Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/265-9/2018
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2018. április 23-án tartott rendes üléséről
9. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
85/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
86/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
87/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Házi Szociális Gondozó Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
88/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 2017. évben Balatonszárszón végzett
család- és gyermekjóléti szolgáltatásáról szóló beszámolójának elfogadása
89/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2017. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása
90/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelés elfogadása
91/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Motorcza Gyula művelődési ház igazgatói feladatok ellátására benyújtott pályázatának érvénytelenné
nyilvánítása
92/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Huszár Hajnalka megbízása a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával és határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése
93/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatának támogatása
94/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvár polgármesterének a két település közötti közigazgatási határ módosítása vonatkozásában
benyújtott megkeresésének elutasítása
95/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó 696/7 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának igénylése
96/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére
97/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszó Moór Kft-vel megbízási szerződés kötése
98/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének támogatása
99/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, 248/2. hrsz-ú forgalomképtelen parkoló ingatlan művelési ágának forgalomképes piac
művelési ágra történő megváltoztatása
100/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése bölcsőde kialakítás kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására

101/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése közétkeztető konyhaépület és étkező fejlesztésének kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
102/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Református Egyházközség támogatása
103/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Római Katolikus templom, plébánia támogatása
104/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Evangélikus Egyház támogatása
105/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása Pipacs utca, Széchenyi utca és az Arany János utca helyreállítására
106/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Roadtechnik Kft árajánlatának elfogadása- Szóládi út, jobb oldali járda utolsó két ház előtti felújítása
107/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
ÖKOBAU Kft árajánlatának elfogadása- Rónay utca, Rózsa utca burkolat- felújítása és Rózsa utca
csapadékvíz elvezetés kiépítése
108/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
BITUNOVA Kft árajánlatának elfogadása- Csárda utca, Kaza utca és Rónay utca útjavítási munkáinak
elvégzése

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V.11.) önkormányzati
rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 23-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
Korcz Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Kálosiné Gyimesi Mária

titkársági és humánpolitikai ügyintéző, jegyzőkönyvezető

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó 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 Közalapítvány elnöke

nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
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
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
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Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Merényi Vanda
Mikulcza Gáborné
Balassáné Vinkler Ivett
Tarsoly Attiláné
Kocsisné Tóka Györgyi

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
Turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata mb. intézményvezetője
balatonszárszói lakos, pedagógus
szociális ügyintéző
gondozónő
gondozónő

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

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes
azt megnyitja. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat a meghívóban szereplő napirendek mellett
újabb napirendi pont tárgyalására?
Megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozó Szolgálat 2017. évi tevékenységéről
3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évi tevékenységéről
4) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
7) A Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátása pályázati kiírásra érkezett pályázatok elbírálása
8) Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgatói pályázatának támogatása
9) Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének kezdeményezése közigazgatási határ megváltoztatására
10) Balatonszárszó 696/7 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának igénylése
11) Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére
12) Szárszó Moór Kft-vel szerződés kötése
13) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete siófoki csoportvezetőjének támogatási kérelme
14) A 248/2 hrsz-ú parkoló átminősítése forgalomképtelen ingatlanból forgalomképes ingatlanná
15) Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése bölcsőde kialakítás kivitelezési munkáihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátására
16) Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése közétkeztető konyhaépület és étkező fejlesztésének kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
17) Egyházak támogatása
18) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
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:
85/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozó Szolgálat 2017.
évi tevékenységéről
3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017.
évi tevékenységéről
4) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
5) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
7) A Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátása pályázati kiírásra érkezett pályázatok elbírálása
8) Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgatói pályázatának támogatása
9) Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének kezdeményezése közigazgatási
határ megváltoztatására
10) Balatonszárszó 696/7 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának igénylése
11) Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére
12) Szárszó Moór Kft-vel szerződés kötése
13) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete siófoki csoportvezetőjének támogatási
kérelme
14) A 248/2 hrsz-ú parkoló átminősítése forgalomképtelen ingatlanból forgalomképes ingatlanná
15) Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése bölcsőde kialakítás kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
16) Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése közétkeztető konyhaépület és étkező fejlesztésének kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
17) Egyházak támogatása
18) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) 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 tájékoztatja a Képviselő-testületet, majd tájékoztatást ad a költészet napi rendezvényről, a Móricz utcai strandon történt kerítésépítésről, a Szárszón rendezett nemzetközi
horgászversenyről, a Kaza utcai terület rendbetételéről, a Berzsenyi utca rendbehozataláról, a Liliom utca
és Ganz üdülő területén végzett munkálatokról, a központi strandon történő kerítésépítésről.
Nagy Zoltán képviselő:
A strandon megszűnt a strandcikk árusítás, ezért javasolja a két büfé közé egy faház leállítását és a működtetése megpályáztatását. Érdeklődik a vízi csúszda helyzetéről.
Dorogi Sándor polgármester:
A csúszda üzemeltetője elmondása szerint akkor tud fejlesztést végrehajtani, ha három éves megállapodást köt vele az Önkormányzat. Nem fog rá költeni, ha a három éves szerződést nem írhatja alá. A stran-
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don a vízi sporteszköz bérlést a vízi rendészet nem engedélyezi, ezért fontos lenne a csúszda fejlesztése.
A faházra reagálva elmondja, nem tudja, hogyan illik bele a strand képébe, ezt körbe kell járni, ehhez
szakember véleménye szükséges.
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(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:
86/2018.(IV.23.) 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

2) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozó Szolgálat 2017.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkéri Apáti King elnököt,
hogy tájékoztassa a testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy részletesen áttárgyalták a napirendet, pozitív a mérleg, az étkezés kiszállításból és a 400.- Ft-os étkeztetésből is megfelelő összeg folyt be, a létszám ingadozó, de a
kiszolgálás megoldott, a gondozottak száma csökkent, de az óraszám telített. A Bizottság a beszámolót
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy 10-12.000.000.- Ft-ba kerül évente ez a szolgáltatás az önkormányzatnak. Megkérdezi,
hogy a térítési díj bevezetése mennyivel csökkentette az önkormányzat általi kiegészítést?
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
A térítési díj 2018. 01.01.-től került bevezetésre, minimális azoknak a személyeknek a száma, akik emiatt
lemondták a szolgáltatást. Összegszerűen nem tudja most megmondani, utána kell néznie.
Balassáné Vinkler Ivett szociális ügyintéző:
Havi szinten nagyságrendileg 190.000.- Ft.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A költségvetési tervezetben éves szinten 2.000.000.- Ft van betervezve bevételként. 2018. évben a normatíva 220.000.- Ft-ról 330.000.- Ft-ra emelkedett, ez is csökkenti a kiadások összegét.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Megjegyzi, hogy dicséret jár mindenkinek, aki ezzel foglalkozik.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat az erre az évre vonatkozó szakterületi törvényességi ellenőrzésről, amely a szolgáltatásokra
illetve a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekre vonatkozott. A Képviselők előterjesztési anyagához
csatolásra kerültek a vizsgálati anyagok, mindegyik esetben megállapították, hogy teljes mértékben megfelel a jogszabályi előírásoknak a Hivatal tevékenysége.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól Szárszó népességének fogyásáról, majd felkéri a gondozónőket, hogy továbbra is ilyen lelkesen végezzék a feladatukat és az új gondozottakat fogadják nagy szeretettel. Tájékoztatást ad a Balatonföldvári
Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatánál felmerült problémákról.
Megállapítja, hogy nincs egyéb 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 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:
87/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Házi Szociális Gondozó Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Merényi Vanda mb. intézményvezető
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Merényi Vandát a kiegészítésre.
Merényi Vanda, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának mb. intézményvezetője:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ő 2018. április 30-ig megbízott vezető, a csütörtöki társulási
ülésen fog eldőlni, hogy ki lesz az új vezető.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évben Balatonszárszón végzett család- és gyermekjóléti szolgáltatásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
88/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári
Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évben Balatonszárszón végzett
család- és gyermekjóléti szolgáltatásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a beszámolóval jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál 44 darab készülék van kihelyezve, az elmúlt
évben kettő riasztás érkezett, a szolgáltatás 1.434.640 Ft-ba került az önkormányzatnak. Az idei évben
emelték az összeget, tavaly 100.- Ft volt naponta a készülék ára, az idei évben ez 135.- Ft lett.
Merényi Vanda Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának mb. intézményvezetője:
Elmondja, hogy két kivonulás volt, de a riasztás ennél sokkal több volt.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, ki dönti el, hogy ki kaphat ilyen készüléket?
Merényi Vanda Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának mb. intézményvezetője:
Jogszabály határozza meg a feltételeket. Egyes önkormányzatok már nem vállalják ennek a költségét, így
akkor az idős embereknek vagy a családnak kell fizetni.
Borza Miklós katolikus plébános megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel 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 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:
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89/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az
önkormányzat 2017. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal

5) ) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy 2017. évben kezdődött és 2018. évben valósult meg a bölcsőde, így ezzel az alapellátással
bővült Balatonszárszó szolgáltatása. Gyereklétszám növekedés esetén lehetőség van esetleg pályázat útján
a bölcsőde bővítésére.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hány kisgyerek van a bölcsődében?
Magda Ilona óvodavezető:
Válaszol, hogy teljes létszámmal, 7 fővel működik.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Kormány tervezett családtámogatási terveiről, az óvoda- bölcsőde kerítés és terasz felújításáról, az
új játékok beszerzéséről, a kötcsei óvoda és konyha intézményegységről, az iskolai beiratkozásról, első
osztályosok létszámáról. Megkérdezi, hogy vannak-e olyan családok, akiket napi szinten szükséges látogatni, támogatni?
Merényi Vanda Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának mb. intézményvezetője:
A tavalyi évben voltak beköltözött családok, akik csak egy ideig tartózkodtak a településen és problémák
voltak velük. Szárszóra nem jellemző a probléma, inkább a belső településeken jellemző.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogyan látják azokat az eseteket, ahol a család egyik tagja külföldön dolgozik?
Merényi Vanda Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának mb. intézményvezetője:
Véleménye szerint ez egy átlagos családban nem okoz nagy problémát.
Dorogi Sándor polgármester:
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. 5. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
90/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelését.
Felkéri a jegyzőt, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést a Somogy Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: 2018. május 31.

6) A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. Megállapítja, hogy nincs kérdés
a képviselők részéről. Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi civil
szervezetek támogatásáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz., a rendelet tervezet a jkv. 6/1 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
7/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete
a helyi civil szervezetek támogatásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv.6/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Borza Miklós katolikus plébánost tájékoztatja, hogy érkezése előtt a házi segítségnyújtásról volt szó és ez
őt is érinti, hisz ő hivatásánál fogva nap, mint nap találkozik az idősebb korosztállyal.
Borza Miklós katolikus plébános:
Az idős emberektől panaszt nem hallott, véleménye szerint meg van oldva a lelki és a fizikai gondozás,
nem tapasztal problémát ez ügyben, bár nem régóta van itt. Amennyiben az emberek a szomszédaikra
odafigyelnek, akkor meg van oldva a falu problémája. Ha igazságosság van, akkor béke is van.
Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint az emberek hajlamosak arra, hogy a lelki dolgokkal nem foglalkoznak.
Borza Miklós Katolikus plébános:
Örül, hogy az óvodában minden gyermek részt vesz a hittan oktatáson.
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Dorogi Sándor polgármester:
Szól a ,, Megújulás Útja”sétányról és az egyházi életről.

7) A Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátása pályázati kiírásra érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Tomka Ákost a tájékoztatásra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság április 17-én meghallgatta mindkét
pályázót. Az ülésen részt vett a megyei művelődési hivataltól delegált szakértő is. A bizottság határozatképes volt. Az egyik pályázó Huszár Hajnalka Balatonboglárról, az ő pályázata tartalmazta azokat a mellékleteket, amit a pályázati felhívás előírt. A másik pályázó Dr. Motorcza Gyula Ordacsehiből, az ő pályázata nem tartalmazta a pályázati felhívásban megjelölt mellékleteket. Személyes meghallgatása során
az is tisztázódott, hogy a megfelelő szakirányú végzettséggel nem rendelkezik. A bizottság javasolja,
hogy Dr. Motorcza Gyula pályázatát a Képviselő-testület tekintse érvénytelennek. Huszár Hajnalka pályázatát érvényesnek és megfelelőnek találták, a feladat ellátására alkalmasnak tartják, ezért a bizottság
javasolja Képviselő-testületnek, hogy Huszár Hajnalkát nevezze ki a beosztásra.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy öt évre lesz kinevezve?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Igen, a közalkalmazotti jogviszonya határozatlan időre szólna, négy hónapi próbaidővel, a vezetői megbízatása öt évre. Ha nem felel meg öt év múlva, akkor is közalkalmazottként továbbra is az intézménynél
marad. A próbaidő négy hónap, mely alatt indokolás nélkül megszűntethető a közalkalmazotti jogviszony.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért,
jelezze.
(Az írásos előterjesztés, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2018.04.17-i ülésének jegyzőkönyve és
Berlik Mária szakmai véleménye a jkv. 7. 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:
91/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Dr. Motorcza Gyula
szám alatti lakosnak a Balatonszárszói József Attila
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására benyújtott pályázata a pályázati felhívásban meghatározott iratok, igazolások hiánya miatt érvénytelen.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a pályázót.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért,
jelezze.
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:
92/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Hajnalka
szám alatti lakost 2018. június 20. napjától 2023. június 19. napjáig, 5 év
időtartamra megbízza a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb
vezető) feladatainak ellátásával. Ezzel egyidejűleg 2018. június 20. napjától kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, 4 hónap próbaidő kikötésével a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház munkáltatóhoz. A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) szerinti F fizetési osztály 10 fizetési fokozat alapján havi alapilletménye
Ft, garantált bérminimumra történő kiegészítés
Ft, alapilletménye összesen
Ft. A vezetői pótlék a pótlékalap 200 %-a, azaz
Ft, a
kulturális illetménypótlék a pótlékalap 125 %-a, azaz
Ft. Illetménye ennek megfelelően havi bruttó Ft.
A közalkalmazott munkaköre: Igazgató (magasabb vezető), munkahelye: Balatonszárszói
József Attila Művelődési Ház, 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 20.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgatói pályázatának támogatása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a pályázati eljárás menetéről, a pályázat kiírásának szükségességéről.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Előadja, hogy az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a
Képviselő-testületnek támogatásra.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatát támogatja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos pályázati anyag a jkv. 8. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
93/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Szabó Zoltánné
Gelencsér Ilona Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatát támogatja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének kezdeményezése közigazgatási
határ megváltoztatására
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatatást ad az írásos előterjesztés alapján. A Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja átadni a területet, hanem Szárszó pályázzon és építse
meg a csatornahálózatot.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülésen volt tárgyalva ez a napirendi pont.
Korcz Miklós képviselő:
Ott azt mondtuk, Balatonszárszó területét egy centivel nem kívánjuk kisebbíteni. Korábban voltak elhibázott döntések, ne menjünk vissza a tanácsi időkig, amikor az egyedüli pénzt hozó egység, mondjuk a Mol
kút Földváré lett. Tehát nem szeretnénk ilyen hibákba menni, azon kívül Mikes Kelemen utca. Gondolkodtak volna, hogy ott nyitnak házsort annak idején, saját területükön járnak kelnek. Az út mellett lényeges nagy közterület van, ha jól emlékszem földvári oldalon, úgy hogy ott nyugodtan el tudják vezetni.
Csatornázásra való hely van ott az úttesten kívül is. Én úgy gondolom, nem kell, hogy Balatonszárszó egy
centivel is kisebb legyen.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy ez a vélemény hangzott el Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén, ezt a javaslatot írta
bele az 1. variációs határozati javaslatba, a 2 sz. variáció pedig arról szól, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg egy megfelelő csereingatlan lehetőségét.
Dorogi Sándor polgármester:
Felolvassa az 1. sz. variációt, majd a 2. sz. variációt.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő1. sz. határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért,
jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. 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:
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94/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár polgármesterének a két település közötti közigazgatási határ módosítása vonatkozásában benyújtott megkeresését megtárgyalta és azt elutasítja. A képviselőtestület a jelenlegi közigazgatási határon nem kíván változtatni, a Balatonszárszó, Mikes K. utcához tartozó
023/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 6950 m2 területű kivett út területrészt nem kívánja Balatonföldvár Önkormányzatának átadni.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Balatonszárszó 696/7 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának igénylése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester
Írásos előterjesztés szerint tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.
Korcz Mikós képviselő:
Kiigazítás, nem tulajdonába kerül az Önkormányzatnak, hanem kezelésébe. Ugye hosszú-hosszú évek óta
tulajdonképpen az Önkormányzat kezeli ezt a területet, ennek folyamodványaként indítványoztuk, hogy
adják át a kezelői jogot. Egyébként ez a vízügytől származó levél számomra igen furcsa, egyedül Balatonszárszón kikötőként alkalmas partszakasz az a terület, mi szeretnénk kikötőt építeni, ugyan valaki átrajzolta most a parkon túlra ezt a kikötő tervet. Azonban amíg a Balaton partvonal szabályozási terve és a
TNM rendelet, ami a nádasokról szól, nem rajzolja át valaki a Balaton medrében a kikötő jelzést oda ahova terveztette, akkor nem lesz kikötő. Tehát pillanatnyilag ez a hatályos nádas térkép, a kikötő jelzés rajt
van. Ha most mi lemondunk arról a szándékunkról, hogy kikötőt építhessünk, akkor előfordulhat, hogy itt
a közeljövőben bizony hiába rajzoltatunk szép rajzokat, nem lesz kikötő. Tehát ennek függvényében kell
ezt itt eldöntsék a képviselők. Ez az én olvasatom.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javaslata szerint képviselő-testületi határozat kiegészítésre kerülhet azzal, hogy amennyiben a TNM rendelet ezt a kikötő részt megszünteti, akkor a fejlesztési tervben lehet kérni megfelelő területre bejelölni a
kikötő alakításának lehetőségét.
Korcz Mikós képviselő:
Itt azt várja tőlünk valaki, ha figyelmesen elolvassuk ezt a levelet, amit Varga László írt, tulajdonképpen
nem azt írja, hogy az Önkormányzat mondjon le róla, hogy kikötőt épít.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy de igen, azt várják, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon, kikötőt kíván- e ott üzemeltetni.
Korcz Mikós képviselő:
Azt mondja, hogy ha mi strandot akarunk, akkor a következő terv, ami most készül, ez a kikötőjelzés
lekerül róla.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy az előterjesztés melléklete az a Képviselő-testületi határozat, amely tartalmazza, hogy
erre az ingatlanra kikötőt kívánnak létesíteni. Erre a megkeresésre hivatkozva írták meg ezt a levelet,
amelyben kérik, hogy ne kikötő legyen oda tervezve, hanem strandfürdő, a TNM rendeletbe is így vezetik
át. Ha máshol szeretne az Önkormányzat kikötőt létesíteni, akkor javasolja, hogy kérjék, a TNM rendeletben is kerüljön feltüntetésre, hogy az a terület kikötőként szerepeljen Balatonszárszón esetében.
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Korcz Mikós képviselő:
Nehogy elmenjen egymás mellett ez a két kérem, meg nem kérem, mert közben kijön ez a rendelet és
nem lesz sehol Balatonszárszón kikötő.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ezért javasolja ezt az utóbbit belefogalmazni a határozati javaslatba.
Korcz Mikós képviselő:
Csak ez most a vízügy felé megy vissza ez a válasz, hogy ott szeretnénk kikötőt. Külön kellene írni egy
levelet, hogy a Szabolcs utcánál kérünk egy kikötő jelzést feltenni. Arra meg kapásból szívinfarktust kap
aki meglátja, hogy ott kérem szépen egy egybefüggő nádas van. Balatonon a nádas legrégebbi élet. Minden szál nád kiirtása természetkárosításnak felel meg.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint az a variáció is lehetséges, hogy a Képviselő-testület abban az esetben mond le az
itteni kikötő minősítésről, ha arra a területre megkapja a kikötői minősítést.
Korcz Mikós képviselő:
Mindenképpen azt javaslom, hogy ezt valahogy rendezzük. Nem véletlenül került, ez a jelzés annak idején, amikor a kétezres évek elején készült ez a terv. Balatonszárszón egyedüli megfelelő kikötő építésre
alkalmas hely ez lenne, ugyanis egy kikötőhöz hatalmas nagy szárazföldi terület is szükségeltetik. A színházunknál nincs meg ennek a feltétele, hallani itt már olyat, hogy kisajátítás stb. Viszont lehet, hogy a
színházunk működését lehetetlenítjük el, ha ott csattognak a vitorlás hajók.
Dorogi Sándor polgármester:
elmondja, hogy a nyolc év alatt és előtte tíz évig is mindenki azon dolgozott, hogy ezt a területet megszerezze, most van esély ennek a hozzájutásához. Kéri, hogy a testület vegye figyelembe a szavazásnál, hogy
nem tudni mikor lesz ilyen alkalom még egyszer. Korcz Miklós segítségét kéri a levél megfogalmazásában, amelyben egy másik helyszín kijelölését kérik egy kikötő megépítéséhez.
Korcz Mikós képviselő:
Igen, ennek az önkormányzati tulajdonba vagy kezelésbe kerülését én indítványoztam ezelőtt a testület
előtt. Próbálkoztunk, én nekem most egy kicsit ilyen zsarolás ízű ez a levél, de meghallgatattok, Polgármester Urat is meghallgattátok, vegyük a lapot. Főjegyzőnk azt mondta, hogy egy ilyen közbeékeléssel a
szövegbe próbálkozzunk, de valahogy hívjuk fel a figyelmét annak, akinek megy a válaszlevél, hogy ott
van benn még egy gondolatjel.
Dorogi Sándor polgármester:
Felolvassa a határozati javaslatot.
Korcz Mikós képviselő:
Hivatkozva a TNM rendelet módosításában, megszüntetésre kerülő kikötő jelzést kérjük áttenni a Szabolcs utcába. Konkrétan meg kell mondani, hogy hova.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 23/2018.(I.29.).
sz. határozatában a 696/7 hrszú ingatlan kezelői jogának átvétele esetén arról döntött, hogy az ingatlant a jelenleg hatályos 27/2004.(XI.24.) TNM rendelet mellékletében foglaltakkal összhangban – kikötő létesítésére kívánja hasznosítani. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének
a döntéssel kapcsolatos Siófok-0704-0001/2018. sz. megkeresése alapján a Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a 696/7 hrszú kivett közterület nyugati fele hasznosítására vonatkozó „közterületi zöldterület,
ezen belül hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötő létesítésére vonatkozó” TNM rendelet rendelkezésének törléséhez hozzájárul. A Képviselőtestület egyben kezdeményezi, hogy – a Képviselőtestület által
jóváhagyott fejlesztési elképzeléseket tartalmazó pályázati anyagban foglaltakkal összhangban - a módosított TNM rendelet Balatonszárszó közigazgatási területén belül ugyanezen célra a Balatonszárszó, 726,
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714/1, 714/2 és 850/29 hrszú partszakaszt jelölje ki. A rendelet ilyen tartalmú módosításának elutasítása
esetén a Képviselőtestület eredeti döntését fenntartja, a kezelői jog átvételével a 696/7 hrszú ingatlan
nyugati felét változatlanul kikötő céljára kívánja hasznosítani.
A Képviselőtestület a TNM rendelet mellékletének azon rendelkezésével egyetért, amely „5 %, vagy annál nagyobb beépítettség engedélyezésével strandfürdőt irányoz elő”
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10. 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:
95/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapítja, hogy
23/2018.(I.29.). sz. határozatában a 696/7 hrszú ingatlan kezelői jogának átvétele esetén
arról döntött, hogy az ingatlant - a jelenleg hatályos 27/2004.(XI.24.) TNM rendelet mellékletében foglaltakkal összhangban – kikötő létesítésére kívánja hasznosítani. A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének a döntéssel kapcsolatos
Siófok-0704-0001/2018. sz. megkeresése alapján a Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a
696/7 hrszú kivett közterület nyugati fele hasznosítására vonatkozó „közterületi zöldterület, ezen belül hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötő létesítésére vonatkozó” TNM
rendelet rendelkezésének törléséhez hozzájárul. A Képviselőtestület egyben kezdeményezi,
hogy – a Képviselőtestület által jóváhagyott fejlesztési elképzeléseket tartalmazó pályázati
anyagban foglaltakkal összhangban - a módosított TNM rendelet Balatonszárszó közigazgatási területén belül ugyanezen célra a Balatonszárszó, 726, 714/1, 714/2 és 850/29 hrszú
partszakaszt jelölje ki. A rendelet ilyen tartalmú módosításának elutasítása esetén a Képviselőtestület eredeti döntését fenntartja, a kezelői jog átvételével a 696/7 hrszú ingatlan
nyugati felét változatlanul kikötő céljára kívánja hasznosítani.
A Képviselőtestület a TNM rendelet mellékletének azon rendelkezésével egyetért, amely „5
%, vagy annál nagyobb beépítettség engedélyezésével strandfürdőt irányoz elő”
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Csizmás Mihály, Merényi Vanda, Mikulcza Gábor és Mikulcza Gáborné távoznak az ülésről.
Dr. Lövey László megérkezik az ülésre.

11) Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának
csökkentésére
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Korcz Mikós képviselő:
Azt meg lehet tudni, hogy mihez képest csökkenti az árakat. Ez az általunk pályázott összeg és átutaljuk
egy szolgáltatónak ahol hatalmas nagy árréssel dolgoznak. Tehát itt minden évben eljátsszuk ezt a mozdu-
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latot, hogy igen megpályáztatjuk és egy utalás gombbal elküldjük, de éppen a lakossági víz és csatorna
szolgáltatás támogatása a címe ennek a pályázatnak, amit a Belügyminiszter írt ki.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Tájékoztatja a testületet, hogy a DRV Zrt-t megkérdezte, és azt mondták, hogy ha ez a pályázat nem lenne, akkor jóval többe kerülne a lakosságnak a víz köbméter díja.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint fejlesztésre kellene fordítaniuk ezt a pénzt.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Elmondja, hogy nem is a víz a drága, hanem a járulékos költségek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. 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:
96/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2018. május 7.

12) Szárszó Moór Kft-vel szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet majd elmondja, hogy az eddig begyűjtött idegenforgalmi adó
3.000.000.- Ft.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a SzárszóMoór Szolgáltató Kft-vel (8624 Balatonszárszó, Arany J. u. 3.; képviseli: Tomcsányiné Moór Magdolna
ügyvezető; adószám: 23524297-1-14)a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint a 2018.
április 1. napjától 2018. június 15. napjáig terjedő időszakra, havi bruttó 80.000.- Ft megbízási díj ellenében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(A megbízási szerződés tervezet a jkv. 12. 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:
97/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt a Szárszó- Moór Szolgáltató Kft-vel (8624 Balatonszárszó, Arany J. u. 3.; képviseli:
Tomcsányiné Moór Magdolna ügyvezető; adószám: 23524297-1-14)a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerint a 2018. április 1. napjától 2018. június 15. napjáig terjedő időszakra, havi bruttó 80.000.- Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete siófoki csoportvezetőjének támogatási
kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Korcz Mikós képviselő:
A támogatási szerződésben 100.000.- Ft van írva, az előterjesztés 20.000.- Ft-ról szól.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Válaszol, hogy elírás történt, ki fogja javítani a támogatási szerződésben szereplő összeget.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 13. 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:
98/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartaléka terhére 20.000.- Ft összegű támogatást
biztosít a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármester a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) A 248/2 hrsz-ú parkoló átminősítése forgalomképtelen ingatlanból forgalomképes ingatlanná
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Helyi
Építési Szabályzat rendelet módosítása érdekében a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. 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:
99/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó,
248/2. hrsz-ú forgalomképtelen parkoló ingatlan művelési ágát forgalomképes piac művelési ágra változtatja.
A Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítása érdekében a Képviselő-testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése bölcsőde kialakítás kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést köt Fáró Lászlóval (8640 Fonyód, Csend u. 5.; adószám: 51004057-1-34) a jegyzőkönyv mellékletét képező, beterjesztett szerződés tervezet szerint a Balatonszárszó, Radnóti u. 10. sz. 1313/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben bölcsőde kialakítás kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó
150.000.- Ft díj ellenében. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az megbízási szerződés a jkv. 15. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
100/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt Fáró Lászlóval (8640 Fonyód, Csend u. 5.; adószám: 51004057-1-34) a jegyzőkönyv
mellékletét képező, beterjesztett szerződés tervezet szerint a Balatonszárszó, Radnóti u. 10.
sz. 1313/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben bölcsőde kialakítás kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó 150.000.- Ft díj ellenében.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Fáró Lászlóval megbízási szerződés kötése közétkeztető konyhaépület és étkező fejlesztésének kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad a Képviselő-testület részére a megbízási szerződésről.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Jelzi, hogy a szerződésben az utca nevét szükséges kijavítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést köt Fáró Lászlóval (8640 Fonyód, Csend u. 5.; adószám: 51004057-1-34) a jegyzőkönyv mellékletét képező, beterjesztett szerződés tervezet szerint műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó 400.000.- Ft díj ellenében azzal
a kiegészítéssel, hogy a fejlesztendő épület ténylegesen a 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty u 6. sz. alatti
ingatlanon található (hrsz. 1286) továbbá a megnevezése közétkeztető konyhaépület és étkező.
A Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az megbízási szerződés a jkv. 16. 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:
101/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt Fáró Lászlóval (8640 Fonyód, Csend u. 5.; adószám: 51004057-1-34) a jegyzőkönyv
mellékletét képező, beterjesztett szerződés tervezet szerint műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó 400.000.- Ft díj ellenében azzal a kiegészítéssel, hogy a fejlesztendő épület
ténylegesen a 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty u 6. sz. alatti ingatlanon található (hrsz .
1286 )továbbá a megnevezése közétkeztető konyhaépület és étkező.
A Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) Egyházak támogatása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a református Egyházközség kérelméről. Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendet és 400.000.- Ft támogatást javasolnak.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség részére, a parókia nyílászáró cseréjének megvalósításához 400.000.- Ft támogatást nyújt az
Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A kérelem a jkv. 17. 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:
102/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség részére, a parókia nyílászáró cseréjének megvalósításához
400.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Római Katolikus Plébánia kérelméről, ugyancsak 400.000.- Ft támogatást javasol.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a balatonszárszói Római Katolikus
templom, plébánia részére, a templom ajtók cseréjének megvalósításához 400.000.- Ft támogatást nyújt
az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A kérelem a jkv. 18. 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:
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103/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a balatonszárszói
Római Katolikus templom, plébánia részére, a templom ajtók cseréjének megvalósításához
400.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy az evangélikus egyház részére 200.000.- Ft támogatást szavazzon meg a Képviselőtestület, a templom belsejének renoválására.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a balatonszárszói Evangélikus Egyház, templom részére, a templom belső terének felújításához 200.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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:
104/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a balatonszárszói
Evangélikus Egyház, templom részére, a templom belső terének felújításához 200.000.- Ft
támogatást nyújt az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Egyebek
18/1 Pályázat benyújtása belterületi utak felújítására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az útfelújításra kiírt pályázatról. Elmondja, hogy a települések nagyságához igazodik a pályázható összeg, Balatonszárszó 15.000.000.- Ft-ra pályázhat. Elkészült hozzá a tervdokumentáció, a szakvélemény, szükséges hozzá még egy térkép másolat. Az anyagot holnap be kell
adni, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzák meg a pályázat beadását.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – alcél keretében a Pipacs utca teljes helyreállítását, a Széchenyi utca sávos helyreállítását és az Arany János utca sávos
helyreállítását meg kívánja valósítani, melynek összköltségvetését bruttó 17.596.283.- Ft-ban elfogadja,
és a pályázatban igényelt támogatási összeg, bruttó 11.250.000.-Ft alapján számított bruttó 6.346.283.-Ft
önerő összegét nyertes pályázat esetén az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A pályázati kíirás a jkv. 19. 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:
105/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat c) Belterületi utak, járdák,
hidak felújítása – alcél keretében a Pipacs utca teljes helyreállítását, a Széchenyi utca sávos helyreállítását és az Arany János utca sávos helyreállítását meg kívánja valósítani,
melynek összköltségvetését bruttó 17.596.283.- Ft-ban elfogadja, és a pályázatban igényelt támogatási összeg, bruttó 11.250.000.-Ft alapján számított bruttó 6.346.283.-Ft önerő
összegét nyertes pályázat esetén az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
18/1 Utak felújítására vonatkozó árajánlatok elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a három útszakasz felújításra vonatkozó árajánlatokról. A Csárda, Kaza és Rónay utcák
felújítására a Bitunova cégtől érkezett árajánlat, 10.211.000.- Ft összegben. Az anyag tartalmazza a mellékleteket is. Erre más cég nem tudott árajánlatot adni, mert ezt a technológiát más nem tudja alkalmazni
Magyarországon, ezért ezt csak így tudják vállalni. A másik cég a Rónay és Rózsa utca felújítását és a
Rózsa utca csapadékvíz elvezetését végezné el. Ebben a két utcában csak forró, meleg aszfalttal lehet
megoldani a felújítást, mert parkolók és szegélyek is vannak tervezve. A harmadik szakaszra érkezett
árajánlatok a Szóládi út végén lévő járda szakasz megépítésére szólnak, 1.142.000.- Ft összegben. Ezeknek a munkálatoknak az elvégzése fontos lenne, hogy még a szezon előtt elkészüljenek. A Roadtechnik
Kft árajánlata a legkedvezőbb, bruttó 1.142.000- Ft, a Szóládi út jobb oldali járda utolsó két ház előtti
felújítása térkővel. Javasolja ennek az árajánlatnak az elfogadását.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint meg kell gondolni, mert a Roadtechnik Kft-nél a határidővel probléma volt a Zrínyi
utcai járdánál.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Zrínyi utcánál egyik- másik képviselő állandóan kifogásokat tett és emiatt elcsúszott a
az építés. Kikéri magának, hogy ezt még egyszer felhozza valaki. Tefner Tibor volt az, aki mindig kifogást emelt annak idején. Semmi nem volt jó, újra szavazás, még szavazás, még három szavazás, ezért
csúszott el.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy nem volt ott háromszor szavazva.
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Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy ő nem véd egyetlen vállalkozót sem, de az önkormányzat hibája miatt építették még
karácsonykor is az utat. Ha most nem kezdik el, ebből nem lesz útépítés, úgy járnak, mint a Zrínyi utcával. Nem az ő hibája miatt, ő bármit előhozott, mindig volt kifogás. Ő a településért dolgozik, nem a saját
érdekében, de semmi nem jó.
Tefner Tibor képviselő:
Válaszol, hogy akkor is időben ki lett írva a pályázat, egy hónapot sem csúszott, ez a cég meg lett nevezve és meg is kapták a munkát. Akkor ő ugyanezt megszabta és akkor is azt mondta, hogy jó, menjen a
munka. Ő most csak szerette volna ezt megkérdezni.
Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint nem így volt. Úgy néz ki, hogy van helyi ellenzék, ő így nem tud dolgozni. Vagy akkor ne csinálják, ilyen kifogásokkal, hogy a Zrínyi utca. Meg kellett volna nézni most is az átadást, megkérte Tefner Urat, hogy nézzék meg, műszakilag megfelel-e. Most jönnek észrevételek, mit tehet. Alá lett
írva, át lesz véve a Zrínyi utca.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy végignézték, nem egyszer, nem kétszer.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy hóesésben nem lehet normális utat építeni. Kérte, hogy minél hamarabb csinálják meg,
mert tél lesz.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy mikor lett megrendelve a Zrínyi utcai járda?
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy valamikor októberben. Azt kéri, hogy akit érdekel, hogy az utak épüljenek, az szíveskedjen dönteni, ne a saját, hanem lehetőleg a község érdekében. Kiszedették a fákat, kifúrták a föld alatt,
kiszedették a rossz aszfaltot, kellemetlen, hogy a munka már félig el van végezve és most szavaznak róla,
de a cég bízik az önkormányzatban. Segíteni kell, nem kifogásokat felhozni.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Roadtechnik Kft-nek (8638 Balatonlelle, Bethlen Gábor u. 9.) a Balatonszárszó, Szóládi út, jobb oldali járda utolsó két ház előtti felújítására benyújtott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, bruttó 1.142.186.- Ft összegben
elfogadja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés beterjesztésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Roadtechnik Kft, a VG CONSTRUCTOR Kft és a HORACAM Kft árajánlata és az összehasonlító
táblázat a jkv. 20. 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:
106/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Roadtechnik Kftnek (8638 Balatonlelle, Bethlen Gábor u. 9.) a Balatonszárszó, Szóládi út, jobb oldali járda utolsó két ház előtti felújítására benyújtott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal, bruttó 1.142.186.- Ft összegben elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés beterjesztésére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Rónay, Rózsa utca, Rózsa utca csapadékvíz elvezetésre az Ökobau Kft. adta a legjobb
árajánlatot, referencia munkájuk az elkészült Ifjúság és Újélet utca.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az ÖKOBAU Kft-nek (8600 Siófok,
Vak B. u. 38.) a Balatonszárszó, Rónay utca, Rózsa utca burkolat- felújítására és Rózsa utca csapadékvíz
elvezetés kiépítésére benyújtott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, bruttó
27.608.190.- Ft összegben elfogadja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés beterjesztésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A 2. sz. Mélyépítő Kft, az ÖKOBAU Kft és a BALATON-ÚT KFT árajánlat és az összehasonlító táblázat a jkv. 21. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
107/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az ÖKOBAU Kft-nek
(8600 Siófok, Vak B. u. 38.) a Balatonszárszó, Rónay utca, Rózsa utca burkolat- felújítására és Rózsa utca csapadékvíz elvezetés kiépítésére benyújtott árajánlatát a jegyzőkönyv
mellékletét képező tartalommal, bruttó 27.608.190.- Ft összegben elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés beterjesztésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Csárda, Kaza és Rónay utca felújítását a Bitunova Kft. végezné el nettó 10.211.400.- Ft
összegért.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a BITUNOVA Kft-nek (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D ép.) a Balatonszárszó, Csárda utca, Kaza utca és Rónay utca útjavítási
munkáira benyújtott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, bruttó 12.968.479.- Ft
összegben elfogadja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés beterjesztésére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A BITUNOVA Kft árajánlata a jkv. 22. 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:
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108/2018.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a BITUNOVA Kftnek (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D ép.) a Balatonszárszó, Csárda utca,
Kaza utca és Rónay utca útjavítási munkáira benyújtott árajánlatát a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, bruttó 12.968.479.- Ft összegben elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés beterjesztésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Jelzi, hogy egy árajánlat alapján döntött a testület.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy nincs másik cég, ez egy német technológia, onnan hozzák az alapanyagot is.
18/3 Nagyközségi Sportegyesület elnökének felmondása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet Harmath Imrének, a Nagyközségi Sportegyesület elnökének felmondásáról.
Harmath Imre, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Megköszöni az eddigi bizalmat, megpróbálják mielőbb megtalálni az utódját, akinek sok sikert kívánva
átadja a stafétát.
(A felmondás a jkv. 23. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a humán bizottság körébe tartozik ez a kérdés, illetve a képviselők között is van sportszerető ember, a feladat adott, gondolkodni kell az utódlásról. Személy szerint nagyon sajnálja a lemondást.
Abban bízik, hogy ha nincs más, akkor a képviselők között is van olyan sportszerető ember, aki magára
vállalja a sportegyesület vezetését, legalább erre a másfél évre. Szól a hulladék problémáról, az iskolások
által szervezett hulladékgyűjtésről és a Virágos Magyarország pályázatról.
Szűcs József balatonszárszói lakos:
Javasolja, hogy a közterület felügyelő bírságolja meg, ha valaki nem tarja be a szabályokat.
Borza Miklós Katolikus plébános:
Javasolja a ,,Tiszta udvar, rendes ház” elismerés újbóli bevezetését.
Dorogi Sándor polgármester:
A közelgő programokról ad tájékoztatást.
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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