetveszély megelőzése érdekében. Az egészségügyi dolgozók parkolási gondjait hogyan kívánja megoldani az Önkormányzat? A Fő utca 48. sz. alatti épület sorsáról
érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
A Fő utca 48. sz. alatti épületre pályázat van beadva. Ha nyer a pályázat, akkor abból az udvart is rendbe
lehetne hozni. Az előtető kialakításáról és hófogó felszereléséről már esett szó, megoldást fogunk rá találni.
A parkolás gondjait megoldják, a parkolók felfestése hamarosan meg fog történni.
Dorogi Sándor polgármester:
A közlekedési lámpákkal kapcsolatban felvetett problémát megvizsgálja. A postához egy komoly lejáró
került kiépítésre. A hétvégi rendezvények miatt gondot okozott a posta utcájába az autók behajtása. A diszkont üzlet működésével kapcsolatban sok probléma volt a nyáron, melyről tájékoztatja a megjelenteket.
Dr. Bölcsföldi József lakos:
A központban található épületek és terek szépek, fejlődnek, de a vasútállomás épülete nagyon elhanyagolt.
Dorogi Sándor polgármester:
A MÁV pálya felújítása Budapesttől Székesfehérvárig már megtörtént, a következő szakaszban a Székesfehérvártól a határig tartó szakasz- épületek is- kerül felújításra. Az a cél, hogy dupla pálya legyen. Az Önkormányzat a Kisfaludy utca környékére egy lejárót is javasolt, ezt a javaslatot a MÁV elfogadta. Az épület
ügyében már történtek egyeztetések a MÁV-val, több probléma felmerült a peronnal, padokkal, kerítéssel
kapcsolatban is. Reméli, hogy a vasútállomás épületének felújítása ügyében is sikeres tárgyalásokat tud
lefolytatni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Bohár Géza felvetésére válaszolva elmondja, hogy az útlezárás problémája idén meg fog oldódni, mert a
rendezvénytér a Zenepavilonnál lesz, így nem lesz szükség arra, hogy az út le legyen zárva.
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Bohár Géza lakos:
Egy rendezvény nem indokolja, hogy egész nap le legyen zárva egy út.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól arról, hogy a központi óratéren újabb vendéglátó hely nyílik.
Wolf Erzsébet lakos:
A Zrínyi utcában lévő házaknál is nagy probléma, hogy esőzésekkor áll a víz az udvaron.
Dorogi Sándor polgármester:
Utána fog nézni. Zotter Tiborral már folytak egyeztetések egy tanulmány elkészítéséről, amely ezeket a
problémákat tartalmazza, meg kell keresni a megoldást. Újra felveszi a kapcsolatot Zotter Tiborral
ezügyben.

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

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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