Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/265-11/2018
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2018. május 28-án tartott rendes üléséről
11. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
118/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
119/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
LEDER-DENTAL Kft-vel fogorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés meghosszabbítása
120/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
121/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó, 2017. évi éves ellenőrzési jelentés és éves öszszefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
122/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2017. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
123/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített
éves mérlegbeszámolójának, a kiegészítő mellékletének valamint a független könyvvizsgálói jelentésének
elfogadása
124/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Tervezési szerződés kötése a NIF Zrt-vel- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata területét érintő
településrendezési eszközök módosítása a 358. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
125/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft beszámolójának elfogadása
126/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása
127/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens 2018. évi nyári szezonra való felkészülésről szóló beszámolójának elfogadása
128/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Matkovics Diána múzeumpedagógus 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló, a József Attila
Emlékházra vonatkozó beszámolójának elfogadása
129/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Kertész Adél ügyvezető 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló tájékoztatójának elfogadása
130/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek) szóló beszámoló elfogadása
131/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Püspökné Horváth Ildikó és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde között kötendő
bérleti szerződéshez pótelőirányzat biztosítása
132/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Renault Trafic személygépkocsi vételárának kifizetése
133/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
HAP Tervezőiroda Kft-vel a "Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése" pályázat kapcsán
kötött tervezési szerződés jóváhagyása

134/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Greenland Palace Kft-vel a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat kapcsán
megbízási szerződés kötése
135/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
b) Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása

Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V.30.) önkormányzati
rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-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
polgármester
Fekete János
alpolgármester
Apáti Kinga Csilla
képviselő
Tefner Tibor
képviselő
Nagy Zoltán
képviselő
Dr. Tomka Ákos
képviselő
Korcz Miklós
képviselő
Igazoltan távol lévő képviselő
Tefner Tibor
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
Balázs Zsuzsanna
Szabó Zoltánné Gelencsér
Ilona
Magda Ilona
Kertész Adél
Matkovics Diána
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

címzetes főjegyző

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
műszaki ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője

megjelent
nem jelent meg
megjelent

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
József Attila Emlékház-múzeumpedagógus
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

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

3

Mikulcza Gábor
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Szita László
Skibáné Ládonyi Zsuzsanna
Bartos Krisztina
Szűcs József
Boros Istvánné

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balaton Jövőjéért Alapítvány elnöke
Turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
Könyvvizsgáló
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft könyvelője
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft munkavállalója
balatonszárszói lakos
Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft képviseletében

megjelent
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 6 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) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének elfogadása
3) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
4) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített
éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
5) Tervezési szerződés kötése a NIF Zrt-vel- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata területét érintő településrendezési eszközök módosítása a 358. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
6) Tájékoztató a temetkezési közszolgáltatási tevékenységről
7) Pályázatokról szóló tájékoztató
8) Tájékoztató a 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről
9) Tájékoztató a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek)
10) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
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:
118/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
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) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének elfogadása
3) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
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4) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági jelentésének,
egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
5) Tervezési szerződés kötése a NIF Zrt-vel- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
területét érintő településrendezési eszközök módosítása a 358. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
6) Tájékoztató a temetkezési közszolgáltatási tevékenységről
7) Pályázatokról szóló tájékoztató
8) Tájékoztató a 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről
9) Tájékoztató a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek)
10) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
A napirendi pontokon kívül elmondja, hogy Dr. Kovács Mária fogorvosnak április 31-én lejárt a szerződése, személyes beszélgetés során a doktornő elmondta, hogy szeretné két évre meghosszabbítani. Felkéri
a doktornőt egy rövid tájékoztatásra.
Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy szeretne még dolgozni, van benne még lelkesedés, és ha szükség van rá,
akkor még pár évig szeretné csinálni.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület két évre hosszabbítsa meg a szerződést.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a LEDER-DENTAL Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Balatonföldvár, Kölcsey u. 8/1. sz., képviseli: Dr. Ledermayer Ferenc)
2013. április 9. napján kelt, fogorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződést2018. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig a szerződésben foglalt feltételek változatlanul hagyásával meghosszabbítja.
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 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:
119/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a LEDER-DENTAL
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Balatonföldvár, Kölcsey u. 8/1. sz., képviseli: Dr. Ledermayer Ferenc) 2013. április 9. napján kelt, fogorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződést 2018. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig a szerződésben
foglalt feltételek változatlanul hagyásával meghosszabbítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária távozik az ülésről.
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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 Polgárőrség huszonöt éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségről, a szervezet által kapott Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatáról, a Turisztikai Egyesület tisztújító közgyűléséről, amelyen új elnököt is
választottak Vicha Attila személyében, a titkár pedig Némethné Szabó Magdolna maradt. Felkéri Némethné Szabó Magdolnát, hogy ismertesse az új tagok nevét.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy május 20-án minden tag mandátuma lejárt és a tél folyamán az
egyesület elnöke elhalálozott. Az elnök Vicha Attila, az alelnök Kéri Andrea, a titkár Némethné Szabó
Magdolna lett, az elnökség tagjai pedig: Kétszeri Csilla, Dancsecs Klára és Gamauf Béla. A felügyelő
bizottság tagjai: Matkovics Diána, Bónay Lászlóné és Takácsné Marics Margit.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy az egyesület évek óta nagyon sokat tesz a turisztikáért. Gratulál az új vezetőségnek és javasolja, próbálják meg, hogy minél többen vegyenek részt a közös munkában. Szól a Hotel Holiday újra nyitásáról, akik szintén beléptek a Turisztikai Egyesületbe, a Szárszó Panzió sikeres működéséről, amelynek a vezetője lett az egyesület alelnöke. Elmondja, hogy a Kis Tehén
Étterem egyik tulajdonosa is tag lett az egyesületben. Tájékoztat az óvodában tartott gyereknapi ünnepségről majd felkéri Magda Ilona óvodavezetőt egy rövid tájékoztatásra.
Magda Ilona, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője:
Tájékoztatja a képviselőket a gyermeknap alkalmából tartott élménygazdag, játékos délelőttről.
Dorogi Sándor polgármester:
Gratulál az összes résztvevőnek. Szól a szombaton megrendezett gyereknapról, felkéri Apáti Kinga Csillát egy rövid tájékoztatásra.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Röviden ismerteti a gyereknapi rendezvény programjait.
Dorogi Sándor polgármester:
Gratulál a rendezvény rendezőinek, köszönetet mond a támogatóknak. Szól az iskolai kirándulásokról.
Mikulcza Gábor a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, turizmusáért Közalapítvány elnöke:
Elmondja, hogy az iskolás osztályok kirándulást szerveztek Sopronba, Pécsre, a Duna-kanyarba, Tordasra.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona, a József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője:
Tájékoztatást ad arról, hogy megújították az Ökoiskola pályázati címet, a település civil szervezeteivel is
kötöttek együttműködési megállapodást, szól a testvériskolai kirándulásról és a június 16-án tartandó
ballagási ünnepségről.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a József Attila verseny kapcsán tartott megbeszélésről, amelyen az érintett öt település polgármestere
és munkatársai vettek részt. Tájékoztatást ad a konyha felújításáról és bezárásáról, az étkeztetést a Véndiófa és a Szárszó Étterem oldja meg ez idő alatt.
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. 1. 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:
120/2018.(V.28.) 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) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Dr. Tomka
Ákost, a bizottság elnökét egy rövid tájékoztatásra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja képviselő-testületet, hogy az írásos anyag és a szóbeli beszámoló alapján a Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az erre vonatkozó könyvvizsgálói
jelentést az ülés előtt kapták meg, így azt nem volt idejük áttekinteni, de az összefoglalóból látták, hogy a
könyvvizsgáló is megfelelőnek tartja.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a 2017. évben 828.000.000.- Ft bevétel szerepelt az Önkormányzat költségvetésében,
ezzel szemben a kiadás 639.000.000.- Ft volt, finanszírozási bevétel 104.000.000.- Ft, finanszírozási kiadás pedig 7.000.000.- Ft. 286.000.000.- Ft a maradvány. Ez azért lett ilyen magas összeg, mivel két pályázat pénzügyi fedezetét már az Önkormányzat számlájára utalták. Összességében igen racionális gazdálkodás folyt.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2017. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz., a rendelet tervezet a jkv. 2/1 sz., a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyve a jkv. 2/2 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
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(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/3 sz. melléklete)

3) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Szita László könyvvizsgálót, hogy a belső ellenőrzés tapasztalatairól adjon tájékoztatást.
Szita László könyvvizsgáló:
Az írásos anyag alapján röviden tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Szita Lászlót, hogy a könyvvizsgálói jelentésről tájékoztassa a képviselőket.
Szita László könyvvizsgáló:
Tájékoztatást ad a független könyvvizsgálói jelentés alapján.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Szól a 2017. évi magas iparűzési adóbevételről, amely a vasútépítésnek köszönhető illetve az idegenforgalmi adó bevétel összegéről, amely az állami támogatással együtt
64.000.000.- Ft volt.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó, 2017. évi éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
(Az írásos előterjesztés és az ellenőrzési jelentés 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:
121/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó, 2017. évi éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő- testülete a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített, az
Önkormányzat 2017. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A könyvvizsgálói jelentés jkv. 4 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:
122/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített, az Önkormányzat 2017. évi
éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági jelentésének,
egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és felkéri Dr. Tomka
Ákos bizottsági elnököt egy rövid tájékoztatásra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bizottság tárgyalta a napirendet, ahol Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője szóban bizonyos kiegészítéseket tett. A könyvvizsgálói jelentést is megkapták, a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy ehhez a napirendhez is készült könyvvizsgálói jelentés és felkéri Szita Lászlót, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Szita László könyvvizsgáló:
A jelentés alapján tájékoztatást ad a Képviselő-testület részére.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a 2017. év volt az első, amikor a Kft kezelte a strandbelépő bevételét, több olyan munkálat is volt, ami nem volt jellemző az előző évekre, ez egy kicsit megzavarhatta a költségvetését. Reméli,
ebben az évben ez egyszerűbb, áttekinthető lesz. Megkérdezi, hogy a képviselőknek a tájékoztatóval és az
írásos anyaggal kapcsolatba van-e észrevételük?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Természetesen a jelentést elfogadják, mert az megalapozott minden tekintetben, de van egy kérdés, ami a
bizottsági ülésen felmerült. A Kft-nél nagy probléma van a létszám tekintetében, lehet, hogy valamilyen
intézkedést kell tenni a gépesítés irányába, esetleg valamilyen ösztöndíj rendszert is el tud képzelni a
fiatal munkavállalók részére. Kéri, hogy erről a Kft ügyvezetője mondjon pár gondolatot.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Megköszöni Dr. Tomka Ákos képviselő hozzászólását majd tájékoztatást ad a Kft személyi problémáiról.
Ő is a géppark fejlesztésében látja az egyik megoldást a személyzeti kérdésre, a másik megoldás kéthárom ember felvétele lenne, de ez plusz bérköltséggel járna.
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Dr. Tomka Ákos képviselő:
A bizottsági ülésen felmerült, hogy az a pénzügyi keret, amit az Önkormányzat biztosít a Kft részére,
elégséges- e ennek a színvonalnak a megtartásához illetve honnan lehetne plusz forrásokat teremteni. A
pénzügyi tervezés kérdése és a plusz feladatok véleménye szerint átgondolást igényel.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól az előszezoni nagy turista forgalomról, amely a Kft-nek plusz feladatokat jelent. A felmerült kérdéseket át kell gondolni és figyelembe kell venni az új költségvetés tervezésénél.
Nagy Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy az egyéb napirendi pontban szeretne a Kft ügyében hozzászólni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő
mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját
81.568 e Ft eszköz-forrás végösszegben, 756 e Ft veszteséggel elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a
számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és
közzétételéről 2018. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetője, Határidő: értelem szerint.
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:
123/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves
mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamint a Szita és Társai Könyvvizsgáló
Tanácsadó és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített
éves beszámolóját 81.568 e Ft eszköz-forrás végösszegben, 756 e Ft veszteséggel elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámolójának a helyben szokásos
módon való közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámolójának az elektronikus úton
történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2018. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint
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(A 2017. évi közhasznúsági jelentés, az egyszerűsített éves mérlegbeszámoló, a kiegészítő melléklet és a
független könyvvizsgálói jelentés a jkv. 5. sz. mellékletei)
Szita László távozik az ülésről.

5) Tervezési szerződés kötése a NIF Zrt-vel- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata területét érintő településrendezési eszközök módosítása a 358. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, ahol az Önkormányzat is tulajdonos és a
vasútépítés, korszerűsítés folyamán valamilyen műtárgyat építettek, ami részben érinti ezt az ingatlant.
Ilyen esetben a törvényi előírás szerint egy kisajátítási eljárás keretében ezt a tulajdonosok felé rendezik,
Az Önkormányzatnak a Helyi Építési Szabályzatot módosítani szükséges a kisajátítás lebonyolításához. A
kártalanítást megkapja mindenki.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
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:
124/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
1./ Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balatonszárszó Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 10/2005.(V.3.) önkormányzati
rendeletét 9. sz. módosítását a Balatonszárszó, 358. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
2./ A módosításra vonatkozó, a Településtervező, a NIF Zrt és az Önkormányzat közötti
háromoldalú szerződés tervezetet jóváhagyja.
3./ Megbízza a polgármestert, hogy a HÉSZ 9. sz. módosításra vonatkozóan arra jogosult
településtervezőtől szerezzen be 3 árajánlatot és azokat a soron következő testületi ülésre
terjessze elő.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)

6) Tájékoztató a temetkezési közszolgáltatási tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Rövid tájékoztatást ad az írásos anyag alapján.
Boros Istvánné, a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft képviseletében:
Javasolja, hogy a 2017. és 2016. évi temetőfenntartás többletbevételéből fákat, bokrokat ültessenek a
temető területén. Elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolatuk az Önkormányzat pénzügyi részlegével, külön
kiemeli Szabóné Balassa Mónikát. A szolgáltatás árai nem változtak 2014. év óta, de a taggyűlésükön az
igazgató úr felhívta a figyelmüket, hogy 2019. évre egy kismértékű áremelés szükséges lenne. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az elmúlt években a temetőben nagy rend és tisztaság van, minden szakszerűen folyik,
megoldódott a terasz, a világítás és a vizesblokk kérdése is.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Temetkezési
Szolgáltató Kft beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
125/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
(A beszámoló a jkv. 7. sz. melléklete)
Boros Istvánné távozik az ülésről.

7) Pályázatokról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a konyha felújításról, elmondja, hogy a pályázat költsége nem fedezi a teljes összeget.
Szól a turisztikai fejlesztés pályázatról, a Csukás Színház öltözőjéről, amely szezon elejére várhatóan
elkészül, a piac felújítás őszre történő tervezéséről, a hivatali épület energiakorszerűsítéséről, az útépítésekről, a Móricz utcai strandi sportpálya felújítására elnyer pályázatról.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
126/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Szóládi utca végén elkészült járdáról, a Liliom utcai átereszről, a Ganz üdülő előtti csapadékvíz
elvezetésről és a Berzsenyi utcai aszfaltjavításról.

8) Tájékoztató a 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Közreműködnek:
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens
Matkovics Diána múzeumpedagógus
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Némethné Szabó Magdolna turisztikai referenst, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Az írásos beszámoló alapján tájékoztatást ad, majd átadja a szót Vicha Attilának, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnökének.
Vicha Attila, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Elmondja, hogy az egyesületet vállalkozásként szeretnék üzemeltetni, több bevételt generálni, június végén írásban részletesen beszámolnak erről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót és felkéri Matkovics Diána múzeumpedagógust, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Matkovics Diána múzeumpedagógus:
Tájékoztatást ad az írásos beszámolója alapján.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót és felkéri Kertész Adélt, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet az üdülési idényre való felkészüléséről.
Kertész Adél a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Az írásos beszámoló alapján részletesen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a múzeum költségvetésébe segítsen az Önkormányzat, hogy a felújítási munkák elkészüljenek.
Matkovics Diána múzeumpedagógus:
Elmondja, hogy a munkák elvégzésére nehéz szakembert találni.
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Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy fontolják meg kamerák felhelyezését, legalább három helyre, az illegális szemétlerakás
miatt. A lomtalanításnál a sorban állás csökkentésre megoldást kellene találni.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy ha a lomokat lepakolják az udvarba és utána megint fel az autóra, akkor az dupla munka,
egyszerűen nem lehet gyorsítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ez volt az első alkalom, amikor a szemétszállító cég csak egy autót tudott küldeni, ebből
adódott ez a kellemetlenség.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztatást ad, hogy folyamatosan begyűjti a Kft a kirakott lomokat, már egy szemétszállító autónyit
elvittek, de megint van egy nagyobb mennyiség.
Korcz Mikós képviselő:
Nekem is volt szerencsém kint járni a telepen éppen a lomtalanításkor, valóban, ha több jármű a rendelkezésre áll, akkor praktikusan másképp kell leállítani ezeket az autókat és akkor valóban, aki hozza a kis
megunt lomját, az saját maga pakolja bele abba az autóba. Hát ez praktikus ugye, mert emberhiány van,
aki meg van, az mind autón volt és szaladgált megrendelésre a faluban. Lehet, hogy akkor ki kell találni,
nem hívjuk be őket abba az udvarba teljesen és forgolódnak és mérgelődnek, hanem esetleg kell jelölni
még két helyszínt a faluban, ahol megáll a kukásautó.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy az idén a tavalyi évhez képest sok lom volt.
Korcz Mikós képviselő:
Egyébként mindenképpen elismerés meg illeti a Kft dolgozóit.
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgatónak.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona, a József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője:
Nagyon örülnek a konyha felújításának, az ebédeltetés megoldása az egész június érinti, mert az utolsó
két hétben felügyeletet biztosítanak a dolgozó szülők gyermekeinek, illetve július hónapban nyári napközit hirdetnek. Megköszöni a polgárőrség segítségét az úttesten való átkelésnél. Kéri az Önkormányzat
segítségét abban, hogy június 15-e után is biztosítsák az étkezést a gyermekek számára. Kéri a 2016. évben kibontott, konyha felőli kiskapu visszaállítását, mert az iskola udvari játékokat szeretne vásárolni, de
azokat csak zárható udvaron lehet biztonságban tudni. Illetve az iskola bejárathoz szeretnének 150.000.Ft körüli összegből előtetőt készíteni, hogy a bejárat csúszásmentes legyen és a tetetőről lezúduló hó se
oda essen le. Ebben a két dologban kérnék a Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatását.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy megteszik a szükséges lépéseket.
Korcz Miklós képviselő:
Elmondanám, hogy engem mivel kerestek meg a József Attila utcai lakosok. Képviselők tudják, hogy ott
van egy beton lépcső le a vasúton keresztül, egy átjáró a strandra. Többen is szeretnék kérni a testülettől,
hogy szereltessen korlátot a betonlépcső mellé. Ezt beszéljük át.
Nagy Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy ellopták a Rigó utcai zsákutcát jelző táblát, illetve szeretné kérni, hogy a Rákóczi és Sport utca
kereszteződésében egy elsőbbségadó táblát helyezzenek ki.
Korcz Miklós képviselő:
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Ha már a Zoltánunk a tábláknál tart, megkerestek azzal is, hogy a Dózsa György utca, ahol a Szóládi utcába csatlakozik, oda egy stop táblát szereltessen fel a testület. Ugyanis onnan nagy sebességgel kihajtanak az autók és a lenti lakóknak, a kereszteződés alatt lakóknak ez sokszor balesetveszélyt jelent.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, szokatlan, hogy nincs itt a kulturális vezető Dancsecs Klára, ugyanis a felmentési idejét tölti.
De még közreműködött, segített a nyári programok összehangolásában, szerkesztésében, szerdán érkezik
a nyomdából a nyári programfüzet. Tájékoztatást ad a nyári programokról, rendezvényekről.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Kéri, hogy a Képviselő-testület egyenként fogadja
el a három beszámolót.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens 2018. évi nyári szezonra való felkészülésről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Dorogi
Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A három 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:
127/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Némethné Szabó
Magdolna turisztikai referens 2018. évi nyári szezonra való felkészülésről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Matkovics Diána múzeumpedagógus 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló, a József Attila Emlékházra vonatkozó beszámolóját elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
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:
128/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Matkovics Diána
múzeumpedagógus a 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló, a József Attila
Emlékházra vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Kertész Adélnak, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjének a 2018. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló
tájékoztatóját elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
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:
129/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Kertész Adélnak, a
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjének a 2018. évi üdülési idényre
való felkészülésről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Tájékoztató a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek)
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a balatonszárszói kereskedelmi egységek nyitva tartásáról és árukészletéről. Szól a strandi büfékről, a szezonális vendéglátó egységekről, a Léda cukrászdáról, az újonnan nyitott Kis Tehén étteremről, a Fő utcai Retro étteremről, a Szárszó étteremről, a Taverna étteremről és a Vén Diófa étteremről.
Vicha Attila, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Szól a Fő utca 25. szám alatti Head bemutatóteremről, amely az egész Dél-Dunántúlt el fogja látni.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a füstölt áruk boltjáról és a termelői piacról.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Balatonszárszón lévő kereskedelmi és vendéglátó egységek több mint kétszáz embert
tartanak el. Megköszöni ezt az üzemeltetőknek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek) szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
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:
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130/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek) szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Egyebek
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

10/1) Püspökné Horváth Ildikó és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde között
kötendő bérleti szerződéshez pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a bérleti szerződés tervezet alapján. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Püspökné Horváth Ildikó bérbeadó
és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde bérlő között kötendő, a Véndiófa Étterem
elnevezésű kereskedelmi üzlet bérlésére vonatkozó, a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezetben foglaltak szerint egyetért.
A Képviselő- testület a bérleti díj és a rezsiköltség összegét a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére pótelőirányzatként biztosítja a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde részére. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a módosító költségvetési rendelettervezet következő ülésre történő előterjesztésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Magda Ilona, a
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
( A bérleti szerződés tervezet 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:
131/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Püspökné Horváth Ildikó bérbeadó és a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde bérlő között kötendő, a Véndiófa Étterem elnevezésű kereskedelmi üzlet bérlésére vonatkozó, a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezetben foglaltak szerint egyetért.
A Képviselő- testület a bérleti díj és a rezsiköltség összegét a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére pótelőirányzatként biztosítja a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde részére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a módosító költségvetési rendelet- tervezet következő ülésre történő előterjesztésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
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Magda Ilona, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője
Határidő: értelem szerint

10/2) Kisbusz vásárlása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad arról, hogy a korábban megrendelt kisbusz vételár bekérője megérkezett, amely
7.865.000.- Ft-ról szól. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat által a KaposvárCar Kft-től megrendelt Renault Trafic 1.6dCi 125Le típusú személygépkocsi 7.865.000.- Ft összegű vételárát a Kaposvár- Car Kft részére, az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére átutalja. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
( A vételár bekérő és az árajánlat 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:
132/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat által a Kaposvár- Car Kft-től megrendelt Renault Trafic 1.6dCi 125Le típusú személygépkocsi 7.865.000.- Ft összegű vételárát a Kaposvár- Car Kft részére, az önkormányzat 2018.
évi költségvetése terhére átutalja.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10/3) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” kapcsán megbízási szerződések kötése a Greenland Palace Kft-vel és a HAP Tervezőiroda Kft-vel
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet majd ismerteti az írásos
előterjesztést.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen átbeszélték a napirendet, el kell végezni, a pályázati pénz rendelkezésre áll.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Greenland Palace Kft szerződéséről, amelynél a bizottsági ülésen felvetődött az a kérdés, hogy a szerződésben szereplő összeg egyszeri kifizetés vagy több alkalommal lesz-e ekkora összeg.
Elmondja, hogy ez egyszeri összeg, az egész projektre vonatkozik. Egy ilyen anyagot kötelező elkészíteni.
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Korcz Miklós képviselő:
Nem tudtuk értelmezni a pénzügyi bizottság ülésén, hogy mire vonatkozik ez a szerződés, de most a polgármester úr azt mondta, hogy az egész projektre vonatkozik, akkor az lenne a kérdésem, hogy ki lett- e
javítva a szerződés szövege vagy?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy nem egyértelmű a szerződés tárgya.
Korcz Miklós képviselő:
Ha csak erre az öltözőkre vonatkozik, akkor nagyon sok. Még ha pályázati pénzből van is, tehát én azt
szeretném kérni, hogy Ákos segíts ebben, hogy mit kérünk abba a szerződésbe beleírni, hogy kiderüljön,
hogy a teljes projektre vonatkozik.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a szerződés szövegből nem derült ki, hogy a teljes projektnek az előkészítő tevékenységére szükséges-e ez az összeg és a szerződés. Véleménye szerint a határozatba kell belefogalmazni, hogy
azzal a feltétellel és kikötéssel hagyja jóvá a Képviselő-testület, hogy a teljes bonyolítási tevékenységre
vonatkozik.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyetért ezzel, ez egy egyszeri összeg. Javasolja, hogy így módosítsák a határozati javaslatot és a szerződést is.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a szerződés a jkv. 11/1 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:
133/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a HAP Tervezőiroda
Kft-vel (1027 Budapest, Margit krt. 24.; képviseli: Baranya Szabolcs és Hortobágyi Gábor
ügyvezetők) a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020 azonosító számú, "Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése" elnevezésű pályázati projekthez kapcsolódó pályázat
megvalósítása során a Balatonszárszó, Jókai Mór u. 2. 721 hrsz. helyszínen megvalósítandó ideiglenes használatú színházi öltözők telepítéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítésére kötött tervezési szerződést 1.960.000.- Ft + ÁFA díjazás ellenében az előterjesztés
és jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés szerint jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslat elfogadását azzal a feltétellel,
hogy a szerződésben szerepeljen, hogy a szerződés és a megbízási díj a projekt teljes bonyolítási tevékenységére vonatkozik.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A szerződés tervezet a jkv. 11/2 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:
134/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt a Greenland Palace Kft-vel (2613 Rád, Rákóczi u. 1.; képviseli: Balogh Veronika) a
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020 azonosító számú, "Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése" elnevezésű pályázati projekthez kapcsolódó pályázat megvalósítása során „Előzetes szükségletfelmérés” feladatok ellátására, 1.968.504.- Ft + 531.496.- Ft ÁFA,
összesen 2.500.000.- Ft díjazás ellenében az előterjesztés és jegyzőkönyv mellékletét képező
szerződés tervezet szerint azzal a feltétellel, hogy a szerződésben szerepeljen, hogy a szerződés és a megbízási díj a projekt teljes bonyolítási tevékenységére vonatkozik.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/4) Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása és javaslattétel a tiszteletdíj felhasználási
céljára
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona, a József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője:
Megköszöni a felajánlást.
Dorogi Sándor polgármester:
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. 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:
135/2018.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2018. május hónapra vonatkozó havi bruttó 191.900.- Ft felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2017. november hónapra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából megmaradt
összegből illetve a 2018. május hónapra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából (havi bruttó
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191.900.- Ft) összesen 50.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére a Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány támogatására hagyja jóvá.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Nagy Zoltán képviselő:
Véleménye szerint a Fő utcán lévő osztatlan közös tulajdonú ház rendbetételére valami megoldást kéne
keresni. Érdeklődik, hogy foglalkozott- e ezzel a kérdéssel valaki?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy a tulajdoni lap szerint több, mint harminc tulajdonos van, több, mint tíz végrehajtási jog
van, gyakorlatilag egy sakk-matt helyzet és mivel az Önkormányzat nem társtulajdonos így kezdeményezni se tudja a közös tulajdon megszüntetését. Teljesen rendezetlen jogállapotban van az ingatlan.
Ha van köztük elérhető társtulajdonos, akkor őt kellene folyamatosan felszólítani, bírságolni, mivel egyetemes felelősséggel tartoznak.
Korcz Miklós képviselő:
Én is úgy gondolom, hogy szorítgassuk.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy a járási hivatal felé jelezzék a faluképet és turizmust romboló állapotot, amely közegészségügyi problémákat is felvethet és szíveskedjen a járási hivatal bírságolni.
Korcz Miklós képviselő:
Esetleg, ha az épület olyan állapotba kerül, akkor a jegyző bontási…
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes jegyző:
Válaszol, hogy a járási hivatal rendelhet el bontást.
Korcz Miklós képviselő:
Járási hivatal, vagy épp akire tartozik, de elrendelheti a hatósági kényszerbontást és oda áll az Adél a
teherautókkal és elhordja.
Nagy Zoltán képviselő:
A strandon lévő csúszda ügyéről érdeklődik. A csúszda működését mikor, kivel lehet megoldani?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a csúszda tulajdonosa részére hivatalos felszólítást küldtek, hogy mutassa be a szükséges
engedélyeket. Holnap utánanéznek, hogy hogyan áll ennek a határideje.
Nagy Zoltán képviselő:
Érdeklődik, hogy a strand bejáratánál megszűnt strandcikk kereskedés helyett nem lehetne- e bent a
strand területén erre helyet biztosítani?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy erre pályázatot kell kiírni. Megkérdezi a jegyző asszonyt, hogy a pályázati kiírásnak melyek a szabályai?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy esetleg úgy lehetséges, ha a pályázó saját maga biztosítja az épületet, mobil épületet. A
pályázati eljárás harminc napnál hosszabb.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint ez csak úgy lehetséges, ha az Önkormányzat épít egyet vagy letesz egy esztétikus mobil épületet, vagy a pályázati kiírásban előírja, hogy milyen lehet.
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Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy emlékei szerint a Kft tevékenységei között szerepel kereskedelmi tevékenység is, ezért a
strand pénztárnál árulhatna ilyen típusú termékeket.
Dorogi Sándor polgármester:
Át kell nézni, hogy az idei szezonra ezt hogyan lehet megoldani, jövőre pedig át kell gondolni, hogy legyen egy ilyen szolgáltatás is a strandon.
Nagy Zoltán képviselő:
A központi strandon lévő köves partszakasz állapotáról érdeklődik.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztat arról, hogy a mai nap folyamán nézte meg egy szakember, a magas vízszint miatt jelenleg nem
megoldható, de javasolta, hogy olyan kőfelhúzással lehetne ősszel megvédeni ezt a partszakaszt, mint
amilyen a Tóparti parkban van.
Nagy Zoltán képviselő:
A strandon lévő faház lebontásáról érdeklődik.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy elindították az eljárást, napokon belül elkerül onnan.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a legutóbbi Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülésen egyéb napirend keretében szóba
került az Önkormányzat fejlesztési projektje és az ezzel kapcsolatos szerződések testületi ülésen történő
jóváhagyása, továbbá az ezzel összefüggő kérdések. Elég részletesen kitárgyalták, a jegyző asszony
szakmai tájékoztatást adott arról, hogy ugyan nem volt teljes a létszám a képviselő-testületi ülésen, de a
megfelelő többség megvolt. A Bizottságnak volt egy javaslata, amivel személy szerint ő is egyetért. A
nagy összegű szerződéskötéseknél a jelenlegi törvényi szabályozás és a Szervezeti és Működési Szabályzat nem írja elő azt, hogy értékhatárhoz kötve minősített többségi szavazás kell a Képviselő-testület részéről. A bizottsági ülésen kialakult egy olyan álláspont, amit egyhangúlag el is fogadtak, hogy javasolnák
megfontolásra a Képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatba kerüljön beépítésre
egy olyan értékhatár, aminek az elérése esetén, illetve ami fölött nem elégséges az egyszerű többség a
képviselő-testületi döntésekhez, hanem egy minősített szavazattöbbség szükséges. Ezt azért tartják indokoltnak, mert egyrészt bizonyos súlyú szerződéseknél, a személyes véleménye is az, hogy jobb, ha a testület döntő többsége el tud fogadni egy helyzetet, egy szerződést. Másrészt a lakosság felé is ad egy olyan
jelzést, hogy egy egységes kiállás van bizonyos döntések tekintetében. Jegyző asszony elmondta, hogy
nem kötelező dolog, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazzon egy értékhatárt, ha ezt módosítani szeretnék, ahhoz is minősített többség szükséges. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület ezt tegye meg.
Felolvassa a rendelet tervezetet.
Előadja, hogy természetesen ez egy javaslat, ezen lehet gondolkodni, el is lehet vetni, el is lehet fogadni,
az összeghatár lehet magasabb, lehet más. A Bizottság ezt az összeget javasolja, a későbbiekre nézve ezt a
javaslatot hasznosnak és célszerűnek tartják.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ő attól tart, ha egy- két képviselő rosszat akar, megmakacsolja magát, az olyan károkat
tud okozni a településnek, amit az unokáik sem fognak tudni korrigálni. Ez a veszély sajnos fenn áll. Mivel kicsi a testület létszáma, abból egy ember beteg lesz, egy ember elmegy nyaralni, a harmadik el sem
jön, akkor ülhetnek és nézhetik egymást. Mikor be van adva olyan pályázati anyag, ahol komoly összegekről van szó, és akkor nem tudnak dönteni, mert valaki megvétózza. Véleménye szerint ez Szárszónak
óriási károkat okozhat. Amikor nagyobb volumenű terveket szövöget a Kormány, akkor az ember nehezen tudja ezt felfogni, hogy Szárszó most lép vissza, vagy esetleg beszorítja a polgármestert a sarokba,
hogy nehogy elköltse azt a pénz, amit valaki Szárszónak szánt. Ő ezt látja a dolgok mögött. Most is egy
képviselő hiányzik, ha egy nem jönne, akkor nincs szavazatképesség.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy négy egybehangzó szavazat kell a minősített többséghez.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a múltkori ülésen öten voltak, majd az egyik képviselő felugrott és elment, négyen maradtak, de egy másik is el akart menni, ez nem demokrácia.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat ezen a rendelkezése azért nem lett fellapozva, mert tulajdonképpen a Képviselő-testület minden ilyen jellegű döntést megszavazott. Ez a bizonyos ominózus helyzet, ami itt kialakult, megosztotta a képviselőket és ennek során alakult ki ez a helyzet. Az a szándék vezette a bizottságot, hogy ez a jövőben ne ismétlődhessen meg. Ez egy javaslat, nem
az a célja, hogy a polgármestert sarokba szorítsa. Elfogadja, amit a polgármester úr mondott, hogy bizonyos értékhatár alatt ez már túlságosan megkötné a polgármester kezét, ezért mondja, hogy ez egy javaslat, lehet rajta gondolkodni. A bizottság őt felhatalmazta, ezért terjesztette elő ezt a javaslatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy mi a pontos határozati javaslat?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy a Képviselők indokoltnak tartják- e azt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítva legyen úgy, hogy egy bizonyos értékhatár felett minősített többség szükséges ahhoz, hogy egy szerződés az Önkormányzat részéről megkötésre kerüljön. Ha ezt az elvet elfogadják, akkor utána lehet kitérni az értékhatárra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása egy rendeletmódosítást jelent, rendeletet minősített többséggel lehet elfogadni, illetve módosítani. Tehát a rendeletmódosításhoz négy főnek,
négy azonos tartalmú szavazatnak kell lennie. Ha ez nincs meg, akkor a rendeletmódosítás nem kerül
elfogadásra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy értékhatár nélkül, aki ezzel az elvvel egyetért, az igennel, aki nem, az nemmel szavaz, ha
nem fogadja el a testület, akkor marad a jelenlegi helyzet.
Korcz Miklós képviselő:
Én indokoltnak tartom, hogy legyen valamilyen fék, azt hiszem, ugyan nem beszéltük meg a képviselő
társaimmal, de vissza kell, hogy utasítsam a polgármester úr azon gondolatát, hogy bármelyik szabadon
megválasztott képviselő rosszat akarna Balatonszárszónak. Mindenki arra vállalkozott, hogy képviseli a
választóit. A választók bizalma nagyon nagyban függ attól. hogy vannak- e bizonyos szabályok. Tehát
semmi másról nem beszél Ákos, hogy egy bizonyos felügyelete legyen ezeknek a döntéseknek. Én nem
akarok kitérni a múltkori döntésre, de ha kell, akkor kitérhetünk. Én a múltkor a pénzügyi bizottsági ülésen megkérdeztem Jegyző asszonyt egy bizonyos kérdésről, ugyan csak az egyik felére kaptam választ, de
elfogadom.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy mire nem kapott választ?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint erre most ne térjenek ki, első körben döntsenek, hogy ennek a módosításnak a szükségességét indokoltnak tartja-e a testület vagy nem.
Dorogi Sándor polgármester:
Aki indokoltnak tartja, hogy megváltoztassák az SZMSZ-nek ezt a részét, hogy értékhatárhoz kössék
bizonyos szerződéskötés esetében, az szíveskedjen kézfeltartással jelezni.
Az alábbi rendelet megalkotását teszi fel szavazásra:

23

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet tervezet a jkv. 13. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a Képviselő- testület 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem alkotja meg a rendeletet.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Megállapítja, hogy marad az SZMSZ jelenlegi rendelkezése, a javaslatot a Képviselő-testület nem fogadta
el, ezt tudomásul veszik.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy most sem teljes létszámú a testület és egy ilyen nagyobb lehetőségnél ez nagy kárt tud
okozni akaratlanul is a településnek. Személy szerint tartja olyan felelős vezetőnek a polgármester urat,
hogy ő ezt meg fogja tudni oldani.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy a Bizottságot nem az a szándék vezérelte, hogy nem tartják akármelyik képviselőt vagy a
polgármester urat felelős embernek, de pont a hasonló helyzetek miatt merült fel javaslat. A döntést elfogadták.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy nyolc éve polgármester, úgy érzi, hogy valamennyi tudását bevetette, hogy Szárszón
történjen valami. Nagy csalódás számára, hogy ő azt hitte, valamennyi képviselő úgy érez, mint ő, építenek, fejlesztenek, tovább mennek, de ez a valóságban nem így van. Van, aki leszavazza a járdát, van, aki
leszavaz útépítést, van, aki leszavaz mindent. Ez a mai világban megengedhetetlen, van, aki el sem jön az
ülésre, így telt az utóbbi négy év. Van, aki be sem jelenti, hogy nem lesz itt az ülésen, reméli a következő
ciklusban ez másképp lesz. Nem szeretné, ha az elkövetkezendő egy év így telne el, ő megpróbálja tisztességesen végig vinni az ügyeket, akkor, amikor olyan fejlesztés előtt áll Szárszó, ami előtt soha nem
állt, az esély megvan. Vannak, akik ezt kétségbe vonják a testületben, sajnálja, mert a szűk látókör az
tragédia, sajnálja, hogy ide jutottak, hogy ilyen személyeskedésbe kellett átmenni. Annak viszont örül,
hogy sokan támogatják, biztatják és most is olyan emberek ülnek itt, a civil szervezetek vezetőivel, akik
nagyon szeretik ezt a települést és mindent megtesznek anyagi, erkölcsi, szellemi vonatkozásban egyaránt.
Szól a szombati halfőző fesztiválról, elmondja, hogy jó lenne elérni azt, hogy egy képviselő megkérdezi,
hogy mit segíthet, ehelyett a kritika, a magyarázkodás, a leskelődés a jellemző. Őszintén megmondja,
hogy ő ezt nem fogja eltűrni, mert ha ez így megy, akkor vagy ő áll fel, vagy az az egy-két ember, akinek
ez nem tetszik. Szomorú, hogy ilyeneket kell mondania, de úgy alakult, hogy ki kell mondania ezeket a
kemény szavakat. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő lesz a rendezvény fővédnöke, ez maga kötelez arra, hogy a rendezvény hibátlan legyen. Witzmann Úr a parlamentben a gazdasági bizottság alelnöke
lett. Szól a pénteken megrendezésre kerülő Polgárőr szezonnyitó rendezvényről, a szombati nemzetközi
focitornáról, a megalakult Népfőiskola Balatoni Tagozatáról, amelynek Szárszó lett a székhelye, a gyerekek ebesi kirándulásról, a nemzetközi akvarell táborról. Örül a Turisztikai Egyesület megalakulásának, a
BITKA újra működésének. Sajnálja, hogy fel kellett emelni a hangját, de sértve érzi magát, hogy egy- két
ember azon szurkol, hogy ebből úgysem lesz semmi, de a képviselők Szárszót képviselik, az embereket és
ehhez kellene tartani magát minden képviselőnek.
Csizmás Mihály FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke:
Véleménye szerint ezt nem itt kellett volna egész Szárszó előtt megvitatnia a képviselőknek, ahogy egyes
képviselők hozzáállnak a dolgokhoz. Kívülről látja, hogy vannak hiányosságok, de össze kellene tartaniuk, ha jó, ha rossz, akkor is. Kiemeli, hogy az emberek jól végzik a munkájukat, mint az idegenforgalom,
mind a Kft területén. Elmondja, hogy őt nagyon megviselte, hogy a testület itt elkezdett vitatkozni és nem
tudott dűlőre jutni. Sajnálja azokat az embereket, akik ebbe a nagy projektbe bele lettek vonva, mert őt a
balatonszárszóiak nem egyszer megállítják, hogy mi a helyzet a projekttel. Az önkormányzat kérte azokat
a bizalmas dolgokat, amiket ők kértek, ezzel vigyázni kell, mert lehet ebből bírósági ügy, lehet ebből
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ügyvédi, lehet ebből nagyon sok minden. Azt kívánja a képviselőknek, hogy jobban markolják meg egymás kezét és döntsenek egyszerre. Szerinte ennyi rendezvény nem volt Balatonszárszón, mint az elmúlt
négy évben.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a hozzászólást.
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Szól a szombaton nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Família Kid Kupáról, a június 23-án tartandó Camino Kupáról.
Szűcs József balatonszárszói lakos:
Meglepődött a kialakult helyzeten, véleménye szerint ilyen hozzáállással nem lehet előre jutni. Reméli,
hogy a nagy pályázattal kapcsolatban előre fognak lépni, azt kívánja, hogy tartsanak össze és Szárszó
fejlődjön.
Vicha Attila Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Szól a nemzetközi Head Kupáról.

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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