Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/265-8/2018
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2018. április 3-án tartott rendes üléséről
8. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
60/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
61/2018.(IV.3.) sz. képviselő-testületi határozat
A helyi közbiztonságról szóló beszámoló elfogadása
62/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása.
63/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadása
64/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
65/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Felnőtt háziorvosi praxis 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
66/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
2017. évi fogászati egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámoló elfogadása
67/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyermekorvosi szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
68/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
69/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Központi strandon lévő 1. jelű üzlethelyiség bérlésére szerződés kötése a BÉRES ZS. Kft-vel
70/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
71/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Holdházy Erikával megbízási szerződés kötése
72/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini bölcsőde konyhájának villamossági teljesítménybővítésének
jóváhagyása
73/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal épülete katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről
szóló tájékoztatás elfogadása és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
74/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Ady Endre utcai partfal katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatás elfogadása és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
75/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Terra Cruz Kft HÉSZ módosítási kérelme- helyi építési szabályzat módosítása a Balatonszárszó, Ady
Endre utca északi oldala építési övezetének megváltoztatása vonatkozásában
76/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Telenor Magyarország Kft terület bérleti kérelmének elutasítása
77/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Hősök tere mögötti játszótér játszóeszközeinek cseréje, világítás felújítása és a Móricz Zs. utcai és Bendegúz téri játszótér játszóeszközeinek felújítása
78/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Liliom u. 18. sz. előtti területen áteresz építése

79/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Sí- Tenisz- Bike Sport Kft támogatása pályavilágítás kialakítása vonatkozásában
80/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 azonosító számú pályázat kapcsán a Balatonszárszói Óvodafenntartó
Társulás részére támogatás biztosítása
81/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása
82/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
CARNA Bt-vel kötendő megbízási szerződés kapcsán a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás részére
támogatás biztosítása
83/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Átfogó Fejlesztési Koncepció- Balatonszárszó Kiemelt Projekt pályázat benyújtása
84/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balaton Jövőjéért Alapítvány támogatása

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 3-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
Tefner Tibor
Nagy Zoltán
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távollévő képviselő:
Korcz Miklós

képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
aljegyzői feladatokat ellátó titkársági ügyintéző
műszaki ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezető
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda intézményvezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház intézményvezetője
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
Evangélikus lelkész
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közala-

nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
István Ildikó
Balázs Zsuzsanna
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Magda Ilona
Kertész Adél
Dancsecs Klára
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Borza Miklós
Konc Gáll László
Mitykó András
Wiesner Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Mikulcza Gábor

nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
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Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Dr. Merényi Éva
Dr. Hódi István
Dr. Ledermayer Ferencné Dr.
Kovács Mária
Tamáskóné Eszlári Szabina
Csepregi Imre
Pusztai Zoltán
Pátkay Gyöngyi
Vicha Attila
Fejes- Richter Zsuzsanna
Matkovics Diána
Kóborné Oláh Erzsébet
Dr. Lövey László
Lengyeltóti Zsolt

pítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
Turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
házi gyermekorvos
háziorvos
fogorvos
védőnő
rendőr őrnagy
körzeti megbízott
Sí- Tenisz- Bike Sport Kft ügyvezetője
Teniszklub vezetője
körzeti megbízott
múzeumpedagógus
Szárszói Hírmondó szerkesztője
balatonszárszói lakos
Grennovate Kft. vezetője

nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a testületet Cseri Péter, Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnökének
elhalálozásáról. Szól Csukás István 82.-dik születésnapjáról, Dr. Obádovics Gyula műtétjéről. Tájékoztatja a testületet, hogy az egyebek napirendi pontban fog szerepelni az óvoda pályázat és a jelző rendszeres
házi segítségnyújtás ügye, a gyerekorvossal megbízási szerződés kötése, Vécsei Mihály szerződésének
közjegyző előtti hitelesítése, a fejlesztési terv, a közvilágítás korszerűsítése és a Balaton Jövőjéért Alapítvány beadványa.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására?
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy a menetlevél kérdésével és a szemétteleppel is foglalkozzanak, illetve a stranddal kapcsolatban lenne pár hozzászólása.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását kiegészítve azzal, hogy a strand, a menetlevél és a szeméttelep kérdését az Egyebek napirendi pontban tárgyalja a Képviselő- testület továbbá
Csepregi Imre rendőr őrnagy kérése miatt javasolja, hogy a 4. számú napirendi pontot tárgyalja elsőként a
testület.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
4) Közbeszerzési terv elfogadása
5) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
6) Központi strandon lévő 1. jelű üzlethelyiség bérlésére szerződés kötése a BÉRES ZS. Kft-vel
7) Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
8) Holdházy Erikával megbízási szerződés kötése
9) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini bölcsőde konyhájának villamossági teljesítménybővítése
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10) Tájékoztatás a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal épülete katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
11) Tájékoztatás a Balatonszárszó, Ady Endre utcai partfal katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
12) Terra Cruz Kft HÉSZ módosítási kérelme
13) Telenor Magyarország Kft terület bérleti kérelme
14) Hősök tere mögötti és a Móricz Zs. utcai játszótér felújítása
15) Balatonszárszó, Liliom u. 18. sz. előtti területen áteresz építése
16) Dr. Lövey László kérelme
17) Sí- Tenisz- Bike Sport Kft ügyvezetőjének kérelme
18) Egyebek
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
60/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
3) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
4) Közbeszerzési terv elfogadása
5) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
6) Központi strandon lévő 1. jelű üzlethelyiség bérlésére szerződés kötése a BÉRES ZS.
Kft-vel
7) Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
8) Holdházy Erikával megbízási szerződés kötése
9) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini bölcsőde konyhájának villamossági teljesítménybővítése
10) Tájékoztatás a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal épülete katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
11) Tájékoztatás a Balatonszárszó, Ady Endre utcai partfal katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
12) Terra Cruz Kft HÉSZ módosítási kérelme
13) Telenor Magyarország Kft terület bérleti kérelme
14) Hősök tere mögötti és a Móricz Zs. utcai játszótér felújítása
15) Balatonszárszó, Liliom u. 18. sz. előtti területen áteresz építése
16) Dr. Lövey László kérelme
17) Sí- Tenisz- Bike Sport Kft ügyvezetőjének kérelme
18) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
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Köszönti Csepregi Imre rendőr őrnagyot és Fejes-Richter Zsuzsanna főtörzsőrmestert. Elmondja, hogy a
precíz beszámoló írásban beadásra került a testület részére. Felkéri Csepregi Imre rendőr őrnagyot, hogy
tájékoztassa a képviselőket.
Csepregi Imre rendőr őrnagy:
Az írásos beszámoló alapján röviden tájékoztatja a képviselő-testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője:
A polgárőrség nevében megköszöni az együttműködést a földvári rendőrőrsnek. Elmondja, hogy a polgárőrök 3159 órát teljesítettek az elmúlt évben 30 fővel, ami az idén januárban emelkedett 35 főre.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a tegnapi besurranásos rablásról és sajnálatát fejezi ki, hogy a térfigyelő kamera éppen akkor nem működött.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a külterületen nagy mennyiségű illegális hulladék lerakatok vannak, véleménye szerint a
kamera rendszer bővítésével ezek a problémák is megoldódhatnának.
Csepregi Imre rendőr őrnagy:
Válaszol, hogy egy másik kamera is megfelelne erre a célra, ami kisebb beruházást jelentene és jobban
mobilizálható.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület jóváhagyásával telepítsenek kamerákat az illegális szemétlerakatok
helyszínére.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a javaslatot, elmondja, hogy meg kell nézni, hogy a jelenlegi kamera rendszerbővítésre van-e
pályázati lehetőség.
Csepregi Imre rendőr őrnagy:
Javasolja a térfigyelő kamerák napi szintű ellenőrzését, hogy ne ilyen esetekben derüljön ki, hogy éppen
nem működött.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Csepregi Imre tájékoztatását és a főtörzsőrmester megjelenését.
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja a helyi közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló a jkv. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
61/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közbiztonságról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
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Csepregi Imre rendőr őrnagy távozik az ülésről.

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 röviden tájékoztatást ad a napirendről. Elmondja, hogy az óvoda pályázati
anyaga elkészült, közbeszerzést kellett kiírni a 30.000.000.- Ft-ra. Tájékoztat a Móra Ferenc és a Zrínyi
Miklós utcai járda elkészüléséről, a munkatársak és Tefner úr általi megtekintésről és átvételről, a piac
átalakítására készített látványtervekről amely kiosztásra került a képviselők részére. Előadja, hogy a Rónay és Rózsa utca felújítására tárgyalások folynak, a konyha felújítása elkezdődött, a medertisztítás ügyében ugyancsak tárgyalások folynak.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
62/2018.(IV.03.) 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

3) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet. Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján rövid tájékoztatást ad a Képviselő-testület részére. Szól az ASP rendszer
használatáról és elmondja, hogy a házi segítségnyújtásra és a szociális étkezésre vonatkozóan a következő
ülésen részletes beszámoló kerül a Képviselő- testület elé. Kéri a Képviselőket, ha egyetértenek a beszámolóval, szíveskedjenek elfogadni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
63/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal

4) Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő- testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
64/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Közreműködnek:
Dr. Hódi István háziorvos
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos
Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvos
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Dr. Hódi István írásban jelezte, nem tud részt venni az ülésen.
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Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a doktor úr kéri a rendelőben leszakadt függöny megjavítását.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy már intézkedtek az ügyben. Az írásos beszámoló alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Szól az online receptfelíratásról. Véleménye szerint a rendelőintézetbe szükséges lenne egy italautomata
vagy kávéautomata kihelyezése, amely komfortosabbá tenné a várakozást.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy jó ötletnek tartja.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy szépen megújult az orvosi rendelő és a könyvtár épülete, javasolja az udvar megújítását
is.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az észrevételeket. Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
felnőtt háziorvosi praxis 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor
polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló a jkv. 5. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
65/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosi
praxis 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvost, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Dr. Ledermayerné Dr. Kovács Mária fogorvos:
Az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. évi fogászati egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(A beszámoló a jkv. 6. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
66/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi fogászati
egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Merényi Éva házi gyermekorvost, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Megköszöni azt az önzetlen segítséget, amit az idekerülésekor kapott. Elmondja, hogy a beszámoló az
elődje adataiból került összeállításra, hisz ő 2018. január 1-től praktizál a körzetben. A gyermekpraxisban
bejelentkezettek száma a beszámolóban szereplő 624 fő helyett 672 fő-re emelkedett. Elmondja, hogy a
szűrővizsgálatokat elvégezték, betegrendelés zökkenőmentes, megismerte a szárszói iskolát, óvodát és
bölcsődét, és elvállalta bölcsőde orvosi ellátását is, hisz az kötelező eleme a bölcsőde működésének.
Dorogi Sándor polgármester:
A bölcsődés gyerekekről érdeklődik.
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Válaszol, hogy véleménye szerint nagy dolog, hogy egy ilyen kis településnek is lehetett bölcsődéje, hisz
ez nagy segítség a szülőknek a munkába történő visszaálláshoz.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a bölcsődei étkeztetésről. Megkérdezi, hogy a doktornőnek kell-e minden héten jóváhagyni a menüt?
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Válaszol, hogy igen, a bölcsődei étkeztetés törvény által meghatározott, előírt.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy fel kell készülni a nyárra, mert már több száz gyerek jelentkezett be az SDG táborba, a
többi gyermeküdülőbe és az ő egészségügyi ellátásáról is gondoskodni kell.
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Válaszol, hogy a nyaraló vendégeknél az ambuláns ellátást biztosítják, a táboroknál szükséges, hogy legyen egy egészségügyi végzettségű ember. Ha a táborban valaki megbetegszik, akkor azt haza kell küldeni, ki kell emelni a többi egészséges gyermek közül.
Csizmás Mihály, a FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke:
Elmondja, hogy nagyon meg vannak elégedve az orvosi ellátással Balatonszárszón, csak elismeréssel tud
róluk beszélni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekorvosi szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
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Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló a jkv. 7. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
67/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekorvosi
szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Tamáskóné Eszlári Szabina védőnőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
Megköszöni a meghívást és az írásos beszámoló alapján tájékoztatást ad, továbbá elmondja, hogy a doktornővel nagyon jól együttműködve tudnak dolgozni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló a jkv. 8. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
68/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat
2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dr. Merényi Éva, Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária és Tamáskóné Eszlári Szabina távozik az
ülésről.

6) Központi strandon lévő 1. jelű üzlethelyiség bérlésére szerződés kötése a BÉRES ZS. Kftvel
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az 1. jelű üzletre újból ki kellett írni a pályázatot, melyre négyen jelentkeztek, de időközben hárman visszaléptek. Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Megállapítja,
hogy kérdés nincs a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplőhatározati javaslat
elfogadását.
( Az írásos előterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
69/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó,
Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710 hrsz alatt nyilvántartott strand K-i részében található
33.51 m2 alapterületű, „Büfé” elnevezésű 1. jelű üzlethelyiségre bérleti szerződést köt a
licittárgyalási felhívásban és annak mellékletét képező szerződéstervezetben foglaltakkal
azonos tartalommal a BÉRES ZS. Korlátolt Felelősségű Társasággal ( székhely: 8638
Balatonlelle, Lomb u. 6., cégjegyzéksz.: 14-09-312464, ügyvezető: Polgár Krisztina Ágnes).
A szerződés határozott időre, 2018. április 1. napjától 2023. február 28-ig szól.
Az üzlet bérleti díja 1.000.000,-Ft. A bérleti díj összege évente – tárgyév január l. napjától
kezdődően – a KSH által a megelőző évre vonatkozóan hivatalosan közzétett fogyasztási
inflációs ráta százalékos mértékével emelkedik.
Bérlő az első évi bérleti díjat a szerződéskötés napjáig köteles átutalni az Önkormányzat
CIB Banknál vezetett számlájára, amelyet az átutalási bizonylat bemutatásával köteles
igazolni.
A bérlő által befizetett 50.000,- Ft pályázati díj az első évi bérleti díjba beszámít.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díj befizetése után intézkedjen
a bérleti szerződés közjegyző előtt történő aláírásáról.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy az ÉTDR rendszer mit jelent?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy egy elektronikus rendszer, amelyben az építészek dolgoznak.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy lesznek telek kialakítási ügyek?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
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Válaszol, hogy folyamatosan vannak hatósági ügyek, amelyeket szükséges intézni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Koplányi
László
sz. alatti lakossal a 2018. március 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra, havi
megbízási díj ellenében, a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti
tartalommal az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A megbízási szerződés tervezet a jkv. 10. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
70/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt
sz. alatti lakossal a 2018. március 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra, havi
megbízási díj ellenében, a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés
tervezet szerinti tartalommal az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Holdházy Erikával megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a honlap teljesen megújult, mind megjelenésben, mind rendszerében, össze lett kapcsolva a facebookkal és más informatikai rendszerrel. Ahhoz, hogy folyamatosan anyagok kerüljenek rá,
szükséges szerződést kötni Holdházy Erikával, a szerződés tervezet mellékletében szerepelnek a feltöltésre kerülő dokumentumok elküldésére jogosult személyek. Megkérdezi, van- e valakinek kérdése?
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Megkérdezi, hogy a felsorolt szervezetek, intézmények vezetői, hogyan fognak tudni kapcsolatba lépni
ezzel a hölggyel, az Önkormányzaton keresztül?
Magda Ilona óvodavezető:
Válaszol, hogy ő napi kapcsolatban van Holdházy Erikával, e-mailen, ami nagyon jól működik.
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden ismerteti az új honlap előnyeit.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a honlap mikor lesz ilyen?
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Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a honlap már elindult, működik, a szerződés jóváhagyása után azonnal elindul a munkálat,
havonta egyszer testületi ülésen erről be is számol majd.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy aki megújította a honlapot, az befejezte a tevékenységét?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy igen, ahhoz, hogy ez működő legyen, szükséges egy szakember.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Elmondja, ő javasolta, hogy helyi szakember legyen a feltöltő, aki köztünk dolgozik napi szinten. A legnagyobb probléma nyáron a programok folyamatos feltöltésével lehet. A régi turisztikai portálon lévő
anyag aktuális, a szálláskereső jó, ez egy az egyben át lett rakva az új honlapra, illetve átkerült az összes
információ a strandokról, éttermekről és a turisztikai egyesület tagjainak a szolgáltatásáról.
Dancsecs Klára, a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője:
Hiányolja, hogy a turisztikai rész nem kapott önálló menüpontot.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Holdházy Erika részletes munkatervet küldött az Önkormányzat részére a honlappal kapcsolatban.
( Az Önkormányzat részére megküldött munkaterv a jkv. 11/1 sz melléklete)
Matkovics Diána múzeumpedagógus:
Véleménye szerint a legnagyobb probléma nem az lesz, hogy hányan használják a honlapot, hanem azt
kellene megnézni, hogy az elkövetkező egy hónapban kik és hogyan találják meg az információkat. A
honlapra való eljutás nagyon nehéz, a megfelelő információhoz való hozzájutás, az egyebek menüpont
alatt található legfontosabb lakossági információk a legnehezebben megtalálhatóak jelenleg a honlapon.
Dorogi Sándor polgármester:
tájékoztat, hogy itt most arra van lehetőség, hogy egy hozzáértő szakember kezelje a honlapot.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a honlap szerkesztést egy úriember végezte, akit ezzel megbíztak. A hölgynek az lesz a
dolga, hogy a megszerkesztett honlapra feltöltse az anyagokat. Véleménye szerint az, hogy a honlap
ilyen, az az úriember feladata, nem a hölgyé.
Dorogi Sándor polgármester:
Az Önkormányzat részére megküldött munkaterv kettes pontjában felsorolt feladatokat ismerteti, és elmondja, hogy most az a fontos, hogy egy olyan szakembert bízzanak meg, ehhez ért és alkalmas rá.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Elmondja, hogy a turisztikai portált ő egyedül már nem bírta kezelni napi szinten, más településeken egy
ember csak ezzel foglalkozik, és ő erre kért segítséget a Polgármester Úrtól és a Képviselő-testülettől is.
Valóban egy olyan ember kell, aki megtölti tartalommal a honlapot.
Dr. Lövey László balatonszárszói lakos:
Elmondja, az elhangzottak alapján az látszik, hogy nagy igény van arra, hogy Balatonszárszónak a híréhez méltó, használható, gyakorlatias, informatív honlapja legyen. Jelenleg van egy honlap, ami nagyon
sok kívánalomnak megfelel és legalább annyinak nem. A felolvasott munkaterv alapján a hölgy adott egy
előzetes tájékoztatást arról, hogy mit szeretne csinálni. Javasolja a honlap iránt érdeklődőknek, hogy nagy
türelemmel és jól megfogalmazott igényekkel jöjjenek elő, hogy a hölgy tudja végezni a dolgát, majd a
Képviselő-testület egy hónap után elemezze ki, hogy ami történt, az megfelel- e annak, amire gondolva
ezt a hölgyet az Önkormányzat munkába állította. Személy szerint nagyon szeretné, ha a keresőbe beírva
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Szárszó honlapja rögtön szem előtt lenne és ott tényleg gyakorlatiasan lehetne keresni dolgokat. Az, hogy
az ideérkező turisták és az itt lakó nyaralótulajdonosok jól érzik magukat, mert az összes szárszói információ, program, rendelkezésre áll, fontos lenne azért, hogy Balatonszárszó továbbra is sikeres lenne.
Nagy Zoltán képviselő:
Megköszöni Dr. Lövey László hozzászólását. Javasolja, hogy a problémák legyenek írásban megfogalmazva és Holdházy Erikával először két hónapra kössenek szerződést, ha a problémákat megoldja, akkor
hosszabbítsanak.
Matkovics Diána múzeumpedagógus:
Véleménye szerint a probléma a honlap szerkesztésével van, Holdházy Erika az anyagok feltöltésével
foglalkozik, amire tökéletesen alkalmas.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Elmondja, hogy ő egyeztetett a Holdházy Erikával, hogy ezen a honlapon lenne összegezve az összes
anyag, ezen lenne összekötve az összes olyan online felület, amin tulajdonképpen Balatonszárszó megjelenik.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy két hónapos próbaidőre nem biztos, hogy elvállalja, meg kell próbálni.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint maradjon az éves szerződés.
Fekete János alpolgármester:
Ő is az éves szerződést javasolja.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Holdházy
Erika egyéni vállalkozóval a 2018. április 4. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra, havi
50.000.- Ft megbízási díj ellenében, az önkormányzati honlappal kapcsolatos feladatok elvégzésére a
jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A megbízási szerződés tervezet a jkv. 11/2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
71/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Holdházy Erika egyéni vállalkozóval a 2018. április 4. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő időszakra, havi 50.000.- Ft megbízási díj ellenében, az önkormányzati honlappal kapcsolatos feladatok elvégzésére a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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9) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini bölcsőde konyhájának villamossági teljesítménybővítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja az írásos előterjesztés alapján a Képviselő-testületet.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy aki a terveket készítette erről a beruházásról, az nem nézett utána, hogy a jelenlegi
teljesítmény nem megfelelő, az elektromos költségben nem volt benne a hálózatbővítés?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy nem, mert a régi sütőnek megfelelő volt a teljesítmény, de az új nagyobb teljesítményű,
modern, kombi sütő, ezért van erre szükség, az összes vezeték cseréje benne van a felújításban csak ez a
fejlesztés maradt le.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a szerződésben le van írva, hogy a megbízott személy heti egy alkalommal köteles műszaki ellenőrzést végezni, amire a kormányrendelet az irányadó, és építési naplót is szükséges vezetni.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy sajnos minden pályázatnál lesznek ilyen előre nem látott, előre nem átgondolt költségek.
Elmondja, hogy a konyha épületének a külső szigetelése elkészült, a nyílászárók ki lettek cserélve, a kivitelezők ünnepnapon is dolgoztak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a határozatot azzal a kiegészítéssel fogadja el a Képviselő-testület, hogy az 1.682.496.Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja, mert ez az összeg nincs betervezve a költségvetésbe.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a számla összegének kifizetését az Önkormányzat
2018. évi költségvetés tartaléka terhére hagyja jóvá.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 12. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
72/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
„Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde” főzőkonyhájának teljesítmény bővítésére vonatkozó, az E-on Zrt.-vel megkötött hálózat használati szerződést és a bruttó 1.682.496.- Ft
számla összegének kifizetését az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
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Határidő: értelem szerint

10) Tájékoztatás a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal épülete katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 13. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
73/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatalban végzett tűzvédelmi ellenőrzésről a tájékoztatást elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltséget a 36460/186-4/2018.ált. számú határozatában foglalt határidőn belül tájékoztassa
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2018. július 2.

11) Tájékoztatás a Balatonszárszó, Ady Endre utcai partfal katasztrófavédelmi ellenőrzésének eredményéről és döntés a szükséges intézkedések megtételéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 14. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
74/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Balatonszárszó, Ady Endre utca 19.sz- 37. sz. ingatlanok előtti veszélyes
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lösz partfal tehermentesítését soron kívül végeztesse el és az intézkedésről a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékeseit tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Terra Cruz Kft HÉSZ módosítási kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a képviselő- testület részére.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet,
öt százalékos építésbővítést javasolnak a terület jobb oldalán, de az övezeti besorolás megváltoztatását
nem javasolják.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabályozási terv felülvizsgálata
során kezdeményezi a helyi építési szabályzat módosítását a Balatonszárszó, Ady Endre utca északi oldala építési övezetének megváltoztatása vonatkozásában, Üh2 besorolásból Üh1 jelű besorolásra módosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat felülvizsgálata során a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 15. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
75/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabályozási terv
felülvizsgálata során kezdeményezi a helyi építési szabályzat módosítását a Balatonszárszó, Ady Endre utca északi oldala építési övezetének megváltoztatása vonatkozásában, a
besorolást Üh2 besorolásból Üh1 jelű besorolásra módosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat felülvizsgálata során a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Telenor Magyarország Kft terület bérleti kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a képviselő- testületnek.
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Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet
és nem javasolja a torony megépítését, véleményük szerint találjanak neki egy másik helyet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Ete utca 850/36.
hrsz-ú ingatlanon az SO-0283 Telenor típusu torony megépítését elutasítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 16. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
76/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó,
Ete utca 850/36. hrsz-ú ingatlanon az SO-0283 Telenor típusu torony megépítését elutasítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Hősök tere mögötti és a Móricz Zs. utcai játszótér felújítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a képviselő- testületnek. Javasolja, hogy tekintsék át, hogy
mit fontos kicserélni, legfeljebb két év alatt kicserélik a többit.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet
és javasolja, hogy a Hősök tere mögötti játszóteret teljesen újítsák fel, a Móricz Zsigmond utcai és a Bendegúz téren lévő játszóterek eszközeit pedig javítsák ki, tartsák szinten és a következő évben térjenek
vissza rájuk. A Bizottság javasolja a Hősök terén lévő játszótér világításának felújítását.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hősök tere 1. sz. alatti játszótérre
az írásos előterjesztésben szereplő 1.825.688.- Ft értékben játszóeszközöket vásárol továbbá a játszótér
világítását felújítja, megjavíttatja az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselőtestület a Mórics Zs. utcai játszótér és a Bendegúz téri játszótér játszó eszközeinek szükséges felújítását
elvégezteti az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 17. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
77/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hősök tere 1. sz.
alatti játszótérre az írásos előterjesztésben szereplő 1.825.688.- Ft értékben játszóeszközöket vásárol továbbá a játszótér világítását felújítja, megjavíttatja az önkormányzat
2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő- testület a Mórics Zs. utcai játszótér és a Bendegúz téri játszótér játszó eszközeinek szükséges felújítását elvégezteti az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka
terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az iskola előtti parkban a két kandeláber ki lett cserélve.

15) Balatonszárszó, Liliom u. 18. sz. előtti területen áteresz építése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a Képviselő- testület részére. Megállapítja, hogy nincs
kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
az önkormányzat költségvetése terhére.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 18. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
78/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Képviselő-testület a Balatonszárszó a Balatonszárszó Liliom utcai áteresz készítésére vonatkozóan a Roadtechnik Kft. ( 8638 Balatonlelle, Gábor u. 9.) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Balatonszárszó Liliom utcai áteresz készítésére vonatkozóan a kivitelezési szerződést az Roadtechnik Kft. (8638 Balatonlelle, Gábor u. 9.) bruttó 411.155.-Ft összegben kösse meg az önkormányzat 2018. évi
költségvetése terhére.
Felelő: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Dr. Lövey László kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

20

Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos anyag alapján tájékoztatást ad a Képviselő- testületnek. Felkéri Dr. Lövey Lászlót, hogy tájékoztassa a kérelemről a Képviselő-testületet.
Dr. Lövey László balatonszárszói lakos:
Az írásos anyag alapján tájékoztatást ad a csónakkikötő kérelméről. Kéri az Önkormányzat és a Képviselő-testület támogatását abban, hogy a vízügyhöz az önkormányzat égisze alatt fordulhassanak.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást, örül a kezdeményezésnek, mert erre nagy igény van. Megkérdezi, hogy van e
valakinek kérdése?
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a fejlesztési tervben a kikötő helye módosításra került, pont oda, ahova a doktor úr a
csónakkikötőt tervezte. Természetesen engedélyezik, de ha a nagy fejlesztési tervben lévő vitorlás kikötő
megvalósul, akkor a csónakkikötő annak folytatásában kerülhetne kialakításra.
Dr. Lövey László balatonszárszói lakos:
Megkérdezi, hogy a Szabolcs utca végén lévő, attól NY-ra eső terület beleesik- e az említett medertisztításba, mert több szempontot is figyelembe kell venni a hely meghatározásakor.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a strand Földvár felőli része iszonyúan elhínárosodott, fürdése alkalmatlan, így ott lenne
szükség medertisztításra.
Fekete János alpolgármester:
Hozzáfűzi, hogy a Tóparti Park egy részén is szükséges a nád tisztítása.
Dr. Lövey László balatonszárszói lakos:
Véleménye szerint ez összefésülhető lenne a csónakkikötő tervével.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy mikor szándékoznak a csónakkikötő programot elindítani?
Dr. Lövey László balatonszárszói lakos:
Válaszol, hogy amint lehet, elkezdenék.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a javaslattal elviekben mindenki egyetért, de kis időt kérnek, hogy átgondolják, mi lenne a
legpraktikusabb megoldás. Javasolja, hogy a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottsággal közösen megtárgyalják a napirendet.
(Dr. Lövey László kérelme a jkv. 19. sz. melléklete)

17) Sí- Tenisz- Bike Sport Kft ügyvezetőjének kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos anyag alapján tájékoztatást ad a Képviselő- testületnek. Felkéri Vicha Attilát egy rövid tájékoztatásra.
Vicha Attila Teniszklub vezetője:
Az írásos anyag alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a Teniszklub az elmúlt évben
9.000.000.- Ft TAO támogatással segítette a helyi labdarúgó szakosztályt, az idén márciusi 31-ig ismét
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körülbelül 3.000.000.- Ft-os TAO pályázatra lenne lehetőség. Sajnálja, hogy a nyári programajánlóba a
teniszverseny nem került bele.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy ő személy szerint támogatja a beruházást, ez olyan vagyonnövekedést jelent, ami a településen marad. Megkérdezi, hogy a megnövekedett energia számla a bérlőt terheli?
Vicha Attila Teniszklub vezetője:
Válaszol, hogy természetesen az ő költségük.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Itt közel 3.500.000.- Ft-os beruházásról van szó, amihez csak kis mértékű támogatást kérnek, így támogatja ő is.
Vicha Attila Teniszklub vezetője:
Elmondja, hogy a kivitelezéstől függően akár 150.000.- Ft-tal kevesebb is lehet az Önkormányzattól kért
támogatás.
Tefner Tibor képviselő:
Jelzi, hogy ő is támogatja.
Csizmás Mihály, a FIDESZ helyi alapszervezet elnöke:
Elmondja, hogy mind a két kérelmet támogatni kellene, hisz mindegyik Balatonszárszó hírnevét és bevételét növelné.
Dancsecs Klára, a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője:
Tájékoztat, hogy a program előzetesben az Önkormányzat által rendezett főbb rendezvények kerültek be,
de lesz végleges programajánló és abban természetesen benne lesz Head Kupa is.
Harmath Imre Sportegyesület elnöke:
Javasolja támogatni a Tenisz Klub kérelmét, hisz minden évben nagy összeggel támogatják a Sportegyesület.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sí- Tenisz- Bike Sport Kft ügyvezetőjének kérelmére a Mikszáth K. utcai strandon lévő teniszpályák megvilágításának a Kft beruházásában történő megvalósításához hozzájárul és azt 800.000.- Ft összegben támogatja az önkormányzat 2018.
évi költségvetés tartaléka terhére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Sí- Tenisz – Bike Sport Kft kérelem a jkv. 20. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
79/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sí- Tenisz- Bike Sport
Kft ügyvezetőjének kérelmére a Mikszáth K. utcai strandon lévő teniszpályák megvilágításá-
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nak a Kft beruházásában történő megvalósításához hozzájárul és azt 800.000.- Ft összegben
támogatja az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Egyebek
18/1 Tájékoztatás a közvilágítás korszerűsítéséről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy érkezett két szakember, aki a település közvilágításának korszerűsítéséről
fog tájékoztatást tartani.
Lengyeltóti Zsolt, a Grennovate Kft. vezetője:
Rövid tájékoztatást ad a Képviselő-testületrészére a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban, a jelenlévők részére kiosztja a prospektust és az elkészített tanulmányt.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Megkérdezi, hogy a jelenlegi lámpaoszlopokra fel lehet ezeket szerelni?
Lengyeltóti Zsolt, a Grennovate Kft. vezetője:
Válaszol, hogy igen, mert ők csak az aktív elemeket értékesítik, telepítik, a passzív elemek a régiek maradnak.
Dr. Lövey László balatonszárszói lakos:
Megkérdezi, hogy a fényerő szabályozás mi alapján működik, előzetes felmérés alapján vagy mozgás
alapján?
Lengyeltóti Zsolt, a Grennovate Kft. vezetője:
Válaszol, hogy lehet mozgás alapján vagy előzetesen program alapján is szabályozni, az igényekhez mérten.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke:
Véleménye szerint ezzel a megoldással óriási energiaköltséget meg lehet takarítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Szünetet rendel el.
(A bemutató anyag a jkv. 21. sz. melléklete)
SZÜNET
18/2 Forrás biztosítása TOP-1.41.-15-SO1-2016-00047 azonosító számú „Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Fejlesztése” tárgyú pályázathoz
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 22. sz. melléklete)
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Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
80/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15SO1-2016-00047 azonosító számú pályázat kapcsán indított közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében bruttó 700.033 Ft forrást biztosít a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás részére, az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
18/3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy nemrég kérte a Képviselő-testület, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról kapjanak részletes tájékoztatást. Ezt nem kapták meg, ezért javasolja, hogy ezt továbbra is kérjék.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 23. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
81/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
2018. évi költségvetése terhére a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálatának jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatkörébe tartozó térítési díjat
100%-ban átvállalja 2018. évben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelős: Dorogi Sándor János polgármester
Határidő: értelem szerint
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18/4 A Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás által a CARNA Bt-vel kötendő megbízási szerződés díjának biztosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester
Tájékoztatja Képviselő-testületet, hogy a gyerekorvos munkaköri leírásában nem szerepel a bölcsődei
gyerekek ellátásával kapcsolatos feladat rendszer, így külön megbízási szerződést kell kötni erre vonatkozóan, havi 50.000.- Ft-ért.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy a szerződést maga az Óvodafenntartó Társulás köti meg, mert ő a fenntartó, csak vállalta az
Önkormányzat, hogy 2018. évben a teljes költségét fizeti a bölcsőde fenntartására. A Képviselőtestületnek arról kell döntenie, hogy ezt a havi 50.000.- Ft-ot vállalja és március 1-től visszamenőleg ezt
az összeget kifizeti az Önkormányzat a doktornőnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Óvodafenntartó
Társulás által a CARNA Bt-vel (képviselő: Dr. Merényi Éva, 8624 Balatonszárszó, Fő u. 48. cégjegyzékszám: 14-06-306361) a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Mini Bölcsőde tagintézményének havi négy
órában történő orvosi felügyeletére, ellátására kötendő megbízási szerződésben foglalt bruttó 50.000.Ft/hó megbízási díj összeget 2018. március 1-től, 2018. évre vonatkozóan az önkormányzat 2018. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor János polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A szerződés tervezet a jkv. 24. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
82/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Óvodafenntartó Társulás által a CARNA Bt-vel (képviselő: Dr. Merényi Éva, 8624 Balatonszárszó, Fő u. 48. cégjegyzékszám: 14-06-306361) a Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda Mini Bölcsőde tagintézményének havi négy órában történő orvosi felügyeletére,
ellátására kötendő megbízási szerződésben foglalt bruttó 50.000.- Ft/hó megbízási díj öszszeget 2018. március 1-től, 2018. évre vonatkozóan az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor János polgármester
Határidő: értelem szerint
18/5 Településfejlesztési terv beadásáról és a költségekről szóló döntés
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy még bekért anyagokat, amelyben összegyűjtésre kerültek a projekt megvalósítására vonatkozó információk, a másikban pedig dokumentálva vannak azok a hatóságok, akikkel
egyeztetés folyt a két és fél év alatt. Az építészek is készítettek olyan anyagokat, amelyek egyes szakterü-
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letek feltérképezését szolgálta mindenre kiterjedő részletességgel, minden terület átvizsgálásával. Ebből
lett összegyűjtve az a végleges dokumentum, ami beadásra kerül rövidesen. Ez csak egy mintázata a közel
ezer fővel történt tárgyalásokról, akik írásban is jelezték, hogy részt vesznek, együttműködnek ebben a
projektben. Elmondja, hogy elérkezett a projekt beadásának időpontja, bízik abban, hogy a miniszterelnöki hivatalban pozitív elbírálásban részesül és megvalósul a fejlesztés. Az írásos anyag alapján tájékoztatja
a testületet. Elmondja, hogy a projekt azért ilyen nagy összegű, mert az Önkormányzat nem rendelkezik
saját földterületekkel, tehát meg kell vásárolni ezekhez a földekhez a földterületeket. Hatalmas munka
van a projekt elkészítése mögött, sokan dolgoztak rajta. Elmondja, hogy ilyen koncepció, ilyen átfogó
fejlesztési anyag nem készült még. Nem csak a mindennapokra kell gondolni, hanem a jövőre is és ez a
dokumentum tényleg a jövőt szolgálja Balatonszárszón. A projekt elkészítésének vannak pénzügyi kihatásai is, mert sem az építész iroda, sem az ügyvédi iroda nem dolgozik barátságból. Elmondja, hogy tudja,
nagy fejtörést okoz, amikor több millió forintot ki kell fizetni, de személy szerint nagyon boldog lenne, ha
valamit át tudnának adni a következő generációnak. Lehet, hogy a szerencse az önkormányzat mellé áll és
jóváhagyás után, az előkészületek már ebben az évben elkezdődhetnek, a nagyobb volumenű munkák
2019. évtől indulnának. Ez mind meg is van fogalmazva az anyagban, számokkal alátámasztva. A legfontosabb része az anyagnak, amelyben a fenntarthatóságot elemzik a szakemberek. Az projekt értékét növeli, hogy minden összefügg mindennel, globálisan értékes az egész. Szól a 2 millárd forintról, amit szárszói
szállodák kaptak fejlesztésre. Elmondja, hogy többször kielemezték ezt a projektet, testületi ülésen, közmeghallgatáson, a kistérségi képviselőkkel, jelen volt egy hivatalos tárgyaláson a projekt elkezdésekor
mind a két országgyűlési képviselő. Witzmann Mihály a tájékoztatóján kiemelte ezt, hogy Balatonszárszó
mivel állt elő, minden amellett van, hogy ezt meg kell lépni. Sajnálja, hogy Korcz Miklós nincs jelen,
mert ő is maximálisan támogatta ezt a múltkori tájékoztatón és sajnálja, hogy Szárszó jövőjét meghatározó projekt döntésénél nincs jelen. Kéri a jelenlévők Képviselőket, hogy ha egyet értenek azzal, hogy az
összeállított és elkészített fejlesztési programot fogadják el és javasolják benyújtásra, jelezzék.
( Az írásos anyag a jkv. 25. sz. melléklete)
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy igen a benyújtásra, de mennyi lesz az összeg?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy az anyag hova kerül benyújtásra?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak és Orbán Viktor miniszterelnök
úrnak.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Átfogó Fejlesztési
Koncepció- Balatonszárszó Kiemelt Projekt pályázatot benyújtja Lázár János Miniszterelnökséget Vezető
Miniszter részére az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről szóló támogatás elnyerése érdekében.
A pályázatot a Képviselő- testület Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére is megküldi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Várady Tünde Ildikó projektmenedzser, a pályázat átadásáért. Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Orbán Viktor Miniszterelnök Úr és Lázár János Miniszterelnökséget Vezető Miniszter részére írt levél a
jkv. 26. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
83/2018.(IV.3.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Átfogó Fejlesztési Koncepció- Balatonszárszó Kiemelt Projekt pályázatot benyújtja Lázár János Miniszterelnökséget Vezető Miniszter részére az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről szóló támogatás elnyerése érdekében.
A pályázatot a Képviselő- testület Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére is megküldi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Várady Tünde Ildikó projektmenedzser, a pályázat átadásáért
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a költségekről a Képviselő-testületet, elmondja, hogy építési koncepció elkészítése
3.000.000.- Ft.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy az összeg bruttó?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy nettó. Tájékoztat, hogy a gazdasági megvalósíthatósági javaslat kidolgozása 6.350.000.Ft, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok és a többi dokumentum 6.000.000.- Ft, okos város koncepciójának kidolgozása 140.000.- Ft, kiemelt településfejlesztés kidolgozása 250.000.- Ft, ez összesen
15.740.000.- Ft. Tudja, hogy a Képviselő-testület nincs hozzászokva az ilyen költségekhez, de az is látható az elkészült anyagban, hogy minden részterületen vannak konkrét feladatok, ahol mindig vannak ügyvédi díjak, enélkül ma már semmiféle projekt nem indulhat és a tervezési díjak sem egyszerűek. Elmondja, hogy csak a piac tervezés díja 2.000.000.- Ft. Átgondolva, a munkavégzés után ezt az összeget rá kell
szánni erre a projektre. Elosztva három évre, nem egy akkora összeg, amelyet az Önkormányzat költségvetése ne bírna ki, különösen azért mert az elmúlt évben rekord bevétel volt Szárszón. Természetesen
fontosnak tartja, hogy minden forint szakszerűen, átgondolva legyen elköltve, de a jövő és az új generáció
érdekében ennyit meg kell kockáztatni. Tájékoztatja a testületet, hogy az írásos anyagban 100.000.000.Ft+ ÁFA van tervezve az előkészítő munkálatokra, a pályázat sikere esetén ez az összeg költhető el erre a
projektre és lehet, hogy nem is kell az egészet felhasználni, de a lehetőség adott mindenre. Ebben a helyzetben kell átgondoltan, fegyelmezetten dönteni. Próbáljanak előbbre látni és arra gondolni, hogy mennyi
munka van e mögött, másrészt mit kamatozhat ebből Balatonszárszó és a környezete a következő években, évtizedekben. Ha elveszítjük ezt a pénzt, abban az esetben is ezt a tervdokumentációt a következő
időkben is bármikor fel lehet használni. Aki egyetért azzal, hogy ezek a kifizetések megtörténjenek, azok
szíveskedjenek szavazni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint két részre kellene bontani, ahogy már egyszer Nagy Zoltán felvetette már, hogy egyszer a tartalék terhére biztosítani külön ezt az összeget, a másik pedig maga a kifizetésre szólna. Megkérdezi, hogy vannak e külön szerződések?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy igen, minden itt van külön szerződésben.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy a szerződések feltételeit ismerik-e, a polgármester úr alá tudja-e írni a teljesítésigazolásokat, mert rendben voltak a teljesítések, a vállalt feladatokat elvégezték-e, a szerződések megfelelnek-e a
jogi formuláknak, nem hátrányos-e az Önkormányzatnak?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy minden adminisztrálva van.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy egyéb követelmény nincs?
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Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy nincs, illetve van benne néhány sikerdíj a pályázat megvalósulása esetén.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a Képviselő-testületnek külön-külön mindegyik szerződést el kellene fogadni. Úgy emlékszik, hogy a megvalósíthatósági javaslatot már elfogadta a testület egy korábbi ülésen, de ezek szerint
arra még nem történt kifizetés?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy nem történt. Megkérdezi, hogy egyenként kellene szavazni?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy igen, egyenként kellene a szerződéseket elfogadni, a szerződésekben benne van, hogy
milyen feladat elvégzésével kik lettek megbízva és annak elvégzésére mekkora összeget fizet az Önkormányzat. A teljesítésigazolást az elvégzett munka alapján ki kell adni és arra fizet az Önkormányzat, ha
ezek a feladatok ténylegesen elkészültek.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az első szerződés a HAP Tervezőiroda Kft. szerződése, ebben 3.000.000.- Ft szerepel.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy milyen feladatellátást vállaltak a szerződésben?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy tervezési feladatok elvégzésért kérnek 3.000.000.- Ft-ot.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAP Tervezőiroda Kft részére
3.000.000.- Ft összeget fizet a Balatonszárszó Kiemelt Projekttel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzésére.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a Képviselő- testület 3 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett nem hoz határozatot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy nincs meg a döntés, mert legalább 4 egybehangzó szavazat szükséges a határozathozatalhoz. Javasolja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg ezeket a szerződés tervezeteket
és az alapján tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a következő ülésre. Ettől függetlenül a pályázat
benyújtható, mert azt elfogadta a testület.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Nagy Zoltánnak a rengeteg munkát, amit végeztek, a sok utazást, a sok tárgyalást és reméli
lesz idő, amikor esetleg a Képviselők másképp gondolják a jövőt. Személy szerint nagyon sajnálja, és úgy
érzi a három és fél éves munkájuk, munkája csődöt mondott, maradnak a kátyúzásnál és a mindennapok
ügyintézésénél.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Balatoni Turisztikai Centrumtól volt itt egy személy, aki nagyra értékeli a
Balatonszárszón végzett turisztikai munkát, és felajánlotta, hogy legyen egy közös együttműködés Szárszó és Füred között.
18/6 Balaton Jövőjéért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos anyag alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balaton Jövőjéért Alapítvány
részére Dr. Almacht Ottó elnök kérelmére 180.000.- Ft támogatást nyújt a Soli Deo Gloria Kórus
kárpátaljai fellépése költségeinek fedezésére, az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
(A kérelem a jkv. 27. sz. melléklete)
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
84/2018.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balaton Jövőjéért
Alapítvány részére Dr. Almacht Ottó elnök kérelmére 180.000.- Ft támogatást nyújt a
Soli Deo Gloria Kórus kárpátaljai fellépése költségeinek fedezésére, az önkormányzat
2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Egyéb hozzászólás nem volt. Dorogi Sándor polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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