Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/265-7/2018
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2018. március 12-én tartott közmeghallgatásáról

7. számú jegyzőkönyv

Határozatok:
57/2018.(III.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
58/2018.(III.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
59/2018.(III.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló tájékoztató elfogadása
Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III.14.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 12-én
17.00 órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében megtartott
közmeghallgatásáról
A Képviselő- testületi ülés, közmeghallgatás helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
házasságkötő 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:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
titikársági és humánpolitikai ügyintéző
Továbbá az érdeklődő lakosok a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Felolvassa a napirendi pontokat. Megkérdezi, a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendekre
vonatkozóan.
Megállapítja, hogy a képviselők részéről nincs javaslat, így javasolja az alábbi napirendi pontok illetve
határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
3. Tájékoztatás a 2018. évi fejlesztési elképzelésekről
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
Kéri, hogy aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő-testület 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
egyhan-gúlag az alábbi határozatot hozza:
57/2018.(III.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
3. Tájékoztatás a 2018. évi fejlesztési elképzelésekről
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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1. Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A kivetített előterjesztés alapján részletesen ismerteti a jelenlévőkkel az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodási adatait a bevételek és kiadások tekintetében. Részletes tájékoztatást ad az adóbevételekről, az
Óvodafenntartó Társulásról és az óvoda működéséről. Röviden szól a Szárszóért Nonprofit Kft. bevételeiről és kiadásairól, az elvégzett felújításokról, intézményi finanszírozásokról. Elmondja, hogy a pénzmaradvány 284.000.000.- Ft, ebből 150.000.000.- Ft pályázati összeg, a tényleges pénzmaradvány
130.000.000.- Ft.

2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A kivetített előterjesztés alapján részletesen ismerteti az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. Szól a
tervezett adóbevételekről, az üzleti célú építményadó csökkentéséről, a 40.000.000.- Ft tartalékról, a
92.000.000.- Ft összegben tervezett beruházásokról, a 97.000.000.- Ft összegű tervezett felújításokról.
Szól az óvoda, a Szárszóért Nonprofit Kft és a civil szervezetek részére tervezett támogatási összegekről,
ebédszállító jármű vásárlásáról, a Művelődési Ház illetve járdák, utak felújításáról, az óvoda konyha épületének és a bölcsőde épületének tervezett felújításáról. Tájékoztatást ad a Közös Önkormányzati Hivatal
és Művelődési Ház finanszírozási összegéről. Ismerteti a házigondozással és az óvoda-bölcsőde intézménnyel kapcsolatos feladatokat. Tájékoztatja a jelenlévőket a bölcsőde megnyitásáról, a szárszói és a
kötcsei óvoda finanszírozásáról és jó működésükről.

3. Tájékoztatás a 2018. évi fejlesztési elképzelésekről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A kivetítőn látható előterjesztés alapján egyenként részletesen ismerteti a pályázatokat.
Megkérdezi a Képviselőket, hogy van- e kérdésük vagy hozzáfűzni valójuk az elhangzottakhoz?
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a Polgármester Úr adjon tájékoztatást a Jókai utca idei év végére történő felújításáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket a Jókai utca felújításáról, kerékpárút megépítéséről, amelynek munkálatai
ősszel kezdődnek.
Apáti Kinaga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy szociális téren minden problémát megoldanak.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a munkahelyteremtés fontosságáról, a közmunkaprogram működéséről, ennek keretében történt
földművelésről, a program új feltételeiről és az emiatt fellépő problémákról. Tájékoztat a házi gondozó
szolgálatnál dolgozók létszámáról.
Tájékoztatást ad a költségvetési rendelet módosításának tervezetéről és szükségességéről.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
3

(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a
határozatot a Képviselő- testület 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:
58/2018.(III.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2017. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendeletének módósításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz., a rendelet tervezet a jkv. 2/1 sz. melléklete)
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
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv.2/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a
határozatot a Képviselő- testület 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:
59/2018.(III.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
4

Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a civil szervezetek fontosságáról, ismerteti a Nagyközségi Sportegyesület, a Nők a Balatonért Egyesület, a Nyugdíjasklub, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet, a Soli Deo Gloria Kórus, a
Szárszó Néptáncegyütes, a Balaton Sport Lövészklub, a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület, a Családosok Szárszóért Civil Szervezet munkáját és szól a jelenleg alakuló új egyesületről. Tájékoztat a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület munkájáról, a Budapesti Utazási Kiállításon való részvételről, a miskolci és
a debreceni kiállításokról, az új önkormányzati honlapról illetve a 2.000.000.000.- Ft-os turisztikai fejlesztésről, amelyet szárszói hotelek részére állapítottak megkaptak meg: a református konferencia központ 800.000.000.- Ft -ot, a Csenge Panzió 150.000.000.- Ft-ot, a Két Korona Hotel 250.000.000.- Ft-ot,
és a fennmaradó összeget pedig az evangélikus üdülő kapta. Szól a Szárszói Hírmondóról, a Szárszó Tvről és a települési fejlesztési tervről, amely rövidesen beadásra kerül és egy-másfél hónapon belül eldől,
hogy támogatják-e. A kivetítőn egy rövid kisfilm keretében bemutatja a fejlesztési tervben szereplő projekt helyszíneket.
Felkéri a megjelenteket, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Vicha Attila lakos:
Elmondja, hogy a Berzsenyi utca végén, a pataknál van egy strandnak használt terület, kéri oda egy behajtani tilos táblát kitenni, ahogy korábban is volt.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy intézkedik, lezárják.
Lahos Ilona lakos:
A Balatonszárszói Üdülőegyesület nevében szól, a Jókai utcai üdülőtulajdonosok kérdeznék a Jókai utca
felújításának menetét, de halotta már a beszámolóban, hogy ősszel lesz. Megkérdezi, hogy biztos-e az
időpont?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy igen, ősszel lesz.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy Budapesten kész terveken bemutatták a felújítást, biztosan elkészül egészen a kereszteződésig.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a József Attila utcában lévő erdősáv kitisztításáról.
Szűcs József lakos:
Véleménye szerint a városi címre érdemes folyamatosan pályázni és a nagy fejlesztési tervvel is egyettért.
A Jókai utca rossz állapotáról szól.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy az ősszel lesz felújítva.
Szűcs József lakos:
Megköszöni a Zrínyi utcai járda felújítását. Javasolja, hogy az ott lakókat meg kellene kérni, tegyék rendbe a fákat, mert egy-két helyen ránőnek a járdára. A temető hátsó bejáratánál az aszfalt hiányzik egy helyen, azt ki kellene javítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a kutyasétáltatással kapcsolatos problémákról.

Horváth István lakos:
Elmondja, hogy négy évvel ezelőtt és tavaly is megígérte a Polgármester Úr az Óratéren lévő túl magas
padka kijavítását. Érdeklődik, hogy ez mikor készül el?
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Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy fel fog kérni egy céget ennek az elkészítésére.
Horváth István lakos:
Jelzi, hogy a vasútnál is magas a padka a Turinform iroda mellett.
Pomikál Attiláné lakos:
Elmondja, hogy ő nem kap újságot, nem kap értesítéseket, 25 éve itt él, ide fizet adót és mégis mindenből
kimarad. Nincs csatorna a Kaza utcában, 85%-kal megemelték a szippantás díját, a DRV szerint az Önkormányzat döntötte el, hogy megemeli a díjat. Az előző évek alacsonyabb díjaihoz képest nála az idei
évre 1.220.000.- Ft lenne a szippantás díja.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy tényleg az Önkormányzat illetve a Képviselő-testület hatásköre az, hogy rendeletben
megállapítja a nem szervezett szenyvízszállítás díját. A DRV, mint szolgáltató kalkulál egy díj összeget,
ezt megküldi az önkormányzat részére, a Képviselő- testület ezt a díjat állapítja meg rendeletben. Eddig
még nem érkezett ez ügyben kifogás a településről. A holnapi napon utána néznek, a szolgáltatótól tájékoztatást fognak kérni.
Brunner György lakos:
A Gárdonyi Géza utca járdájának felújítását javasolja.
Balogh Lajos lakos:
A Munkácsy utca rossz állapotáról szól, javasolja a felújítását.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkéri Mohai Andrásnét, hogy a héten a piaci árusokkal együtt fáradjanak be a Hivatalba és nézzék
meg az új piac terveit, hogy megfelelő lesz- e.
Bohár Géza lakos:
Véleménye szerint a Polgármester Úrnak azzal kellett volna kezdeni a közmeghallgatást, hogy a tavalyi
kérdésekből mit sikerült megoldani illetve mit nem és miért nem.
Link Mihályné akos:
Elmondja, hogy sokan leröviditík az utat a Széchenyi utca- Csárda utca irányában a temető szélén, egy
kitaposott ösvényen. Érdeklődik, hogy van- e elképzelés ott egy gyalogos út megépítésére, hogy a SzegfűŐszirózsa utca folytatásában a Petőfi utcára ki lehessen járni.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy jó a felvetés.
Balogh Lajos lakos:
Jelzi, hogy a játszótéri részen meg kellene oldani egy toalett elhelyezését.
Horváth István lakos:
Megkérdezi, hogy nincs esetleg olyan pályázati lehetőség, amivel az Önkormányzat mögötti és a sportpálya melletti játszóteret fel lehetne újítani? A fél éve elkészült, körőshegyi játszótér ultramodern.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy játszóterekre 8 éve volt pályázat, most szigetelésre, nyílászáró cserére és humán témában
van pályázati lehetőség. Arra lehet pályázni, amire kiírják. Körőshegy valószínű régebben nyerte a játszóteret, csak most épült meg. Az önkormányzat is nyert támogatást szabadidős sport eszközökre, a projekt
hamarosan megépítésre kerül az Erzsébet park egyik sarkában. Központilag szabályozzák, hogy kivel és
milyen játékokat lehet készíttetni. A nyolc-tíz játszótér felülvizsgálata körülbelül évi 800.000.- Ft- ba
kerül.
Szűcs József balatonszárszói lakos:
Szól, hogy ez egy EU szabvány.
6

Tefner Tibor képviselő:
Előadja, hogy tíz éve nem lehetett vasból csinálni a játszótereket, most minden játszótér vasból van.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a házszámok problémjáról, a nőnapról, a március 15-i műsorról. Elmondja, hogy Kilvinger Gábor
légifelvétele alapján látszik, hogy sok fa kivágásra került a településen, ezért elkezdenek egy fásítást,
ennek felmérésére felkérte Nagy Mátyást.
Mohai Andrásné lakos:
Elmondja, hogy az iskola felé vezető úton kiharcolt tujasor megdőlt, a házakra fog dőlni, a megoldás az
lenne, hogy a tuják felső egyharmadát le kellene vágni.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a településen több tuját ki kellett vági betegség maitt.
Balogh Lajos lakos:
Szól, hogy ha öntözve lennének, akkor nem száradnának ki.
Dr. Lövey László lakos:
Jelzi, hogy a járdaépítés során a füves területeket a gépek tönkre tették, érdeklődik, hogy ezeknek e területeknek a rendbe tételét, füvesítését tervezték-e?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy meg lesz oldva.
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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