Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 505-5/2016
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2016. február 25-én tartott rendkívüli üléséről
5. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
64/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
65/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves
mérlegbeszámolójának, a kiegészítő mellékletének valamint a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
66/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása
67/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft könyvvizsgálójává a SZITA és Társai Könyvvizsgáló,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft megválasztása
68/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Mikszáth Kálmán utcai központi strand fizetős strandként történő üzemeltetési feltételeinek meghatározása
69/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
TOP pályázatok benyújtása
70/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 20.20
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodájában megtartott
üléséről
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Nagy Zoltán
Tefner Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Korcz Miklós
Dr. Tomka Ákos

képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Kolozsi- Tóth Attiláné

címzetes főjegyző

megjelent

titkársági és humánpolitikai ügyintéző

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző

megjelent

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi napirendi pont illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves
beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
2) A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak illetve könyvvizsgálójának megválasztása
3) Mikszáth Kálmán utcai központi strand fizetős strandként történő üzemeltetési feltételeinek meghatározása
4) TOP pályázatok benyújtása
5) Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
Határidő: értelem szerint, azonnal
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
64/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontját az alábbiak szerint fogadja el:
1) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
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2) A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak illetve
könyvvizsgálójának megválasztása
4) Mikszáth Kálmán utcai központi strand fizetős strandként történő üzemeltetési feltételeinek
meghatározása
4) TOP pályázatok benyújtása
5) Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy elkészült a Kft közhasznúsági jelentése, egyszerűsített éves beszámolója illetve Szita László könyvvizsgáló elkészítette a
könyvvizsgálói jelentést. A dokumentumokat a jelentés alapján elfogadásra javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, javaslom a beszámoló és az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2015. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő
mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját
28.595 e Ft eszköz-forrás végösszegben elfogadja.
A Képviselő- testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi 1.355 e Ft eredményét
eredménytartalékba helyezi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2016. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetője, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, az jelezze.
(A közhasznúsági jelentés, kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés a jkv. 1. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
65/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és
Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját 28.595 e Ft eszköz-forrás végösszegben elfogadja.
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A Képviselő- testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi 1.355 e Ft
eredményét eredménytartalékba helyezi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való
közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét,
hogy a számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2016. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint

2) A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak illetve
könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Kft felügyelőbizottsága tagjainak megbízása lejár 2016. március 14-én. A bizottságban Nagy Zoltán és Tefner Tibor képviselők a tagok illetve Fenyvesi Henrik az elnök.
Fekete János alpolgármester:
Fenyvesi Henrik nem vállalja a megbízást.

Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom Ferenczi Gábort megbízni Fenyvesi Henrik helyett.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává
- Ferenczi Gábor
alatti lakost,
- Tefner Tibor
alatti lakost,
- Nagy Zoltán
alatti lakost választja meg.
A felügyelőbizottsági tagok megbízása 2016. március 15. napjától 2017. április 14. napjáig szól.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történő
eljárással kapcsolatos intézkedések megtétele ügyében az ügyvédi megbízásról gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2016. március 15., folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
66/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává
- Ferenczi Gábor
alatti lakost,
- Tefner Tibor
alatti lakost,
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- Nagy Zoltán
alatti lakost választja meg.
A felügyelőbizottsági tagok megbízása 2016. március 15. napjától 2017. április 14. napjáig
szól.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedések megtétele ügyében az ügyvédi megbízásról gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2016. március 15., folyamatos
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szita és Társai Kft megbízása is lejár 2016. március 14-én, javasolja, hogy 2016. március 15-től 2017. április 14-ig újra bízza meg a
testület a céget a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává választja 2016. március 15. napjától 2017.
április 14. napjáig terjedő időszakra a SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t
(székhely: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4/1; cégjegyzékszám: 14-09305663; adószám: 13167297-2-14;
statisztikai számjele: 13167297-6920-113-14; képviseli: Szita László ügyvezető;
). Eljár Szita
László (
;kamarai tagsági szám: 001504; regisztrációs száma: 001619.)
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedések megtétele ügyében az ügyvédi megbízásról gondoskodjon és a
szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: 2016. március 15.,
folyamatos.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
67/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává választja
2016. március 15. napjától 2017. április 14. napjáig terjedő időszakra a SZITA és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4/1;
cégjegyzékszám: 14-09305663; adószám: 13167297-2-14; statisztikai számjele: 131672976920-113-14; képviseli: Szita László ügyvezető;
) Eljár Szita László (
; kamarai tagsági szám: 001504; regisztrációs száma: 001619.)
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történő eljárással kapcsolatos intézkedések megtétele ügyében az ügyvédi megbízásról gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2016. március 15., folyamatos

3) Mikszáth Kálmán utcai központi strand fizetős strandként történő üzemeltetési feltételeinek meghatározása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. bekezdését.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:

5

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a strand kezdettől legyen fizetős, de a költségek és a kevés vendégszám miatt nincs értelme annak, hogy május 1-től június 15-ig illetve szeptember 1-től 15-ig fizetős strandként üzemeljen.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2-3. bekezdését, amelyekhez a képviselők részéről nincs kérdés.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat 4. bekezdését.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A bizottság javasolta, hogy a 65 év feletti személyek illetve diákok 400.- Ft-ot fizessenek, amelyet nem
írtam bele az előterjesztésbe, mert az IFA befizetők kedvezménye miatt úgyis felnőttként fognak belépni a
strandra, hiszen akkor kedvezőbben jutnak be.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat 5. bekezdését, amelyekhez
a képviselők részéről nincs kérdés.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat 6. bekezdésének 1-3. bekezdését és elmondja, hogy a kártyára kerülő adatok kényes pontot képeznek, mert aki nem fizető vendéget
fogad, például a barátját, annak adót nem kell fizetnie, de az IFÁ-t befizeti utána, és az emberek tartanak
tőle, hogy ebből problémájuk adódhat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A beazonosíthatóság miatt az előterjesztésben szereplő az adatokat szükséges ráírni a kártyára.
A polgármester felolvassa az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat 6. bekezdésének 4-6. bekezdését és elmondja, hogy az emberek majd azt fogják gondolni, hogy mindenkinek kell vendégkönyvet
vezetni. Javasolja, hogy csak a legegyszerűbb, legolcsóbb karszalagos módszer kerüljön bevezetésre, minden napra más színben.
Nagy Zoltán képviselő:
Valamilyen számlálást rakjunk rá.
Dorogi Sándor polgármester:
Az egyszerű szalagra is lehet kódot tetetni. A kártyához lehet majd további kedvezményeket is társítani,
például vendéglátóegységek által nyújtott kedvezményt.
Nagy Zoltán képviselő Vécsi Mihályról érdeklődik és elmondja, hogy a testület azt szavazta meg, hogy 15
napja van a fizetésre, ahogy Dr. Tomka Ákos felszólította.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem tudom, utána kell nézni.
Apáti Kinga Csilla az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Ne fogadjuk el, hogy két részletben fizet.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az írásos előterjesztés és KTT Bizottság jkv-e a jkv. 2. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
68/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
219/2015.(XI.05.) határozatában foglaltak szerint 2016. évtől a Balatonszárszó Mikszáth
Kálmán utcai központi strandot fizetős strandként üzemelteti. A strand 2016 évben június 15.
napjától augusztus 31. napjáig belépőjegy fizetése ellenében látogatható. Május 1. napjától
június 15. napjáig, illetve szeptember l-től szeptember 15. napjáig a strand szabad strandként
üzemel, a szolgáltatások igénybevételének lehetősége nélkül.

A Képviselőtestület a fizetős strand üzemeltetése érdekében beléptető rendszer alkalmazásáról dönt. A Képviselőtestület a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság javaslata alapján felkéri a polgármestert, hogy a SEAWING Kft Székesfehérvár
folytasson egyeztető tárgyalást a belépőtető rendszer kiépítése tárgyában és az ennek alapján
elkészített szerződés-tervezetet jóváhagyás végett terjessze a Képviselőtestület elé.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fizetős strand egyéb technikai és
személyi feltételeinek felméréséről gondoskodjon és ennek tételes kimutatását és költségvonzatát terjessze a következő ülésen a Képviselőtestület elé.

A Képviselőtestület a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság
javaslata alapján a fizetős strand belépő díjait az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselőtestület napi díjat állapít meg. A napi jegy egy napra szól, karszalaggal a napi jegy
többszöri belépésre jogosít fel a strand területére.
A napi díjak az ÁFÁt is tartalmazzák.
-Felnőtt jegy:
600,- Ft
-gyermek jegy (4-18 év)
250,- Ft
-kabin
400,- Ft
-értékmegőrző
400,- Ft
-parkoló
ingyenes
-biciklimegőrző:
ingyenes
 A Képviselőtestület belépő díj mentességet az alábbi személyeknek biztosít:
-4 éven aluli gyermekek,
-balatonszárszói állandó lakosok (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya felmutatása
ellenében)
-önkormányzati dolgozók,
-strand alkalmazottai, strandi büfék bérlői, alkalmazottaik,
-strandra munkavégzés céljából belépők.

A Képviselőtestület Balatonszárszó közigazgatási területén magán-, vagy kereskedelmi szálláshelyet igénybevevő IFA fizető vendégek részére kedvezményes strandbelépést biztosít.
A kedvezményes belépő díjak:
- felnőtt jegy:
200,- Ft.
Az Önkormányzat a kedvezmény igénybevételét Szárszó Kártya bevezetésével és alkalmazásával biztosítja. Minden vendég, aki legalább egy éjszakát Balatonszárszón tölt és a szálláshelyén kifizette az idegenforgalmi adót, jogosult a kártyára.
A vendég a szálláshelyen kapja meg a kártyát, amit a szállásadó tölt ki. A kártyáért külön nem
kell fizetni. A kártya névre szól, de családra vagy együtt nyaralókra együttesen vonatkozik,
mivel a létszám (külön az IFA köteles, és külön a nem IFA köteles személyek száma) feltüntetésre kerül. A kártya tartalmazza továbbá a szálláshely címét, a vendéglátó nevét, valamint a
tartózkodási időt is. A érvényessége a szálláshelyen való tartózkodás idejére szól.
Minden szállásadó (magán, kereskedelmi és szolgáltató iroda) együttműködési megállapodás
keretében előzetesen igényelhet kártyát az Önkormányzattól, amivel a szezon végén a kurtaxa
ellenőrökkel az utolsó kurtaxa elszámolásnál elszámol. A Képviselőtestület az előterjesztés
mellékletét képező együttműködési megállapodás formanyomtatványt elfogadja, alkalmazásra
alkalmasnak tartja.
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A kártya évente sorszámozott (csak adott évben használható), önindigós, a kitöltendő hátoldala 3 példányos, melynek első példánya a szállásadónál marad, második példányát a kurtaxa
ellenőröknek kell átadni, a harmadik példány (amely a kártya elülső oldalára felragasztásra
kerül), a vendéget illeti meg. A kártya felmutatása jogosít fel a strandra történő kedvezményes
belépésre.
A felhasznált kártyák másodpéldányát és a fel nem használt kártyákat legkésőbb szeptember
30-ig az Önkormányzati Hivatalban vissza kell szolgáltatni. A kártyák jogos használatát a
kurtaxások ellenőrzik.
A szállásadó köteles az általa vezetett vendégkönyvben a vendég neve mellett feltüntetni a kártya sorszámát. A kártyát köteles szabályosan kitöltve a vendégnek átadni. A rontott kártyát átírni, megsemmisíteni nem szabad, azt haladéktalanul le kell adni az Önkormányzatnál és újat
lehet igényelni helyette. A kereskedelmi szálláshelyek maximum 50 darabot, a magánszálláshelyek 3-20 darabot kaphatnak, szükség esetén további darabszám igényelhető. A nem fizető
vendéglátással foglalkozó, de IFA köteles vendéget fogadók is kaphatnak kártyát. A fizető
vendéglátással foglalkozókkal azonos módon kell elszámolniuk a kapott kártyákkal.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a címzetes
főjegyzőt pedig arra, hogy fenti döntéseknek megfelelően készítse el a strand üzemeltetésére
és belépő díjakra vonatkozó rendelet-tervezetet és jóváhagyás végett terjessze a Képviselőtestület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint

4) TOP pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót a címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a TOP pályázat ügyében tárgyaltak az illetékesekkel, akik kérték, hogy legyenek meghatározva azok a pályázatok, amelyeket a
testület be kíván nyújtani. Ők az előkészítésben is közreműködnek. Polgármester Úr tájékoztatott, hogy a
kerékpárút egy másfajta pályázatban kerülne megvalósításra, az óvoda- bölcse pályázatot csak városok
nyújthatják be. Az egyeztetésen ők a turisztikai fejlesztést javasolták a Színháztól a strandig egybefüggően.
Javasolták továbbá a termelői piac kialakítását, a Hivatal energetikai pályázatát illetve a házi segítségnyújtás részére gépjármű beszerzését. Sétány kialakítása és épület megvásárlása nem fér bele ebben a fajta pályázatba. Az illetékesek utánanéznek, hogy a Tóparti park felújítása megoldható lenne-e a pályázatban.
Nagy Zoltán képviselő:
A Tóparti épületét ne vegyük ki a strandból? A strand esetleges fejlesztése emiatt meghiúsulhat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A tulajdonos hozzájárulását kell megszerezni. A Termelői piacnál a MÁV-val szükséges egyeztetni. A
régebbi egyeztetés szerint az épület tulajdonosa a megosztásban csak akkor vett volna részt, ha Balatonpartot is adott volna az épülettel a testület.
A polgármester tájékoztatást ad az óvodánál megvalósított áram- és víz-szennyvíz munkálatokról, Pestiháznál végezett munkákról.
Dorogi Sándor polgármester:
Lehetséges lenne a turisztikai fejlesztés keretében a Csukás Színház és környékének fejlesztése, amiben
benne lenne még talán a sétány is illetve a termelői piac modernizálása. A Hivatal energetikai fejlesztése
lehet, hogy mégsem a megyén keresztül bonyolódna, hanem egy nagyobb esélyű pályázatom keresztül.
Pályázzunk a kerékpárút megvalósítására is és Házi Gondozó Szolgálat részére gépjármű beszerzése illetve
versutca kialakítására- a turisztikai fejlesztésen belül.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP pályázat keretében az alábbi
pályázatokat kívánja benyújtani:
Turisztikai fejlesztés keretében a Csukás Színháztól a Mikszáth Kálmán utcai központi strandig
terjedő terület egybefüggő fejlesztése illetve versutca kialakítása
Termelői piac modernizálása, kialakítása
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése
Kerékpárút megvalósítása
Házi Gondozó Szolgálat részére gépjármű beszerzése
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: folyamatos.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
69/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP pályázat keretében az alábbi pályázatokat kívánja benyújtani:
- Turisztikai fejlesztés keretében a Csukás Színháztól a Mikszáth Kálmán utcai központi
strandig terjedő terület egybefüggő fejlesztése illetve versutca kialakítása
- Termelői piac modernizálása, kialakítása
- Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése
- Kerékpárút megvalósítása
- Házi Gondozó Szolgálat részére gépjármű beszerzése
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

5) Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Fekete János alpolgármesternek.
Fekete János alpolgármester:
A 2016. évi március havi tiszteletdíjamról lemondok és azt felajánlom az Önkormányzat javára közérdekű
célok megvalósítására. A tiszteletdíj felhasználási céljára az év folyamán teszek javaslatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2016.
március hónapra vonatkozó felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kérem, hogy aki egyetért, az jelezze.
(Fekete János nyilatkozata a jkv. 3. sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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70/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2016. március hónapra vonatkozó felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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