Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-18/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. szeptember 26-án tartott rendes üléséről
18. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
203/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pont későbbi ülésre történő halasztása
204/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
205/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. II. féléves munkatervben a „3) A Szárszóért Nonprofit Kft vezetői álláshelyére pályázat kiírása” pont
áthelyezése
206/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. II. féléves munkaterv kiegészítése a negyedévenkénti, „Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgyalása” ponttal.
207/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. II. féléves munkaterv kiegészítése a „Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a konyha működéséről
szóló tájékoztató megtárgyalása” ponttal
208/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
2016. év II. félévi munkaterv elfogadása
209/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
210/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
211/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet véleményezésre történő
megküldése
212/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés
213/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A DRV Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása
214/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
DRV Zrt. által megküldött Együttműködési megállapodás elfogadása
215/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabóné Nagy Csilla kinevezése közalkalmazotti jogviszonyba
216/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Bartha Andrásné közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése
217/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikitáné Varga Gyöngyivel lakásbérleti szerződése kötése
218/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása
219/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Apáti Kinga Csilla képviselő tiszteletdíj felajánlása
220/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
221/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati ASP rendszer kötelező bevezetéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele

222/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása
223/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Déryné u. 6. szám alatti ingatlan területén lévő mamutfenyő védetté nyilvánítási ügye
224/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyulai Pál u. 2334. hrsz-ú ingatlan csatorna fejlesztése
225/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Vasúti védőkorlát építésének ügye
226/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
REQUIN Kft-vel kötött szerződés jóváhagyása
227/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás adása vezetékszolgalmi jog bejegyzéséhez a 070/47. hrsz-ú ingatlan javára
228/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Öreghegyen és Ebhegyen a közvilágítási lámpák elhelyezéséről szóló döntés elhalasztása és
pályázati lehetőség megvizsgálása
229/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Javaslat a Balatonszárszó Öreghegyen a közvilágítási lámpák elhelyezésének ingatlantulajdonosok általi
kiépítésére
230/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Szóládi u. 81. szám alatti ingatlan értékének megállapítására ingatlan- értékbecslés készíttetése
231/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Hősök terénél lévő lámpás csomópont javítása és zebrák áthelyezése- kihelyezése ügyében a döntés elhalasztása

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IX.27.) önkormányzati
rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-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
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző, jegyzőkönyvvezető:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Kálosiné Gyimesi Mária

címzetes főjegyző
titkársági és humánpolitikai ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

megjelent
megjelent

aljegyzői feladatokat ellátó, titkársági és igazgatási ügyintéző
gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
beruházási és műszaki ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezető
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetőhelyettes
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda mb. óvodavezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője
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
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője

megjelent

Meghívottak:
István Ildikó
Mikitáné Varga Gyöngyi
Koplányi László
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Dankházi Bence
Vargáné Naár Szilvia
Kertész Adél
Dancsecs Klára
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Borza Miklós
Konc Gáll László
Wiesner Péter
Cseri Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit

megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
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Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke

nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Előadja, hogy a napirendi pontokat a meghívó tartalmazza. Javasolja, hogy a 22) napirendi pont tárgyalását
halassza el a testület a 28-án, szerdán tartandó rendkívüli ülésre. Megkérdezi, hogy van-e javaslat újabb
napirend felvételére? Megállapítja, hogy nincs javaslat.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő 22) napirendi
pont tárgyalását a 2016. szeptember 28-án, szerdán tartandó rendkívüli képviselő- testületi ülésre halasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
203/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő
22) napirendi pont tárgyalását a 2016. szeptember 28-án, szerdán tartandó rendkívüli képviselő- testületi ülésre halasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) A Képviselő- testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása, pályázat benyújtása
4) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet felülvizsgálata
5) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés
6) A DRV Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervének véleményezése
7) Szabóné Nagy Csilla kinevezése közalkalmazotti jogviszonyba
8) Bartha Andrásné közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése
9) Mikitáné Varga Gyöngyivel lakásbérleti szerződése kötése
10) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása
11) Apáti Kinga Csilla képviselő és Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
12) Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszer kötelező bevezetéséről
13) Tájékoztató a kötelező bölcsődei ellátásról
14) A Déryné u. 6. szám alatti ingatlan területén lévő mamutfenyő védetté nyilvánítása
15) Gyulai Pál u. 2334. hrsz-ú ingatlan csatorna fejlesztése
16) Vasúti védőkorlát építésének ügye
17) A Móricz Zs. u. aszfaltozása
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18) Szierer Imre elektromos földkábel szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelme
19) Harari Zsuzsanna kérelme az Öreghegyi utcai világítás ügyében
20) Milló Pál lakásvásárlás iránti kérelme
21) Hősök terénél lévő lámpás csomópont javítása
22) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
204/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) A Képviselő- testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása, pályázat benyújtása
4) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet
felülvizsgálata
5) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés
6) A DRV Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervének véleményezése
7) Szabóné Nagy Csilla kinevezése közalkalmazotti jogviszonyba
8) Bartha Andrásné közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése
9) Mikitáné Varga Gyöngyivel lakásbérleti szerződése kötése
10) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása
11) Apáti Kinga Csilla képviselő és Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
12) Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszer kötelező bevezetéséről
13) Tájékoztató a kötelező bölcsődei ellátásról
14) A Déryné u. 6. szám alatti ingatlan területén lévő mamutfenyő védetté nyilvánítása
15) Gyulai Pál u. 2334. hrsz-ú ingatlan csatorna fejlesztése
16) Vasúti védőkorlát építésének ügye
17) A Móricz Zs. u. aszfaltozása
18) Szierer Imre elektromos földkábel szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelme
19) Harari Zsuzsanna kérelme az Öreghegyi utcai világítás ügyében
20) Milló Pál lakásvásárlás iránti kérelme
21) Hősök terénél lévő lámpás csomópont javítása
22) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) A Képviselő- testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása
Elterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy az előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e javaslat a
munkaterv kiegészítésére.
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Korcz Miklós képviselő:
Én szeretném megkérdezni, hogy van-e annak akadálya, hogy az októberre tervezett, Nonprofit Kft vezetői
álláshelyre pályázat kiírását áttegyük még erre a hétre? Ugyanis minél később lesz ez… januártól ki lehet
nevezni az új vezetőt. Ki kellene írni a pályázatot mert ugye a jelenlegi vezetőnek december 31-ig szól a
szerződése. Hogyha minél később írjuk ki, esélyt sem adunk arra, hogy találjunk vezetőt. A másik, amit
szeretnék kérni, hogy a munkatervbe kerüljön be, hogy minden negyedévben szeretnénk egy gazdálkodási
beszámolót. Ugyanis a törvény nem írja elő, de azért itt a kolléganők valamit összeállítottak nekünk a mai
ülés kezdetére, át fogjuk tanulmányozni. Nagyon fontos döntések előtt van ez a testület és úgy gondolom,
hogy jó döntéseket hozni úgy lehet, hogyha legalább a képviselők tisztában vannak a falu gazdasági helyzetével.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e egyéb javaslat? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a Kft ügyvezetői álláshelyre történő pályázati kiírás már a héten készüljön el.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. II. féléves munkaterv október
hónapra vonatkozó részében található „3) A Szárszóért Nonprofit Kft vezetői álláshelyére pályázat kiírása”
pontot a munkaterv szeptember havi részébe helyezi át, a napirendi pontot a 2016. szeptember 28-án tartandó ülésén tárgyalja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
205/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. II. féléves munkaterv október hónapra vonatkozó részében található „3) A Szárszóért Nonprofit Kft vezetői álláshelyére pályázat kiírása” pontot a munkaterv szeptember havi részébe helyezi át, a napirendi pontot a 2016. szeptember 28-án tartandó ülésén tárgyalja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
A negyedéves pénzügyi tájékoztatóval kapcsolatban megkérdezi a pénzügyi bizottság elnökének véleményét.
Dr. Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Egyetért azzal a javaslattal, hogy negyedévente a gazdálkodásról készüljön egy átfogó és lényegi sarokszámokat tartalmazó anyag.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy ez alapján a Hivatal elkészíti a korábbi féléves, háromnegyed éves és éves beszámolót.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. II. féléves munkatervét kiegészíti a negyedévenkénti, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolók megtárgyalásával. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
206/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. II. féléves munkatervét kiegészíti a negyedévenkénti, „Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása” ponttal.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a munkaterv kiegészítését az óvoda és a konyha működéséről szóló tájékoztató megtárgyalásával,
október hónapra vonatkozóan.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. II. féléves munkatervét októberre vonatkozóan kiegészíti a „Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a konyha működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása” ponttal. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
207/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. II. féléves munkatervét októberre vonatkozóan kiegészíti a „Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a konyha
működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása” ponttal.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év II. félévi munkatervet a
melléklet szerint- a határozatokba foglalt kiegészítésekkel- elfogadja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint, azonnal.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1/1 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:
208/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év II. félévi munkatervet a melléklet szerint- a határozatokba foglalt kiegészítésekkel- elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
(Az elfogadott munkaterv a jkv. 1/2 sz. melléklete)

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket és megkéri őket, hogy tegyék fel a kérdéseiket.
Korcz Miklós képviselő:
Két kérdésem lenne. A 149-es pontban a játszótér felújítás, úgy láttam, hogy javítva lettek a játékok, de
festve nem.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Tájékoztatást ad arról, hogy a civil szervezeteket és a szülői munkaközösséget ez ügyben megkereste, előreláthatólag a héten fog megtörténni a festés.
Korcz Miklós képviselő:
A másik kérdésem az lenne, a 173-as határozat, a Kft álláshelyei számának bővítése. Én nem tudok róla,
hogy lett volna felvéve új ember. Tehát ez a határozat miről szól?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy Kertész Adél került felvételre Stágl András felmondási idejének időtartamára, majd megbízott vezetőként helyettesíti a Kft vezetőjét.
Nagy Zoltán képviselő:
A 145/2016.(V.30.) határozatról érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a pályázat parkoló pályára került, mert a pályázatokat visszatartják.
Megállapítja, hogy egyéb kérdés nincs és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
209/2016.(IX.26.) 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
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3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása, pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy az összeg a költségvetésbe betervezésre került, a szállítást meg kell oldani.
Elmondja, hogy az önkormányzat saját tüzifával is rendelkezik.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Előadja, hogy a bizottság a napirendet tárgyalta és javasolja a pályázat benyújtását.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés, a rendelet tervezet és a szállítási szerződés a jkv. 3/1 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:
210/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. Az igényelt mennyiség a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának,
illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes
száma alapján:286 m3.
A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatást
nem kér, és vállalja azt, hogy a szállításból eredő költségek – beleértve a tüzelőanyag rászorulókhoz való eljuttatásának költségét - az Önkormányzatot terhelik.
A Képviselő-testület a pályázati kiírás szerint a támogatáson felül 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA
mértékű - 286 m3 tűzifa biztosítása esetén 363.220.- Ft összegű - önrész megfizetését vállalja
a 2016. évi költségvetésnek tartalék előirányzata terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elektronikus rögzítéséről és papíralapon történő beadásáról a pályázati kiírás szerinti határidőben gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális
célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
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(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)

4) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a testületet és tájékoztatást ad a védőnő nyugdíjazása
illetve új védőnő felvétele miatti esetleges körzetmódosításról, amelyet ez a rendelet tervezet még nem
tartalmaz.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 4. 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:
211/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetet megvizsgálta és annak véleményezésre
történő megküldését határozta el a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal

5) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Apáti Kinga Csillát, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Előadja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja a határozat elfogadását.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy kérdés nincs és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 5. 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:
212/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban
felhasználható keretösszeget nyolcszázezer forintban határozza meg, melyet az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben biztosít.
3. 3.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot írja alá és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2017. költségvetés tervezésekor legyen
figyelemmel.
Felelős: Dorogi Sándor János polgármester
Határidő: a pályázathoz való csatlakozás időpontja: 2016. október 03.
a pályázat kiírásának határideje: 2016. október 04.
a pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

6) A DRV Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e kérdés a képviselők részéről.
Korcz Miklós képviselő:
A DRV-vel ezügyben volt-e már valamilyen egyeztetés? Probléma lent a parkban a szennyvízátemelő. Egy
2031-ig szóló gördülő tervbe akár bele is lehetne esetleg suvasztani annak az áthelyezését. Van-e olyan
kapcsolat esetleg a DRV-vel?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy határozhat úgy a testület, hogy ezt a tervet elfogadja azzal, hogy kezdeményezi a DRV felé
az áthelyezést.
Korcz Miklós képviselő:
A Völgy utcai szennyvízátemelő cseréje van betervezve, egy esélyt adjunk neki.
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Kéri jelezni a DRV felé, hogy a Kisfaludy és a Berzsenyi utca állapota nagyon rossz, sok a csőtörés, a Berzsenyi utca több helyen megsüllyedt.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy egyéb észrevétel nincs és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön bele a szennyvízvezetékek átvizsgálása illetve a
szennyvízátemelő áthelyezése.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. – által
2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő- testület a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt- nél kezdeményezi, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervbe
kerüljön bele a balatonszárszói települési szennyvízvezetékek átvizsgálása illetve a Balatonszárszó Jókai u.
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711. hrsz. alatt található Tóparti parkban lévő szennyvízátemelő áthelyezése. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet a jkv. 6. 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:
213/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. – által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő- testület a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt- nél
kezdeményezi, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervbe kerüljön bele a balatonszárszói települési
szennyvízvezetékek átvizsgálása illetve a Balatonszárszó Jókai u. 711. hrsz. alatt található Tóparti parkban lévő szennyvízátemelő áthelyezése.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
214/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. – mint üzemeltető gazdálkodó szervezet által megküldött, jelen előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

7) Szabóné Nagy Csilla kinevezése közalkalmazotti jogviszonyba
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Javasolja a kinevezést.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
215/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi Szabóné Nagy Csilla Mária
alatti lakost 2016.
szeptember 5. napjától 2016. december 31. napjáig határozott időre, a Házi Szociális Gondozó
Szolgálat szociális gondozóinak helyettesítése feladat ellátása céljából, C fizetési osztály 08 fizetési fokozatba, szociális gondozó munkakörbe.
Havi bruttó illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye
Ft.
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területe.
A közalkalmazott a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2)
d) pontja alapján pályázat kiírása nélkül tölti be a munkakört.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Bartha Andrásné közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Korcz Miklós képviselő:
Szeretném kérdezni, hogy általában a közalkalmazottaknál 40 éves munkaviszony után jubileumi jutalom
szokott járni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Bartha Andrásné esetében a jubileumi jutalom nem jár, mert a jogszabály
szerint a számításnál csak a közalkalmazotti jogviszonyokat lehet figyelembe venni, a munkaviszonyokat
nem.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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216/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján, a közalkalmazott kérelmére, Bartha Andrásné Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyát 2017. március 31. napjával felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33.§ alapján
felmentési ideje 2016. október 2. napjától 2017. március 31. napjáig tart, melyből 2017. január 1-től 2017. március 31-ig a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, folyamatos

9) Mikitáné Varga Gyöngyivel lakásbérleti szerződése kötése
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt a bemutatkozásra.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Bemutatkozik és tájékoztatja a képviselőket a végezettségeiről illetve szakmai tapasztalatáról.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Jó munkát kíván Balatonszárszón.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a bemutatkozást és kéri, hogy a testület szavazza meg a lakásbérleti szerződést.
Tefner Tibor képviselő:
Nem ért egyet a szerződés 4. pontjában foglaltakkal, miszerint a bérlőt lakbér- fizetési kötelezettség nem
terheli.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző esetében is nehezményezte ezt a testület, de csak ilyen feltétellel tud az önkormányzat gazdasági vezetőt találni. Mikitáné
Varga Gyöngyi több, mint 100.000.- Ft-tal kevesebb illetményért jött el Balatonszárszóra dolgozni, mint
amennyi bére az előző munkahelyén volt. Valamilyen kedvezményt kell adnia az önkormányzatnak, hogy
ilyen végzettségű, tapasztalt dolgozót fel tudjon venni, mert bért nem tud többet adni. A Képviselő- testület
ugyanezekkel a feltételekkel fogadta el az előző bérlő szerződését is. Kéri, hogy ezek szerint mérlegelje a
testület a szerződés elfogadását.
Korcz Miklós képviselő:
Mindenképpen jobb ízű dolog lenne ez, ha egy jelképes összeget meghatározna ez a lakásbérleti szerződés.
A mai világban semmi nincs ingyen. Tehát jó, kapunk egy jó munkaerőt, egy jelképes összegért, én úgy
gondolom ő is egyetért ezzel, neki sem lesz kellemetlen, de tényleg, sehol nem jellemző ez, hogy ingyen
lakást biztosítsanak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy az sem jellemző, hogy több, mint 100.000.- Ft-tal kevesebbért elmennek dolgozni az emberek.
Korcz Miklós képviselő:
Na, most az, hogy valaki 100.000.- Ft-tal kevesebb állást is elfogad, az az ő döntése.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint ez a munkavállaló egyéni szoc problémája.
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Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy a dolgozó ezzel a feltétellel lett felvéve, de módosítani lehet benne közös megegyezéssel.
Javasolja, hogy a jövőben a bérleti szerződés tervezetet a Képviselő- testület fogadja el és ennek ismeretében tárgyaljanak a jelentkezőkkel.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad arról, hogy az előző gazdasági vezető esetében előre megtárgyalta a testület és az tűnt
logikusnak, hogy a második esetben is ez legyen a szerződés tartalma, miután nagyon nehéz ennyi bérért
megfelelő szakembert találni.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzatnak szüksége van megfelelő szakemberre, amelyet nagyon nehéz találni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy azt az egy megoldást látja a problémára, ha a Képviselő- testület megállapít egy bérleti díjat
a munkáltató pedig ezt az összeget átvállalja a munkavállalótól, költségtérítésként.
Korcz Miklós képviselő:
Ennek is jobb a hangzása.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy részéről elfogadható ez a megoldás. Amennyiben a gazdasági vezetőnek elfogadható ez a
megoldás, akkor a Képviselő- testületnek is.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy Tefner Tibor milyen összegre gondolt.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy mennyit fizet a többi bérlő.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 12.000.- Ft-ot.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a lakásbérleti szerződés tervezetet módosítsa a testület, a havi 12.000.- Ft bérleti díj kerüljön bele. A munkáltató pedig 12.000.- Ft költségtérítést fog fizetni a munkavállaló részére.
Megkérdezi Mikitáné Varga Gyöngyit, hogy egyetért-e a javaslattal.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Egyetért a javaslattal.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete lakásbérleti szerződést köt Mikitáné
Varga Gyöngyivel (
) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a lakás havi bérleti díja 2016. évben 12.000.- Ft. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(A lakásbérleti szerződés tervezet a jkv. 9. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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217/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete lakásbérleti szerződést
köt Mikitáné Varga Gyöngyivel ( ) a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a lakás havi bérleti díja 2016. évben 12.000.- Ft.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket az óvoda konyháján tapasztalható pénzügyi problémákról.

10) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának
elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10. 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:
218/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 76/2016.(VIII.18.) 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

11) Apáti Kinga Csilla képviselő és Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy a képviselő és az alpolgármester kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja,
hogy nem, illetve javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
219/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Apáti Kinga Csilla képviselő- 2016. március 21. napjától 2017. február 28. napjáig tartó időszakra vonatkozó, havi
bruttó 17.000.- Ft- felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
220/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester- 2016.október és november hónapokra vonatkozó, havi bruttó 157.054.- Ft- felajánlott
tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszer kötelező bevezetéséről
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad arról, hogy Balatonszárszó az első körben, január 1-től nem kötelezett a rendszer bevezetésére, a központi informatikai rendszerhez való csatlakozásra, csak 2017. október 1-től. Az önkormányzat
informatikai rendszerei- például az adó, pénzügy, hagyaték, iktatás- egy központi, állami rendszer keretében fognak működni, amelynek az eszközigényének biztosítására pályázati úton támogatást biztosítanak.
Ezzel az önkormányzatok az önállóságukat el fogják veszíteni, a Hivatal pedig lehet, hogy a munkáját fogja
elveszíteni, miután mindent rátelepített a központi rendszerre.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy egy országos, egységes nyilvántartó rendszer jön majd létre. Az eszközök 3.000.000.- Ft-ba
kerülnek.

17

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a hivatali dolgozóknak a mindennapi munka mellett az összes adatállományt rá kell vinni a
rendszerre. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszer kötelező bevezetéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
221/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati ASP
rendszer kötelező bevezetéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Tájékoztató a kötelező bölcsődei ellátásról
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a bizottság a napirendet tárgyalta.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy tárgyalást folytattak egy balatonföldvári magán bölcsődével. Amíg a helyi bölcsőde nem
valósul meg, addig velük lehet szerződést kötni, Szárszón is működtetni tud egy mini bölcsődét magánházban.
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 12. 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:
222/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a bölcsődei szolgáltatás
2017. január 1. napjától kötelező biztosításáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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b) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati Hivatal közreműködésével a bölcsődei ellátás iránti igényfelmérést végeztesse el, és a felmerült szülői igényekről a
Képviselőtestületet tájékoztassa.
c) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a bölcsőde létesítésére vonatkozó pályázati
felhívásokat kísérje figyelemmel, s megjelenés esetén a szükséges intézkedéseket tegye meg.
d) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a kialakításra kerülő bölcsőde társulási
formában történő fenntartása érdekében kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat az Önkormányzat társönkormányzatai és a környező települések önkormányzatainak polgármestereivel, vagy mérje fel feladat- ellátási szerződés megkötésének lehetőségét a 2019. január 1. napjától bevezetésre kerülő bölcsődei szolgáltatás biztosítása érdekében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) A Déryné u. 6. szám alatti ingatlan területén lévő mamutfenyő védetté nyilvánítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket és ismerteti a két határozati javaslatot illetve a
védelemmel járó önkormányzati feladatokat.
Korcz Miklós képviselő:
Öröm, hogy van a településünkön egy ilyen fa és hogyha valóban nekünk ez költséget fog hozni időrőlidőre, akkor abban az esetben kellene most ezt a védetté nyilvánítást elfogadni, hogy a jelen állapot szerint
milyen állapotban vannak az épületek, a járdák, a nem tudom én micsoda. Mert hogyha oda építenek még
úgy utólag valamit, pergolát, vagy valamit és ne adj isten, történik vele valami. Tehát a jelen állapot szerinti helyreállítást vállalhat csak ez a testület, nem új építést, nagyjából gondolom értitek, hogy mit akarok
mondani. Laci biztos érted. Egy korrekt felmérés kell megelőzze a védetté nyilvánítást. Egyébként én úgy
gondolom, hogy az önkormányzat területén a testület bármikor hozhat olyan határozatot, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, hogy valamit védetté nyilvánít akár magánterületen is.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad arról, hogy a védelembe vételt jogszabály szabályozza, a Képviselő- testületnek rendeletet
kell róla alkotnia és a védelembe vétellel illetve a védelemben tartással járó minden anyagi kötelezettséget
a Képviselő- testületnek kell állnia.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy amennyiben a fa mellett 2 méterre lévő főépületben kár keletkezik a fa miatt, akkor azt a
testületnek kell helyreállítani.
Korcz Miklós képviselő:
Azért kell egy állapot felmérés.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy egy szakértői véleményt kell kérni a fára vonatkozóan illetve el lehet végeztetni egy műszaki, építésügyi felmérést is az adott állapotra és leszögezni, hogy csak az ezután bekövetkezett változásokra
vállalja az önkormányzat a költségeket.
Korcz Miklós képviselő:
És azt hogy lehet akkor, hát ugye az ingatlanjára magánemberként biztos köt biztosítást. Hogy esetleg az
önkormányzat hogy megelőzze a nagyobb bajokat, ami előfordulhat egy ekkora termetes fánál.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy utána kell nézni, hogy az önkormányzat tud-e a fára biztosítást kötni.
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Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a fa törzse megnőhet 5-7 méter vastagra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat arról, hogy a gyökérzet már most felnyom bizonyos területeket.
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Elmondja, hogy a mamut fenyő 3.500 évig él, nagyon gyorsan fejlődik és hatalmasra megnő. Magyarországon fajidegen, a talaj nem fogja elbírni.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint nem szabad védetté nyilvánítani, mert csak problémát fog okozni.
Korcz Miklós képviselő:
Nyilván, hogy az épületért nem tud jót állni a község.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy két dolgot kell mérlegelni. Ha nem veszik védettség alá, akkor a tulajdonos azt mondja
holnap, hogy kivágja. Nem tudja, hogy ezt ki hajlandó majd megszavazni.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Megkérdezi, hogy ha védett lesz a fa, lesz-e lehetősége az odalátogató embereknek arra, hogy körülöleljék
a fát?
Korcz Miklós képviselő:
Mindenképpen valami más szándékkal jött ez a kérelem.
Harmath Imre a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Javasolja egy szakvélemény kérését.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja szakvélemény kérést.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja mérlegelni azt is, hogy ha egy vihar során a védelem alá helyezett fa kárt okoz a környező ingatlanokban, akkor az ezzel kapcsolatos felelősség az önkormányzatot terheli. Mivel nem egy szabad helyen
áll a fa, komoly anyagi áldozatokkal is járhat közép és hosszú távon a védelem alá helyezése. Javasolja,
megvizsgálni annak lehetőségét, hogy lehet-e a fára felelősség biztosítást kötni. Ha lehet, akkor elvileg be
lehet vállalni a védelem alá helyezést. Ha nem lehet, akkor véleménye szerint nem szabad ezt vállalni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a határozati javaslatot úgy elfogadni, hogy a testület a fát nem veszi védelem alá, felkér egy szakértőt szakvélemény elkészítésére illetve megvizsgálja a fára történő felelősség biztosítás kötésének lehetőségét.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Déryné utca 6.
szám alatt élő „Canadai Mamut Fenyőfa” helyi védelem alá helyezéséről szóló döntést elnapolja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Fenyőfa elhelyezkedésével kapcsolatban kérjen szakvéleményt. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Fenyőfa védelembe helyezésével kapcsolatban vizsgálja meg a felelősségbiztosítás kötésének lehetőségét és feltételeit. A Képviselő- testület felkéri
a polgármestert, hogy a szakvélemény tartalmáról és a biztosítási lehetőségekről tájékoztassa a Képviselőtestületet. Felelős: Dorogi Sándor polgármester. Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 13. 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:
223/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Déryné utca 6. szám alatt élő „Canadai Mamut Fenyőfa” helyi védelem alá helyezéséről szóló döntést elnapolja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Fenyőfa elhelyezkedésével kapcsolatban
kérjen szakvéleményt.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Fenyőfa védelembe helyezésével kapcsolatban vizsgálja meg a felelősségbiztosítás kötésének lehetőségét és feltételeit.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szakvélemény tartalmáról és a biztosítási
lehetőségekről tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Gyulai Pál u. 2334. hrsz-ú ingatlan csatorna fejlesztése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Kérdés, hogy amennyiben kérelmezők a vezetéket megépítik, hogyan tudnának a jövőben a környéken építkezőktől hozzájárulást kérni.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy erre nincs mód. A vezeték nem kerül a tulajdonukba, tehát nem rendelkeznek. Az üzemeltető fogja beszedni a rákötési díjakat.
Korcz Miklós képviselő:
Hogyha ott több telken is szándék van építkezésre, akkor megint egy társulást kellene létrehozzanak önmaguk között és máris megoszlik a költség. És hogyha van öt telek, akkor a 2.000.000.- Ft-ot szépen kifizetik
és megvan a csatornájuk. Itt minden úgy épület Balatonszárszón, hogy a lakosság kőkeményen hozzá kellett járuljon. Akkor beszéljenek össze a szomszédok, adják át utána a DRV-nek, az meg is építi, át is veszi
üzemeltetésre. Minden így működött 45 év alatt.
Nagy Zoltán képviselő:
Előadja, hogy a nagy fejlesztési tervben szerepel a Gyulai Pál utca szennyvíz beruházása.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja a DRV-nek írni egy levelet, hogy építsék meg a gerincvezetéket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a testületet, hogy volt már egy ilyen ügye az önkormányzatnak, de a DRV elutasította.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a kérelmezőknek a környező ingatlan tulajdonosokkal fel kellene venni a kapcsolatot, tájékoztatni őket arról, hogy fogjanak össze. Az önkormányzat csak tanácsot tud adni.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy tárgyalást fog folytatni a kérelmezőkkel, ahol a fenti felvetésekről tájékoztatja őket.
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Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy az önkormányzat értesítse ki a környező tulajdonosokat és tájékoztassa őket a lehetőségekről.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a határozati javaslatot úgy elfogadni, hogy az önkormányzat az érintett tulajdonosokat levélben
tájékoztassa a szennyvíz gerincvezeték kiépítésének társulásban történő megvalósítási lehetőségéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy a Balatonszárszó, Gyulai Pál utca 2334. hrsz. alatti ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötésével kapcsolatban
a gerincvezeték bővítésének illetve társulásban való megvalósításának lehetőségéről írásban tájékoztassa a
Gyulai Pál utcában érintett ingatlantulajdonosokat. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
224/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Balatonszárszó, Gyulai Pál utca 2334. hrsz. alatti ingatlan szennyvízhálózatra történő
rákötésével kapcsolatban a gerincvezeték bővítésének illetve társulásban való megvalósításának lehetőségéről írásban tájékoztassa a Gyulai Pál utcában érintett ingatlantulajdonosokat.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Vasúti védőkorlát építésének ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Koplányi László beruházási és műszaki ügyintézőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Konzorciummal személyes egyeztetés folytattak, a korlát megvalósítását
önkormányzati területen is tervezték, elsősorban a Jókai utcánál lenne erről szó. Javasolja a korlát MÁV
területen történő elhelyezését. Amennyiben önkormányzati területen kerülne elhelyezésre, akkor a későbbiekben az út felújításnál az önkormányzatnak problémát okozhatna. A Képviselő- testület dönthet úgy, hogy
nem javasolja, de ha ebből baleset lesz, akkor az az önkormányzat felelőssége.
Korcz Miklós képviselő:
Rendkívül rossz látvány ez a korlát egyébként, rendkívül rossz dolog. Rövid távon valakinek nagy hasznot
hoz és egyébként még nézzük majd 48 évig. Eddig sem nagyon ugráltak rá a sínekre. Nagyon idegen egy
üdülőterületen. Mert hogyha ez egy ipartelep lenne Balatonszárszón, legyenek korlátok. Nagyon, nagyon
rossz látvány a 7-es út mellett is Siófoktól Zamárdiig. Eddig volt egy kis menekülési lehetőség, hogyha jött
szembe a mentő vagy le kellett kanyarodjon egy autó, akkor még el tudtuk kerülni, már nem. Ez inkább
veszélyes, egy ilyen korlát. Eleve magasabban van, kiemelt alépítményen megy a vasút Balatonszárszón.
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Tehát olyan nagyon egyszerűen rá se szalad a gyerek sem meg senki. Aki meg rá akar menni, az a korlát
ellenére is rá fog menni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőket, ki van amellett, hogy ne legyen korlát.
Megállapítja, hogy 4 fő képviselő.
Megkérdezi a képviselőket, ki van amellett, hogy legyen korlát.
Megállapítja, hogy 3 fő képviselő.
Fentiek alapján javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szántód- Kőröshegy- Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz balatonszárszói szakaszán- ahol a vasút és a közút közötti előírt védőtávolság
nem biztosított- nem járul hozzá acél szalagkorlát elhelyezéséhez.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 15. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
225/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szántód- KőröshegyBalatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz balatonszárszói szakaszán- ahol a vasút és a közút
közötti előírt védőtávolság nem biztosított- nem járul hozzá acél szalagkorlát elhelyezéséhez.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) A Móricz Zs. u. aszfaltozása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatban a képviselőknek van-e kérdése, véleménye.
Megállapítja, hogy kérdés nincs és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 16. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
226/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Móricz
Zsigmond utca- Szabolcs utca és Örs utca közötti szakasz- 1965 m2 területének útkarbantar-
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tására vonatkozóan a REQUIN Kft-vel (4813 Gyüre, Vörösmarty u. 7. sz.) mindösszesen bruttó 8.873.490.- Ft összegben megkötött szerződést jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Szierer Imre elektromos földkábel szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta. Felkéri Nagy Zoltán elnököt a tájékoztatásra.
Nagy Zoltán képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Előadja, hogy az önkormányzat terveiben nem zavaró.
Korcz Miklós képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy egyéb más közművel el van látva az Úr, mert innentől nem lesz esetleg
jogalapja követelni a víz, szennyvíz, minden kiépítését?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a kérelmező építette ki, csak szolgalmi jogot kér.
Korcz Miklós képviselő:
Csak ugye az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége van, tehát ennél kicsit bonyolultabb ez az ügy. Mert
most szociális alapon megengedte a műszakis kolléga vagy a jegyző vagy a nem tudom ki, hogy oké, hát
települjön oda.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a Képviselő- testület fogja megengedni.
Korcz Miklós képviselő:
Na de hát, már megint visszafele beszélünk. Tehát mi, nem engedte a Képviselő- testület, hogy lakott területen kívüli szántóföld szélére költözzön. Szociális alapon jószándékból tudomásul vették valakik, hogy ő
ott lakik mindenféle közmű nélkül, ha jól tudom. Most ő kapott, amit saját költségén gondolom megcsináltatott kábelt, onnantól az önkormányzatnak van-e kötelessége kiépíteni a víz- és csatorna rendszert?
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kábel a kérelmező saját tulajdona, nem közművezeték.
Korcz Miklós képviselő:
Nyilván, de akkor arról itt arról szó sincs ebben a határozatban, hogy ő ezentúl ott lakik. Már ott lakik 10
éve gondolom.
Koplányi László beruházási és műszaki ügyintéző:
Előadja, hogy tudomása szerint az ingatlannak nincs házszáma.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy az ingatlan helyrajzi számmal van megjelölve.
Korcz Miklós képviselő:
Ez kötelezi-e az önkormányzatot a későbbiekben valamire?
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Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy az önkormányzatot nem kötelezi semmire sem, csak tűrési kötelezettséggel
jár.
Korcz Miklós képviselő:
Hogyha mi ott kialakítunk a pályázat alapján egy utcát, akkor lehet, hogy az új hálózatra rá kell hogy csatlakozzon.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy ha máshonnan megoldható a csatlakozás, közterületről, akkor át kell csatlakoznia. Amíg ez
nem oldható meg, addig a szolgalmi jog él.
Korcz Miklós képviselő:
Belefoglalható ebbe a határozatba, ugyanis a Zrínyi utcai tulajdonosok, ugye néhányan már építettek a kert
végébe, ehhez annak idején valamelyik Képviselő- testület hozzájárult úgy, hogy saját maguk levitték a
villanyt, a vizet. És őnekik is egy olyan szerződésük van, hogy ha ott kiépül egy rendszer, akkor tessék
átkötni. Akkor itt sem feledkezhetünk meg arról, hogy ha ott kiépül egy másik rendszer, akkor ott ő is köteles rákötni. És akkor már megint kettős mérce lenne a többivel szemben, hogyha ezt nem kötnénk ki most.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a testület hozhat ilyen határozatot, az nem fogja a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
módosítani, csak megismétli azt, amit a Polgári Törvénykönyv kimond, hogy amennyiben közterületről
megoldható a rácsatlakozás, akkor szolgalmi jog nem indokolt és ilyen esetben kezdeményezhetik a szolgalmi jog megszűnését. Ha ő ehhez nem járul hozzá, akkor bíróság előtt lehet ezt érvényesíteni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a szolgalmi jog megadását a fenti feltétellel.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Balatonszárszó, 070/3.
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi földútra a vezetékszolgalmi jog bejegyzéséhez a 070/47. hrsz-ú
ingatlan javára azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben közterületről is megoldható lesz az ingatlan csatlakozása, akkor a Képviselő- testület kezdeményezi a szolgalmi jog megszüntetését. A képviselő- testület
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 17. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
227/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete hozzájárul a Balatonszárszó, 070/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi földútra a vezetékszolgalmi jog bejegyzéséhez a 070/47. hrsz-ú ingatlan javára azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben közterületről is megoldható lesz az ingatlan csatlakozása, akkor a Képviselő- testület kezdeményezi a
szolgalmi jog megszüntetését.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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19) Harari Zsuzsanna kérelme az Öreghegyi utcai világítás ügyében
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta. Felkéri Nagy Zoltán elnököt a tájékoztatásra.
Nagy Zoltán képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Előadja a bizottság állásfoglalását, amely szerint kérjék fel a polgármestert, hogy vizsgálja meg a lámpa
kihelyezésre vonatkozó pályázati lehetőségeket.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja pályázati összegből megvalósítani a beruházást.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 18. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
228/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó
Öreghegyen és Ebhegyen a közvilágítási lámpák elhelyezéséről szóló döntést későbbi időpontra halasztja.
2) A Képviselő- testület megbízza a polgármestert, hogy a lámpák elhelyezésével kapcsolatosan vizsgálja meg a pályázati lehetőséget.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Korcz Miklós képviselő:
A Csárda utcával szemben megy be egy út, ott is vannak pincék és ott is társultak a telektulajdonosok annak idején. Saját maguk ásták le a telefon.., régi telefonoszlopokat állítottak le villanyoszlopnak. Arra
megvették a kábelt, a DÉDÁSZ szépen rákötött és onnantól működik ott a világítás. Ahhoz az önkormányzat semmiféle anyagi hozzájárulást nem adott. Tehát javaslom, itt is egy olyan levelet ennek a kérelmezőnek vagy kérelmezőknek, álljanak össze, vegyék meg az oszlopot, kicsit dolgozzanak is és lesz nekik világításuk. Nyilván hogy a közvilágítás költségét- már az áramdíjat- azt az önkormányzat esetleg kifizeti. De
semmi senkinek még nem volt és nincs ingyen, tehát elmúlt az a világ, hogy kivételezett személyek legyenek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőket, hogy egyetértenek-e a javaslattal.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy írásban
javasolja Harari Zsuzsanna kérelmezőnek, hogy a Balatonszárszó Öreghegyen közvilágítási lámpák elhelyezésére az érintettek alakítsanak társulást és saját költségükön valósítsák meg a közvilágítás kiépítését.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
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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:
229/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert,
hogy írásban javasolja Harari Zsuzsanna kérelmezőnek, hogy a Balatonszárszó Öreghegyen
közvilágítási lámpák elhelyezésére az érintettek alakítsanak társulást és saját költségükön valósítsák meg a közvilágítás kiépítését.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

20) Milló Pál lakásvásárlás iránti kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta. Felkéri Nagy Zoltán elnököt a tájékoztatásra.
Nagy Zoltán képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatást ad arról, hogy az épületnek több tulajdonosa van, köztük az önkormányzat is. A bizottság
javasolja egy értékbecslő szakember felkérését az önkormányzati rész értékének megállapítására, majd
ezen az áron felkínálhatja a testület a kérelmezőnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, javaslat.
Megállapítja, hogy kérdés nincs és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 19. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
230/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Szóládi u. 81. szám alatti 1607/8/A/1. hrsz. alatti 44 m2 alapterületű lakás és a hozzá tartozó ingatlanrész értékének megállapítására szakemberrel ingatlan- értékbecslést készíttet.
2) Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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21) Hősök terénél lévő lámpás csomópont javítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a lakosok közül többen szóvá tették, hogy nem működnek a jelzőlámpák.
Amennyiben a lámpákat felújítanák, akkor a zebra áthelyezését is meg kellene oldani azzal együtt. Lámpa
nélkül a gyermekeknek bizonytalan az átjárás az úton.
Korcz Miklós képviselő:
Én mindenképpen amellett kardoskodok, hogy nemcsak kényelmesebb lesz a Balatonszárszó többi részén
lakóknak, ha a buszmegállóhoz átkerülne a zebra, hanem a balesetveszélyt is csökkentenénk. Ugyanis ez a
középső zebra életveszélyes. Nincsen felső lámpa, átjön itt a Szóládi úton túl, jön a kamion, ott még zöldet
kap, azt a pici kis lámpát meg sem, észre sem veszi. Volt ott már halálos gázolás, több koccanás, baleset.
Tehát ezt orvosolnunk kell és mindig csak húzzuk, húzzuk és mindenféle szakértők itt elmondják, hogy mi
miért nem jó. Kicsit határozottabban kell kiálljunk és át kell helyezni. A meglévő lámpatestek használhatók, oda esetleg még kell egy konzol. Hogyha olyan problémánk van, amit leír a nagy szakértő, hogy közműveket érint, ez volt a javaslatom, hogy a buszmegálló is magánterületen van és bérleti díjat fizetünk érte,
akkor mellé még le tudunk bökni egy kandelábert vagy egy olyan konzolt vagy tartóoszlopot- nem tudom
hogy hívják- ami azt a három pislogó lámpát elbírja. Tehát itt most kaptunk egy kalkulációt. 120.000 meg
mit tudom én milyen összegekről. Azt is tudjuk, hogy igen, a gyerekeknek biztonság kell, erre is volna egy
javaslatom. Kérem szépen, van itt polgárőrség, van itt területfelelős, van itt közterület- hogy hívják a Balázst- közterület felügyelő, kérem szépen reggel meg lehet őt kérni, valamelyiket, reggel 7-kor, amikor
elindulnak a gyerekek az iskolába, valaki álljon ott a zebránál egy szép sárga mellényben. Amikor elmentek, hát olyan háromnegyed nyolckor már kezdődik az iskola, utána már nemigen fog jönni gyerek. Egyébként is az őszi- téli időszakban még kisebb a forgalom, mint nyáron volt és nyáron sem volt semmi fennakadás. Gondoljunk csak bele, hogy Földvár mennyivel népesebb vendégforgalommal rendelkezik és kérem szépen, négy darab sárga villogó lámpával tudják szabályozni a forgalmat. Egy elég komoly kereszteződésük van nekik is. Tehát a nyáron is el lehetett közlekedni. Hogyha üzembe helyezzük a lámpát, főleg
bosszúságot fog okozni, mert állunk fölöslegesen még este 10-kor is a lámpánál és kutya se jár erre.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Véleménye szerint a lámpának nem kell egész nap mennie, csak iskolakezdés előtt és a végén.
Korcz Miklós képviselő:
Be tudjuk állítani ha elkészült ez az új megoldás. Nagyon kicsi gyerekeket nem is engednek el a szülők
otthonról, főleg ha ilyen rémhíreket közzétettek az iskolában, hogy kislányokat rabolnak el és ezért megkérik a szülőket, hogy ne engedjék egyedül a gyerekeket. Tehát megy itt a problémázás. Az biztos, hogy a 7es főúton alsós gyereket szülő nem enged el egyedül.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy de igen, elengedi a szülő.
Korcz Miklós képviselő:
Én úgy gondolom, hogy fel kellene újítani ezt a csomópontot, áthelyezni a zebrát.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a döntést halassza el a testület, addig legyen egy bizottsági ülés karöltve egy költségvetéssel, tervvel és a javaslatot tárgyalás után terjesszék a testület elé.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a bizottsági ülésen az jelentkezett problémaként, hogy a zebra áthelyezésének költségeire
nincs költségvetés, nem tudni, hogy 1.000.000.- Ft vagy akár 10- 20.000.000.- Ft lesz-e.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a következő testületi ülésre készül egy bizottsági határozat, amely tartalmazza a bizottság
javaslatát.
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Apáti Kinga Csilla képviselő:
Kéri a bizottságot, hogy vegye figyelembe az iskolás gyermekek épségét és a zebrán a nyugdíjasok biztonságos átkelését.
Korcz Miklós képviselő:
A helyzet adott, tehát tulajdonképpen egy biztonságos kereszteződésünk van, jelző lámpával felhívva a
figyelmet a közlekedőknek. Villog a sárga, tehát annyira mégse rossz ez a rendszer, mint amennyire, mert a
sárga tud villogni. Most azért beleölni 3-400.000.- Ft-ot csak a lámpába és minden marad a régiben, semmivel sem lesz biztonságosabb, hogyha néha a piros ég.
Nagy Zoltán képviselő:
Előadja, hogy nem is a szándékról van szó, hanem arról, hogy az anyagi vonzatát beszéljék meg.
Korcz Miklós képviselő:
Nyilván, csak úgy éreztem, hogy nem vagyunk elég biztonságra törekvők.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre tájékozódjanak a költségekről illetve tárgyalja a bizottság a
napirendet és terjessze a képviselők elé.
Korcz Miklós képviselő:
A másik is ebben van, vagy az külön van?
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy egyben van.
Korcz Miklós képviselő:
Arról leírják, hogy könnyen megvalósítható. Azt is javaslom, hogy a Petőfi és a Gyulai utca közöttit is csináljuk.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyetért.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó Hősök terénél lévő
lámpás csomópont javítása továbbá a Balatonszárszó Kossuth Lajos utca és a Móra Ferenc utca kereszteződésében illetve a Kossuth Lajos utca és a Gyulai Pál utca kereszteződésében gyalogátkelő helyek létesítése
ügyében a döntést elhalasztja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a lámpás csomópont javítása
illetve gyalogátkelőhelyek létesítése tekintetében árajánlatok bekérésére. A Képviselő- testület felkéri a
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottságot a napirend tárgyalására és a döntés, javaslat Képviselő- testület elé történő terjesztésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Nagy Zoltán a
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy ki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztések a jkv. 20. sz. mellékletei)
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:
231/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó Hősök
terénél lévő lámpás csomópont javítása továbbá a Balatonszárszó Kossuth Lajos utca és a
Móra Ferenc utca kereszteződésében illetve a Kossuth Lajos utca és a Gyulai Pál utca kereszteződésében gyalogátkelő helyek létesítése ügyében a döntést elhalasztja.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a lámpás csomópont javítása illetve gyalogátkelőhelyek létesítése és áthelyezése tekintetében árajánlatok bekérésére.
A Képviselő- testület felkéri a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottságot
a napirend tárgyalására és a döntés, javaslat Képviselő- testület elé történő terjesztésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Nagy Zoltán a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint

22) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

22/1 Tájékoztatás népszámlálásról- mikrocenzusról
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet.
A képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 21. sz. melléklete)

22/2 Egyéb tájékoztatások
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetségének
köszönő leveléről.
Wiesner Péter a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Felolvassa Tefner Tibor képviselő munkáját megköszönő levelét és kéri a segítséget a Huba utcai játszótér felújításához.
(A levél a jkv. 22. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy az IFA bevétel jelenleg 22.000.000.- Ft, a strand bevétele pedig több,
mint 21.000.000.- Ft lett. A strand összes felmerült költsége- személyi, tárgyi, működési költségek16.500.000.- Ft körüli összeg. A nettó, tiszta bevétel 4.700.000.- Ft. 2.700.000.- Ft ÁFÁ-t be kell fizetni. Jövőre az ÁFA miatt nem a Hivatalnak kell ezt végezni. Jövőre már nem kell a beruházásra és ÁFA
befizetésre költeni, az üzemeltetési költségeket pedig alacsonyabb szinten lehet tartani. Megkéri a képviselőket és az intézményvezetőket, hogy pozitívan álljanak hozzá ehhez az ügyhöz. Elmondja, hogy
Balatonföldvár vezetői nála jártak és a strand belépő tapasztalatairól érdeklődtek. Balatonföldvár is bevezeti jövőre a strandi belépődíjat.
Korcz Miklós képviselő:
Szerintem a strand belépőből a bevétel megduplázható. Nagyon egyszerű módon, egyik településen strand
kártyákat készítettek, ami úgy működik, hogy igazolványt készítenek. Van egy ilyen kis műanyag bugyija,
ráolvasztják. Kell hozzá egy igazolvány kép. Kártyadíj, helyi lakosoknak az igazolvány kiállítása 1.000.Ft, gyermek részére 500.- Ft. Fürdőegyesületi tagok mehetnek be ezzel, 4.000.- a fürdőegyesületi tagnak,
az üdülőtulajdonosnak. Egy üdülőre négy kártya adható ki és ott is a gyerek nyilván 2.000.- Ft. Fénykép és
lakcím kártya alapján állítják ki, én ezt nagyon szívesen el fogom mondani a következő bizottsági ülésen,
hogy hogy csinálják, de jól működik évek óta.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy ez a variáció bizottság elé lett terjesztve, de akkor nem ezt fogadta el, hanem a kártyarendszert.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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