Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/265-25/2018
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2018. november 26-án tartott rendes üléséről
25. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
230/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
231/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
232/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Dancsecs Klárával megbízási szerződés kötése, Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház SZMSZének módosítása
233/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Takács Zsanett pályázatának érvénytelenné nyilvánítása
234/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Döntés a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására
90 napon belül történő új pályázat kiírásáról
235/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Közterület- használati díjak változatlanul hagyása
236/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Térítési díjak változatlanul hagyása
237/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Temetkezési szolgáltatások díjának változatlanul hagyása
238/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Helyi adók mértékének változatlanul hagyása
239/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Parkolási díj bevezetésének elutasítása
240/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Döntés a Szárszóért Nonprofit Kft dolgozói létszámára vonatkozó javaslat 2019.évi költségvetés készítésekor történő újra tárgyalásáról
241/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Piac pályázathoz kapcsolódóan Ratku Mihállyal generál tervezési szolgáltatás elvégzésére szerződés kötése
242/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 azonosító számú pályázatra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás
hirdetményének közzétételéhez szükséges késedelmi díj biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó
Társulás részére
243/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Megbízási szerződés kötése a Szárszó- Moór Szolgáltató Kft-vel
244/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Hotel Holiday Kft kérelmére tulajdonosi hozzájárulás adása a Balatonszárszó, Móricz Zs. utcai szabad
strandon lévő 27 m2 csónaktároló vonatkozásában fennálló földhasználati jog harmadik személy részére
történő értékesítéséhez.
Háromoldalú szerződés előkészítésében és elkészítésében való közreműködéssel Dr. Tomka Ákos
jogtanácsos megbízása.
245/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájánál végzett lakatosmunkák kifizetése
246/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása

247/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárása lebonyolítási díjának
biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás részére
248/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Alarm Hungária Kft-vel szerződés kötése a térfigyelő rendszer javítására vonatkozóan

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XI.28.) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2014.(I.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XI.28.) önkormányzati
rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (XI.28.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 26-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
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
Képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Kálosiné Gyimesi Mária

titkársági és humánpolitikai ügyintéző, jegyzőkönyv

megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
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
Antalné Finta Éva
Wiesner Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Mikulcza Gábor

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
megjelent
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezető
nem jelent meg
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda intézményvezető
megjelent
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető megjelent
József Attila Emlékház múzeumpedagógus
megjelent
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
nem jelent meg
tagja
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
nem jelent meg
tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
megjelent
képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
nem jelent meg
képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bi- nem jelent meg
zottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bi- nem jelent meg
zottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
nem jelent meg
Református lelkipásztor
nem jelent meg
Evangélikus lelkész
nem jelent meg
B.földvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának
nem jelent meg
intézményvezetője
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
nem jelent meg
Nyugdíjasklub vezetője
megjelent
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói megjelent
Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
nem jelent meg
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
megjelent
Új Élet Klub vezetője
megjelent
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közala- megjelent
pítvány elnöke
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Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Vicha Attila
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Herold Sándor

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület

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

Dorogi Sándor polgármester
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja. Elmondja, hogy a meghívó a képviselők részére írásban megküldésre került. Megkérdezi a
képviselőket, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására? Megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok és az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1)Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátása pályázati kiírásra érkezett pályázat elbírálása
3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
3/2014.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítása
4) Közterület használati díjak felülvizsgálata
5) A Központi Strand belépő díjainak felülvizsgálata
6) A térítési díjak felülvizsgálata
7) Temetkezési szolgáltatások díjának felülvizsgálata
8) Helyi adók felülvizsgálata és a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
9) Tárgyalás a parkolási díj bevezetésének lehetőségéről
10) Nyesedék szállítás felülvizsgálata
11) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft központi strandra vonatkozó pénzügyi beszámolójának és a Kft dolgozói létszámára vonatkozó javaslatának megtárgyalása
12) Piac pályázathoz kapcsolódó tervezési ajánlattételi felhívások ismételt kiküldéséről szóló tájékoztatás
és a tervezési szerződés megkötése
13) Óvoda eszközbeszerzési pályázat (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047) közbeszerzési eljárása kifüggesztési díja
14) Szárszó Moór Kft-vel megbízási szerződés kötése
15) Hotel Holiday Kft kérelmének megtárgyalása
16) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájánál végzett lakatosmunkák kifizetése
17) Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
18) Egyebek
18/1) TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja
18/2 Térfigyelő rendszer javítása
18/3 Tájékoztatások
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:
230/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
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1)Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) A Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátása pályázati kiírásra érkezett pályázat elbírálása
3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2014.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítása
4) Közterület használati díjak felülvizsgálata
5) A Központi Strand belépő díjainak felülvizsgálata
6) A térítési díjak felülvizsgálata
7) Temetkezési szolgáltatások díjának felülvizsgálata
8) Helyi adók felülvizsgálata és a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
9) Tárgyalás a parkolási díj bevezetésének lehetőségéről
10) Nyesedék szállítás felülvizsgálata
11) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft központi strandra vonatkozó pénzügyi
beszámolójának és a Kft dolgozói létszámára vonatkozó javaslatának megtárgyalása
12) Piac pályázathoz kapcsolódó tervezési ajánlattételi felhívások ismételt kiküldéséről szóló tájékoztatás és a tervezési szerződés megkötése
13) Óvoda eszközbeszerzési pályázat (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047) közbeszerzési eljárása kifüggesztési díja
14) Szárszó Moór Kft-vel megbízási szerződés kötése
15) Hotel Holiday Kft kérelmének megtárgyalása
16) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájánál végzett lakatosmunkák kifizetése
17) Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
18) Egyebek
18/1) TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás
lebonyolításának díja
18/2 Térfigyelő rendszer javítása
18/3 Tájékoztatások
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy az ülésről egy képviselő hiányzik, Tefner Tibor.
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az anyag írásban a képviselők részére megküldésre került.
Nagy Zoltán képviselő:
Információja szerint a Képviselő-testület által a teniszpálya világítására megszavazott 800.000.- Ft-os
támogatást a támogatott nem kapta meg.
Vicha Attila, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Elmondja, hogy 420.000.- Ft-ot kaptak meg az összegből.
Nagy Zoltán képviselő:
Információi szerint emiatt az egyik szponzor visszalépett és ami miatt pedig a focista gyerekek szállítása
veszélybe kerül.
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Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Mikitáné Varga Gyöngyi pénzügyi vezetőt, hogy adjon tájékoztatást az ügyről.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy történt egy beruházás is azon a területen, amit az Önkormányzat fizetett, a maradék pénzt
pedig átutalták, és azzal együtt volt 800.000.- Ft. Ez a szerződésben is le van fektetve.
Tefner Tibor megérkezik az ülésre.
Vicha Attila Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Tájékoztat, hogy le van fektetve, de nem éppen így történt a dolog. A TAO most nehézségekbe ütközik,
megpróbálják más forrásból. Ők 170.000.- Ft körüli összegért meg tudták volna ezt csináltatni, de így
belekerült 380.000.- Ft-ba úgy, hogy Kazsoki Úr precíz, tisztességes munkát végzett. Így bruttóban
420.000.- Ft-ot kaptak erre a fejlesztésre.
Nagy Zoltán képviselő:
Megkérdezi, hogy emiatt lépett vissza a szponzor?
Vicha Attila, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Válaszol, hogy igen, emiatt.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja a szponzorral történő egyeztetést.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ez kissé zsarolásnak tűnik, ha az önkormányzat nem 400.000.- Ft-ot utal, akkor hajlandóak a TAO-ból valamennyi összeget adni, ha nem, akkor nem. Az önkormányzat tisztességesen megadta a
800.000.- Ft-ot, az, hogy ez hogyan lett elköltve, nem kimondottan a testület ügye. A gyerekek támogatásáról volt szó, nem a testület támogatásáról. Holnap utána járnak.
Vicha Attila, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Előadja, hogy ezt már lezárták, TAO pénzt megpróbál még szerezni, de ez a szponzor kivonult, de vannak
még tartalékaik.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Balatonszárszón van már legalább 10 olyan vállalkozó, aki 7 és 10.000.0000.- Ft közötti
adót fizet évente. Véleménye szerint, ha megkeresik őket, nekik sem jelent gondot, hogy a nyereségadójuk egy összegét a fiatalokra költsék. Ezen nem múlhat a gyerekek sportolása, a problémákat megoldják.
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)
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:
231/2018.(XI.26.) 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
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2) A Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátása
pályázati kiírásra érkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázatra egy pályázó volt, de szakmai szempontból nem
tartotta alkalmasnak a Bizottság és a szakértő.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy kötve vannak ahhoz a kiíráshoz, ami szakmai követelményt állít fel, a pályázat elbírálásához be lett vonva a megfelelő szakértő, név szerint Berlik Mária, aki részt vett az ülésen. Írásos szakvéleményében leírta, hogy a pályázónak hiányzik a megfelelő szakképzetsége a feladat ellátásához. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatot ebben a formában tekintse tárgytalannak és
magát a pályázatot eredménytelennek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ismerteti az írásos előterjesztésben szereplő 1. sz. és a 2. sz. határozati javaslatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a 3. sz. határozati javaslatot. Elmondja, hogy kötelező intézményvezetőt alkalmazni megfelelő
szakképzettséggel. Tájékoztatást ad a kistérségi projektben alkalmazott három dolgozó feladatairól és a
TAO pénzről, ami a jövő évben befolyásolja a színház működését is. Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 3. sz. 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:
232/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Dancsecs Klára
sz. alatti lakossal a Balatonszárszói József Attila Művelődési
Ház közművelődési feladatainak elvégzésére a 2019. január 1. napjától 2019. június 30.
napjáig terjedő időszakra, havi bruttó
megbízási díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés tervezet következő ülésre történő
beterjesztésére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a Balatonszárszói József Attila Művelődési
Ház SZMSZ-ének módosítására, Dancsecs Klára aláírási jogosultságának biztosítása tekintetében.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 1. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
233/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Takács Zsanett
szám alatti lakosnak a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) feladatai ellátására benyújtott pályázata a jogszabályban előírt végzettség, szakképzettség és szakmai gyakorlat hiánya miatt érvénytelen.
A Képviselő- testület Takács Zsanett pályázatát tisztelettel megköszöni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a pályázót.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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:
234/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat érvénytelensége miatt az érvénytelenné nyilvánítástól számított 90 napon belül új
pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2014.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy a falugyűlésen volt egy hozzászólás, hogy ez a díj nagyon magas és a DRV részéről ez
csak egy javaslat. Nincs mód ennek a csökkentésére?

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
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Válaszol, hogy nem tudnak, de kérhetnek tételes kimutatást a DRV-től, hogy pontosan mi alapján állapítja
meg a díjat. Ha a Képviselő-testület elfogadja a rendeletet, ettől függetlenül bekérhetik a tételes számítást
a DRV-től.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Javasolja a számítás bekérését.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy kérjék be a kimutatást és a decemberi testületi ülésen tárgyalják újra a napirendet. Javasolja a rendelet elfogadását.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, ha probléma adódik, akkor a Képviselő-testület visszavonhatja a rendeletet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
3/2014.(I.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz., a rendelet tervezet a jkv. 3/1 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
12/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 3/2014.(I.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv.3/2 sz. melléklete)

4) Közterület használati díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, ez a bevétel éves szinten
körülbelül 5.000.000.- Ft körüli összeget jelent. Felkéri Dr. Tomka Ákost, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
A Bizottság nem javasolja a díjak módosítását.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használati díjakat felülvizsgálta és a közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendeletét nem módosítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyv 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:
235/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használati
díjakat felülvizsgálta és a közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) A Központi Strand belépő díjainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület és a Balatonszárszói Üdülőegyesület is írásban
javaslatot tett a belépő díjakra vonatkozóan. Szól az üdülőegyesület javaslatáról, az üdülőtulajdonosok
részére megvásárolható Szárszó kártyáról és ennek kedvezményeiről. Felolvassa a rendelet tervezet szövegét. Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Tájékoztatást ad a 3
napos bérletről majd felolvassa a rendelet tervezet mellékletében található díjakat. Elmondja, hogy a
strand bevétele bruttó 30.000.000.- Ft, ezt a strandra és a strand fenntartására fordítják. A strand fenntartására bruttó 30.000.000.- Ft-ra van szükség, a fejlesztéshez pályázat kellett. Előadja, hogy az üdülőtulajdonosok részére megvásárolható a Szárszó Kártya, 5000.- Ft/fő összegben. Felolvassa a 3 napos bérlet
díjait. Megkérdezi Dr. Tomka Ákost, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez?
Dr.Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatást ad, hogy a Bizottság a tervezet kialakításában a turisztikai és az üdülőhelyi egyesület és
Némethné Szabó Magdolna strandvezető javaslatait is figyelembe vette. Az, hogy ezek a díjak mennyire
állják meg a helyüket, a jövő évben kiderül, korrigálásra szükség lehet. A Bizottság ezeket a díjakat javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól, hogy több település strandbelépő rendszerét, díjait áttanulmányozták. Véleménye szerint a szárszói
strand megfizethető, a szolgáltatásokat igyekeznek növelni, fejleszteni a következő évben.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Központi
Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Balatonszárszói Turisztikai Egyesület és a Balatonszárszói Üdülőegyesület javaslata, a különböző strandokon érvényes jegyárakról szóló tájékoztató a jkv. 5. sz., a rendelet tervezet a jkv. 5/1 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:

10

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

6) A térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A házi gondozásról, a működtetés lehetőségéről, a szentesi tanulmányútról tájékoztatja a jelenlévőket.
Javasolja, hogy a házi gondozás térítési díját ne változtassa a Képviselő-testület. Tájékoztatást ad a konyha működéséről.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolják a díjak emelését.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésekben szereplő
határozati javaslatok elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztések a jkv. 6. sz. mellékletei)
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:
236/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját felülvizsgálta. A szociális étkezés térítési díja 400,-Ft.
Az ebéd házhozszállításának díját 60,-Ft-ban határozza meg.
A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés díja 100,-Ft/óra; a személyi gondozás
térítési díja 350,-Ft/óra összegben kerül meghatározásra.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájáról biztosított gyermekétkeztetés, vendégétkezés, dolgozói étkezés térítési díját felülvizsgálta és megállapítja, hogy a térítési díjak módosítása nem indokolt, ezért azokat változatlanul hagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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7) Temetkezési szolgáltatások díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft nem kíván módosítani a díjakon. Javasolja, hogy a díjak ne változzanak.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetkezési szolgáltatások díját
felülvizsgálta és a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2008.(III.12.) önkormányzati
rendeletét nem módosítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft javaslata 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:
237/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetkezési szolgáltatások díját felülvizsgálta és a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló
5/2008.(III.12.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Helyi adók felülvizsgálata és a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy ne változzanak az adómértékek.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
A Bizottság nem javasolja az adómérték módosítását, a rendeletben törvényi előírás miatt szükséges a
módosítást végezni. Elmondja, hogy a tavalyi évben volt egy pozitív adó csökkentés, a vállalkozók építményadója, de összességében nem jött be kevesebb összeg ebből az adónemből. Az iparűzési adó a vasútépítés miatt jelentősen emelkedett és az idegenforgalmi adóbevétel is szépen alakult az idei évben. Nincs
indoka az emelésnek.
Dorogi Sándor polgármester
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a környező településeken hatályos adómértékekről szóló kimutatás a jkv. 8. sz.
melléklete)
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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:
238/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló tájékoztatót és kimutatást elfogadja. A képviselő-testület megállapítja, hogy a helyi adók fajtája, azok mértéke, az adómentességek és adókedvezmények köre összességükben megfelelnek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének, ezért az adómértékeket nem módosítja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Röviden tájékoztat a rendeletmódosítás szükségességéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi
adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(A rendelet tervezet a jkv. 8/1 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
14/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 8/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az IFA eddigi 35.000.000.- Ft-os bevételéről, ami az állami támogatással együtt 70.000.000.- Ft. Tájékoztat ad a bevételnövelő tételekről, a közterület használati díjról, ami
5.000.000.- Ft körüli összeg, a múzeum 4-5.000.000.- Ft-os bevételéről, a színház 6.000.000.- Ft bevételéről, a bérleti díjakról. Előadja, hogy a tíz legmagasabb összeget fizető adózó 11.000.000.- Ft és
6.500.000.- Ft közötti adót fizet, amelyből a legnagyobb rész a turisztikai bevétel. A tíz adózó közel
100.000.000.- Ft adót fizetett. Az ez alatti vállalkozók körülbelül 1.000.000.- Ft körüli összeget fizetnek.
Az IFA bevétel 40.000.000.- Ft-ra nőhetne, ha a magánházak is mind befizetnék az IFÁ-t. Megköszöni az
adófizetők befizetéseit.

9) Tárgyalás a parkolási díj bevezetésének lehetőségéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy javaslat érkezett a turisztikai és az üdülőhelyi egyesülettől a parkolási
díj bevezetésére. Egy automata 2-3.000.000.- Ft-ba kerülne, ezen kívül lenne még az automaták és a személyzet költsége. A bizottsági ülésen azt javasolták, hogy ebben az évben ne legyen bevezetve a parkolási
díj. A két egyesületi javaslatban a parkolási díj bevétele körülbelül 5.000.000.- Ft lenne, de ha nem vásárolnak automatákat, akkor két embert szükséges alkalmazni, a munkájuk költsége szintén 5.000.000.- Ft
lenne, tehát nincs sok értelme.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke:
Örül, hogy nem lesz parkolási díj bevezetve.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól, hogy a turisztika felől másból is lehet bevétel, ami korrigálja a parkoló díj bevétel kiesést. Ha bevezetik a díj szedést, akkor céget kell létrehozni. Szól a két szabad strandon lévő parkolási problémákról.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a parkolási díj bevezetésének lehetőségeit megtárgyalta és 2019. évben nem kíván parkolási díjat bevezetni. 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:
239/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a parkolási díj bevezetésének lehetőségeit megtárgyalta és 2019. évben nem kíván parkolási díjat bevezetni.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Nyesedék szállítás felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A szükséges egyeztetések miatt javasolja elnapolni a napirendet.
A Képviselő-testület tudomásul vette.

11) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft központi strandra vonatkozó pénzügyi
beszámolójának és a Kft dolgozói létszámára vonatkozó javaslatának megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Kertész Adélt a tájékoztatásra.
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Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részére beadta a létszámra vonatkozó javaslatát.
A javaslat alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet, majd szól a Virágos Magyarország versenyen kapott
különdíjról és megköszöni a kollégái munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a napirend áttételét a költségvetés készítés időszakára. Dönteni kell majd a Zöldfok válasza
alapján a nyesedékszállításról, a Zöldpont begyűjtővel kötendő szerződésről. Megkérdezi, hogy a Kft
hogyan áll a télre való felkészüléssel?
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető:
Tájékoztatást ad az adventi és a téli felkészülésről.
Csizmás Mihály, a FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke.
A Kft és a vezetés Balatonszárszóért végzett törekvését méltányolja, de a dolgozók lassan elfogynak.
Véleménye szerint a költségvetésből fordítani kellene egy bizonyos összeget ezeknek az embereknek a
fizetésére, hogy megbecsülve érezzék magukat, tenni kell érte, hogy ne fogyjanak el. Örül, hogy nem lesz
parkolási díj.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a napirendet a költségvetés készítésekor tárgyalja a Képviselő-testület.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft dolgozói létszámára vonatkozó javaslatát megismerte, a napirendet az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének készítésekor újra tárgyalja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Kft két tájékoztatója 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:
240/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft dolgozói létszámára vonatkozó javaslatát megismerte, a napirendet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének készítésekor újra tárgyalja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Piac pályázathoz kapcsolódó tervezési ajánlattételi felhívások ismételt kiküldéséről szóló tájékoztatás és a tervezési szerződés megkötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy Ratku Mihály tervező
ajánlata lenne kiválasztva a három ajánlat közül. Tájékoztatást ad a piaci árusokkal történt illetve történő
egyeztetésről.
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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. 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:
241/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség önkormányzatának Képviselő- testülete a TOP-1-1-3-16-SO12017-00004 azonosító számú, „Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón” elnevezésű pályázati projekthez kapcsolódóan szerződést köt a legkedvezőbb
árajánlatot benyújtó Ratku Mihály egyéni vállalkozóval (8624 Balatonszárszó, Ady Endre
u. 5.) a pályázathoz kapcsolódóan generál tervezési szolgáltatás elvégzésére a beterjesztett,
jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal, a szerződésben rögzített bruttó 1.795.000.- Ft összegben.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Óvoda eszközbeszerzési pályázat (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047) közbeszerzési eljárása kifüggesztési díja
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Mikitáné Varga Gyöngyit tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Elmondja, hogy a pályázat teljes lezárulása
után készít egy kimutatást a testület részére.
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 előterjesztések 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:
242/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-SO12016-00047 azonosító számú pályázat kapcsán indított közbeszerzési eljárás keretében
kötött szerződések módosításáról a Közbeszerzési Értesítőben történő hirdetmény közzé-
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tételéhez szükséges (késedelmi díj) bruttó 160.000,- Ft forrást biztosít a Balatonszárszói
Óvodafenntartó Társulás részére, az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Dorogi Sándor
Határidő: értelem szerint

14) Szárszó- Moór Kft- vel megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad szerződés tervezetről és az októberi 1.000.000.- Ft-os IFA bevételről.
Megállapítja, hogy nincs kérdés 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: Moór Györgyné sz. Kovács
Magdolna ügyvezető; adószám: 23524297-1-14)a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezet
szerint a 2018. október 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra, havi bruttó 70.000.- 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.
(A 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:
243/2018.(XI.26.) 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:
Moór Györgyné sz. Kovács Magdolna ügyvezető; adószám: 23524297-1-14)a jegyzőkönyv
mellékletét képező szerződés tervezet szerint a 2018. október 1. napjától 2018. december 31.
napjáig terjedő időszakra, havi bruttó 70.000.- Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Hotel Holiday Kft kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad a Hotel Holiday Kft kérelméről. Elmondja, hogy a Bizottság tárgyalta a napirendet és felkéri Dr. Tomka Ákost a tájékoztatásra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy hosszas egyeztetés alapján az Önkormányzatnak ez a legjobb megoldás, az előkészítést
megkezdik.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Hotel Holiday Kft. a Balatonszárszó, Móricz Zs. utcai szabad strandon (hrsz. 815/6) lévő
27 m2 csónaktároló vonatkozásában fennálló földhasználati jogát harmadik személy részére értékesítse.
A hozzájárulást a Képviselő- testület a három érdekelt fél részéről kötendő háromoldalú szerződés
megkötésével kívánja kinyilvánítani.
A hozzájárulás egyik feltétele, hogy a földhasználati jogot megszerző harmadik fél a strand felújításábanaz önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetések szerint- érdemben részt vegyen.
A hozzájárulás megadásának másik feltétele, hogy az ingatlan nyilvántartásban egyértelműen kerüljön
feltüntetésre, hogy a Hotel Holiday Kft jogutódjaként bejegyzett földhasználati jog jogosultjának a
használati joga kizárólag a 27 m2-es csónaktároló vonatkozásában áll fenn, nem pedig az egész strand
területére. A Képviselő- testület az egész strand területére vonatkozó földhasználati jog bejegyzéséhez
nem járul hozzá.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a földhasználati jog új jogosultjával folytasson
egyeztető tárgyalást a szabad strandon történő felújítási munkálatokban való részvételi lehetőségéről.
A tárgyalások eredményét is magában foglaló háromoldalú szerződés előkészítésében és elkészítésében
való közreműködésre a Képviselő- testület megbízza Dr. Tomka Ákos jogtanácsost.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés tervezetet jóváhagyás végett terjessze a
Képviselő- testület elé. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka Ákos jogtanácsos, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Hotel Holiday Kft nyilatkozata és kérelme a jkv. 13. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
244/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hotel Holiday Kft. a Balatonszárszó, Móricz Zs. utcai
szabad strandon (hrsz. 815/6) lévő 27 m2 csónaktároló vonatkozásában fennálló
földhasználati jogát harmadik személy részére értékesítse.
A hozzájárulást a Képviselő- testület a három érdekelt fél részéről kötendő háromoldalú
szerződés megkötésével kívánja kinyilvánítani.
A hozzájárulás egyik feltétele, hogy a földhasználati jogot megszerző harmadik fél a strand
felújításában- az önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetések szerint- érdemben részt
vegyen.
A hozzájárulás megadásának másik feltétele, hogy az ingatlan nyilvántartásban
egyértelműen kerüljön feltüntetésre, hogy a Hotel Holiday Kft jogutódjaként bejegyzett
földhasználati jog jogosultjának a használati joga kizárólag a 27 m2-es csónaktároló
vonatkozásában áll fenn, nem pedig az egész strand területére. A Képviselő- testület az
egész strand területére vonatkozó földhasználati jog bejegyzéséhez nem járul hozzá.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a földhasználati jog új jogosultjával
folytasson egyeztető tárgyalást a szabad strandon történő felújítási munkálatokban való
részvételi lehetőségéről.
A tárgyalások eredményét is magában foglaló háromoldalú szerződés előkészítésében és
elkészítésében való közreműködésre a Képviselő- testület megbízza Dr. Tomka Ákos
jogtanácsost.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés tervezetet jóváhagyás végett
terjessze a Képviselő- testület elé.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos jogtanácsos
Határidő: értelem szerint

16) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájánál végzett lakatosmunkák kifizetése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztat az elvégzett munkákról. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda és Mini Bölcsőde konyhája gazdasági bejáró és pincelejáró rácsszerkezet lakatosmunkáinak öszszegét 621.700.- Ft összegben elfogadja és az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. A
Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A számla a jkv. 14. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
245/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhája gazdasági bejáró és pincelejáró rácsszerkezet lakatosmunkáinak összegét 621.700.- Ft összegben elfogadja és az önkormányzat
2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 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:
246/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2018. május hónapra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából megmaradt összegből
50.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde részére, Mikulás csomagok vásárlásának támogatására hagyja jóvá.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18) Egyebek
18/1) TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:

Átadja a szót Mikitáné Varga Gyöngyinek.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047
azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárása lebonyolításának díját, 490.000,- Ft-ot biztosít a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás részére az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés 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:
247/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-SO12016-00047 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárása lebonyolításának díját,
490.000,- Ft-ot biztosít a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás részére az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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18/2 Térfigyelő rendszer javítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a térfigyelő rendszer felújításának szükségességéről, amelynek összege az árajánlat alapján nettó 411.000.- Ft.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Javasolja további felújítások, korszerűsítés elvégzését.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer javítására vonatkozóan szerződést köt az Alarm Hungária Kft-vel (7200 Dombóvár, Árnyas u. 14.) a jegyzőkönyv
mellékletét képező árajánlat szerinti tartalommal, nettó 411.000.- Ft, bruttó 521.970.- Ft összegben az
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az árajánlat 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:
248/2018.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer
javítására vonatkozóan szerződést köt az Alarm Hungária Kft-vel (7200 Dombóvár, Árnyas
u. 14.) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat szerinti tartalommal, nettó 411.000.- Ft,
bruttó 521.970.- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

18/3 Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Mikulcza Gábornak.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke:
Tolmácsolja az iskola adventi vásárra szóló meghívását, amelynek bevételével az iskola alapítványát
támogatják. Részletes tájékoztatást ad az adventi programokról, amelyre várnak mindenkit.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri a tájékoztatásra Kusiak Grazsynát.

21

Kusiak Grazsyna, aNők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja elnöke:
Tájékoztatást ad az „Adventi várakozás ablakról ablakra” elnevezésű rendezvényükről.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Bán Tibornét a tájékoztatásra.
Bán Tiborné Nyugdíjasklub vezetője:
Tájékoztatást ad a nyugdíjasklub foglalkozásairól, ahova mindenkit szeretettel várnak. Hív mindenkit a
következő évi szépkorúak köszöntésére, megköszöni a nyugdíjasklub szereplését.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a házi gondozók munkáját megköszönték a szépkorúak rendezvényén. Megemlíti a Bán
Tiborné szomszédságában keletkezett avartüzet.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Szól, hogy a polgárőrök intézkedtek, segítettek a tűzoltóknak. Megköszöni a munkájukat.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Harmath Imrét, hogy sport ügyben kíván-e hozzászólni?
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Nem kíván hozzászólni.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Magda Ilonát, hogy adjon tájékoztatást az óvodáról.
Magda Ilona óvodavezető:
Meghív minden kedves érdeklődőt az óvodai adventi vásárra.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a szépkorúak rendezvényét a fiatalok rendezték, felkéri Németh Klaudiát, hogy ismertesse a rendezvényt.
Németh Klaudia, a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke:
Röviden tájékoztatást ad a rendezvénnyel kapcsolatban majd elmondja, hogy várják az új tagok jelentkezését az egyesületükbe.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad az egészségnapról. Gratulál az óvónőnek és az ovisoknak a rendezvényeken való szereplésekhez. Szól a Virágos Magyarország verseny díjátadó rendezvényről, megköszöni mindenkinek, aki
ezért tett valamit. Szól a lengyelországi és a szlovákiai polgármester választásról és a gitároktatásról,
gyakorlásról. Tájékoztat december 17-én 17.00 órakor tartandó Képviselő-testületi ülésről.
Egyéb hozzászólás nem volt. Dorogi Sándor polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester

22

