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Megbízási szerződés kötése az I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft-vel belső ellenőrzési feladatok ellátására
253/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A „Javaslat tehergépjármű vásárlására”napirendi pontban a döntés elnapolása
254/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde által kötendő megbízási szerződés összegének
biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó társulás részére
255/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 9. számú módosításának partnerségi egyeztetése
és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
256/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 10. számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
257/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződés kötése a Cordict Kft-vel a " Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón"
elnevezésű pályázati projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére
258/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződés kötése a Cordict Kft-vel a "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" elnevezésű
pályázati projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére
259/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balaton Sport Lövész Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
260/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
261/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Nagyközségi Sportegyesület és a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
262/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
263/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Családosok Szárszóért Civil szervezet és a Szülői Munkaközösség 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
264/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Nyugdíjas Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
265/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Üdülőegyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

266/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
267/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
268/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szárszó Néptáncegyüttes 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
269/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
270/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
A Soli Deo Gloria Kórus és az Új Élet Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadása és
köszönet kifejezése a Szárszó Tv stábjának
271/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Köszönet kifejezése a katolikus, a református és az evangélikus egyház tevékenységéért

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 17-én
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, jegyzőkönyvvezető

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
műszaki ügyintéző
aljegyzői feladatokat ellátó titkársági és igazgatási
ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezető
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda intézményvezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető
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
B.földvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetője
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője
Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője
Nagyközségi Sportegyesület elnöke

megjelent
megjelent
megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
Balázs Zsuzsanna
István Ildikó
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
Pál Noémi
Harmath Imre

nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
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Takácsné Marics Margit
Mikulcza Gábor
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Vicha Attila
Cziberéné Ráduly Irén
Leicht Károly
Kudomrák József
Herold Sándor
Horváth Anita
Bartha Mercedes
Csizmás Mihály
Dancsecs Klára
Kóborné Oláh Erzsébet
Széll Tünde

Új Élet Klub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Soli Deo Gloria kórus vezetője
Szárszó Néptáncegyüttes vezetője
Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó elnöke
Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület képviseletében
Baba-Mama Klub vezetője
Szülői Munkaközösség vezetője
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
Szárszó Néptáncegyüttes vezetője
Szárszói Hírmondó szerkesztője
Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület képviseletében

nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
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. 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)Belső ellenőrzési terv elfogadása
2)Megbízási szerződés megkötése belső ellenőrzési feladatok ellátására
3)Javaslat tehergépjármű vásárlására
4)A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde által kötendő megbízási szerződés összegének biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó társulás részére
5)Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 9.számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
6)Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 10.számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
7)Civil szervezetek beszámolója
8)Egyebek
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
249/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
1)Belső ellenőrzési terv elfogadása
2)Megbízási szerződés megkötése belső ellenőrzési feladatok ellátására
3)Javaslat tehergépjármű vásárlására
4)A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde által kötendő megbízási szerződés összegének biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó társulás részére
5)Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 9. számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
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6)Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 10. számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
7)Civil szervezetek beszámolója
8)Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy az ülésről egy képviselő hiányzik, Tefner Tibor.
Javasolja megcserélni a 7. sz. és 8. sz. napirendi pont sorrendjét. Javasolja a napirendi pontok és az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1)Belső ellenőrzési terv elfogadása
2)Megbízási szerződés megkötése belső ellenőrzési feladatok ellátására
3)Javaslat tehergépjármű vásárlására
4) A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde által kötendő megbízási szerződés összegének biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó társulás részére
5) Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 9.számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
6) Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 10.számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
7) Egyebek
8) Civil szervezetek beszámolója
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:
250/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
1)Belső Ellenőrzési terv elfogadása
2)Megbízási szerződés megkötése belső ellenőrzési feladatok ellátására
3)Javaslat tehergépjármű vásárlására
4)A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde által kötendő megbízási szerződés összegének biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó társulás részére
5)Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 9. számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
6)Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 10. számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
7)Egyebek
8)Civil szervezetek beszámolója
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
1) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
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. 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:
251/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Megbízási szerződés megkötése belső ellenőrzési feladatok ellátására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az írásos anyagot a képviselők megkapták. 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. 2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
252/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt az I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft-vel (7400 Kaposvár, Aranyhárs u.
12.; képviseli: Szita László ügyvezető) az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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3) Javaslat tehergépjármű vásárlására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a napirend témájáról már tartott egy informális egyeztetést a képviselőkkel, a Kft ügyvezetője pedig számításokat végzett, hogy milyen költségek merülnek fel az elhasznált járművek javítása
miatt. A meghibásodott IFA javítása körülbelül 400.000.- Ft-ba kerülne. Volna lehetőség egy többfunkciós jármű megvásárlására. Tájékoztat, hogy valamennyi gép az Önkormányzat tulajdonában van, csak
használatra van átadva a Kft részére, ezért a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia, hogy vállalják- e
ennek a járműnek a megvásárlását. A Kft tárgyalt az eladóval és ebben az évben csak előleget kellene
fizetni, következő év januárjában kellene a gépjárművet véglegesen kifizetni, de használatra már átadnák,
ha a hóesés miatt szükség lenne rá.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kollégáival átbeszélték a dolgot, a megvásárlásra javasolt gépjármű
nem fiatal, de ezek tartósak, ezért használják nagyobb cégek is. Egy ilyen típusú jármű újonnan, tartozékok nélkül 50-60.000.000.- Ft, tartozékokkal akár 100.000.000.- Ft is lehet. Ezzel a géppel az ágdarálót is
hasznosítani tudnák, ami nagy segítség lenne a jövő évi nyesedék elszállításnál, hasznosításnál. A traktor,
ami a gémkaszát üzemelteti, elég nehézkes és lassú gépjármű, a javasolt jármű gyors, mobil és könnyen
kezelhető.
Tefner Tibor képviselő megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy valamennyi bevételhez jutna a Kft az elavult gépek eladásából, a megvételre javasolt
Mercedes típusú járműre 10-15 féle kiegészítőt lehet feltenni, számtalan munkát el tud végezni. Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése?
Fekete János alpolgármester:
Szól, hogy 3 éve vettek egy fűkaszát 10.000.000.- Ft-ért, azt eladnák 3.500.000.- Ft-ért vagy 5.000.000.Ft-ért a traktorral együtt. A sószórót nem lehet használni, szerint luxus, hogy egy télen csak ötszörhatszor havat tol, javasol egy kaszát venni hozzá.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy ehhez a típusú géphez egy gémkasza körülbelül 1.500.000.- Ft.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a régi gémkasza egy nagyon komoly érték, nem adnák el. De mivel óriási zöld területek
vannak, bizonyos időben lehetne mind a kettőt is használni, így sok munkaerőt megkímélne az emberek
fizikai munkájából. A két eszközzel talán meg lehetne oldani, hogy minden zöld terület meg legyen művelve a községben, ahogy kell.
Korcz Miklós képviselő:
Én ezen az összejövetelen nem voltam, ahol erről tárgyaltak, az anyagban meg nem látom, hogy hány
éves ez a jármű.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy 28 éves.
Fekete János alpolgármester:
Javasolja, az IFA maradjon meg a télre havat tolni, és vegyenek egy komolyabb fűnyíró traktort, ami több
funkciós, jobban ki lehetne használni.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy egy ilyen traktor, amin hótoló és sószóró is van, 5-8.000.000.- Ft-ba kerül. De az csak
egy kicsi hótoló, ami a járdákat és a parkokat tolja. Javasolja, hogy a Képviselő-testület egyeztessen a
kollégáival, akik műszakilag precízen alá tudják támasztani a javaslatot.
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Dorogi Sándor polgármester:
Szól, hogy egyre kevesebb az a személy, aki bírja a reggeltől estig tartó fizikai munkát és mindenhol a
gépesítés a megoldás. Ez tényleg egy olyan lépés lenne, ami talán megváltoztatná a jelenlegi állapotot,
mert valóban sok elavult eszköz van.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy valószínűleg ezt a járművet C kategóriás hivatásos jogosítvánnyal lehet vezetni. Neki a
gépjármű korával van problémája. Több gépet nem tud ez sem helyettesíteni, mert egyszerre csak egy
szerszámot lehet rárakni. Véleménye szerint az eladással csínján kell bánni, de most ne döntsenek. Vagy
ezt az összeget elkülönítik gépvásárlásra, erről nem döntöttek, de a pénz ott van.
Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint könnyebb lenne dönteni, ha több alternatíva lenne kimunkálva. Most ez az egy-két
opció van, hogy vennének egy másikat, ha jól érti, az 6-8.000.000.- Ft, ha kettőt vesznek, akkor már
13.000.000.- Ft. Ha ehhez vesznek egy fűkaszát, ugyanott vannak, de akkor van két kisgépük, ami új,
ehelyett van egy 28 éves gép, ami lehet, hogy többet tud. Nem az a kérdés, hogy fejleszteni kell a gépparkot, mert azt tudják valamennyien, hogy kell. A döntéshez több információ kellene, de abban egyetért,
hogy ha kell, akkor ne 10.000.000.- Ft-ot hanem többet különítsenek el. Különösen a létszám probléma
miatt a gépesítés felé kellene haladni. Támogatja, hogy vásároljanak valamit.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy az IFA megjavításához használt alkatrészre van szükség, ami megint egy lutri. Javasolja,
hogy a műszaki kollégákkal újból tárgyaljon a Képviselő-testület.
Dorogi Sándor polgármester:
Az elhangzottak alapján egyetért azzal, hogy pénteken tartsanak egy rendkívüli testületi ülést Javasolja az
az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Javaslat tehergépjármű vásárlására” napirendi pontban a döntést elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
253/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Javaslat tehergépjármű vásárlására”napirendi pontban a döntést elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde által kötendő megbízási szerződés összegének biztosítása a Balatonszárszói Óvodafenntartó társulás részére
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Magda Ilona óvodavezetőnek.
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Magda Ilona óvodavezető:
Elmondja, a polgármester úr felajánlotta, hogy az Önkormányzat átvállalná a néptánc oktatás költségét a
szülőktől.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól, hogy a néptánc oktatásra nagy igény van az óvodában, ezt a segítséget meg kell adni, hogy mindenki, aki akar, el tudjon járni.
Magda Ilona óvodavezető:
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. 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:
254/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Óvodafenntartó Társulás részére az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, a
2019. január 1-től 2019. május 31-ig tartó időszakra vonatkozóan biztosítja- a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője által Darabos Diana
karádi lakossal kötendő megbízási szerződés szerint- az óvodás gyermekek részére heti
egy alkalommal történő néptánc oktatás tartásának költségét, amely nettó 12.500.- Ft/
alkalom, bruttó 17.182.- Ft/alkalom.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
5) Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 9. számú módosításának part-

nerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Balázs Zsuzsannát, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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. 5. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
255/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
1.
Balatonszárszó Nagyközség településrendezési eszközei 9. számú módosítása során a
környezet védelméért felelős szervek beérkezett válaszai szerint a változtatások a környezetre jelentős hatást nem gyakorolnak, környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelméért
felelős szervek nyilatkozatai alapján úgy dönt, hogy a módosításhoz nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat (értékelés) lefolytatását.
2.
Balatonszárszó Nagyközség településrendezési eszközei 9. számú módosításának
partnerségi egyeztetését az önkormányzat lefolytatta. Az egyeztetési eljárásba bevont eseti
partnerek észrevételt nem tettek, kifogást nem emeltek. Az eljárás részeként tartott lakossági fórumon és az azt követő 8 napon belül, kifogás, partneri vélemény, észrevétel a módosítással kapcsolatban nem érkezett.
A fentiek alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete lezártnak tekinti településrendezési eszközei 9. számú módosításának partnerségi véleményezési szakaszát, javasolja a végső szakmai véleményezési szakasz megkezdését, és felhatalmazza az ARKER STÚDIÓ Kft-t a végső szakmai véleményezési dokumentáció elkészítésére.
3.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az előterjesztéshez csatolt összefoglaló aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor
Határidő: értelem szerint

6) Balatonszárszói Nagyközség településrendezési eszközei 10.számú módosításának partnerségi egyeztetése és környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Balázs Zsuzsannát, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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. 6. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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256/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
1.
Balatonszárszó Nagyközség településrendezési eszközei 10. számú módosítása során
a környezet védelméért felelős szervek beérkezett válaszai szerint a változtatások a környezetre jelentős hatást nem gyakorolnak, környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelméért
felelős szervek nyilatkozatai alapján úgy dönt, hogy a módosításhoz nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat (értékelés) lefolytatását.
2.
Balatonszárszó Nagyközség településrendezési eszközei 10. számú módosításának
partnerségi egyeztetését az önkormányzat lefolytatta. Az egyeztetési eljárásba bevont eseti
partnerek, kifogást nem emeltek, az Útügyi Osztály kikötését az önkormányzat elfogadja,
tudomásul veszi. Az eljárás részeként tartott lakossági fórumon és az azt követő 8 napon
belül, kifogás, partneri vélemény, észrevétel a módosítással kapcsolatban nem érkezett.
A fentiek alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete lezártnak tekinti településrendezési eszközei 10. számú módosításának partnerségi véleményezési szakaszát, javasolja a végső szakmai véleményezési szakasz megkezdését, és felhatalmazza az ARKER STÚDIÓ Kft-t a végső szakmai véleményezési dokumentáció elkészítésére.
3.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az előterjesztéshez csatolt összefoglaló aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor
Határidő: értelem szerint

7) Egyebek
-Piac pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívások kiküldéséről szóló tájékoztatás és a közbeszerzési megbízási szerződés megkötése
-Az önkormányzati épületenergetikai pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására
kiküldött ajánlattételi felhívások kiküldéséről szóló tájékoztatás és a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztések szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja a piac pályázatra vonatkozó írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés 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:
257/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 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 Cordict Kft-vel (1012 Budapest Attila u. 79. I. e.7. képviseli: dr. Deres
Szilárd) a pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére
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az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal, a szerződésben
rögzített 470.000-Ft+ ÁFA (bruttó : 596.900.-Ft) összegben.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatra vonatkozó írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
258/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete TOP-3.2.1-15-SO12016-00014 azonosító számú, " Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése " elnevezésű pályázati projekthez kapcsolódóan szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Cordict Kft-vel (1012 Budapest Attila u. 79. I. e. 7. képviseli: dr. Deres Szilárd) a
pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal, a szerződésben rögzített
470.000-Ft+ ÁFA (bruttó: 596.900.-Ft) összegben.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Civil szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
civil szervezetek vezetői
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a települést bemutató kisfilmről majd a jelenlévők részére levetítik a kisfilmet.
Borza Miklós katolikus plébános megérkezik az ülésre.

8/1 Balaton Sport Lövész Klub beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Kudomrák József elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Kudomrák Józsefnek.
Kudomrák József, a Balaton Sport Lövész Klub elnöke:
Az írásos beszámolója alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Megköszöni a Képviselő-testület támogatását.
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Fekete János alpolgármester:
Reméli, hogy lesznek pályázatok.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy költséges-e ez a sport?
Kudomrák József, a Balaton Sport Lövész Klub elnöke:
Válaszol, hogy egy technikai sport, ezért rengeteg a technikával kapcsolatos kiadás. Ez az a sportág, amit
nagyon sok jogszabály szabályoz le. Tájékoztatást ad a Magyar Honvédelmi Sportszövetségről és a lőtérfejlesztésekről.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy nagyon jó lenne, ha a Kárpát-medencei virtusvetélkedőbe a Lövész Klub is beszállna
jövőre. A fiatalok honvédelmi nevelése most újra szárnyat kap, az iskolában is kötelező lesz, amely újabb
feladatokat fog hozni.
Kudomrák József, a Balaton Sport Lövész Klub elnöke:
Tájékoztatásul elmondja, hogy amennyiben lesz fogadókészség az iskola részéről és egy olyan kapcsolattartó, aki felvállalja az iskola részéről az együttműködését, akkor nagyon szívesen segítik a rendelkezésre
álló eszközökkel és szaktudással a honvédelmi fejlesztést és az oktatás kérdését is.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Sport Lövész Klub
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló 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:
259/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Sport Lövész Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/2) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Vicha Attila elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Vicha Attilának.
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Vicha Attila, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a közeljövő és a következő szezon terveiről, az írásos beszámoló alapján.
Dorogi Sándor polgármester:
Örül, hogy konkrét tervekkel érkeztek. Megkérdezi Némethné Szabó Magdolnát, hogy kíván-e szólni az
elhangzottakhoz?
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Tájékoztatást ad az egyesület 2018. évi munkájáról, az utazási kiállításokról, az ajándéktárgyak osztásáról, a tisztújító közgyűlésről, a rendezvények szervezéséről, a turisztikai bevételekről, a visszatérő vendégekről, a Balatoni Nyár című tévéműsorban való szereplésről. Meghív mindenkit a december 23-án, az
Infopontnál a NABE által szervezett ablakról-ablakra rendezvény utolsó állomására. Kellemes ünnepeket
kíván mindenkinek.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a település turisztikai életéről, feladatairól, bevételeiről, várható fejlesztésekről, marketing munkáról. Megköszöni a szakemberek munkáját. Szól Szárszó jó közbiztonságáról, a Virágos Magyarország versenyben kapott díjról, a jó egészségügyi szolgáltatásról.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Megköszöni a Turisztikai Egyesületnek a nyári programokat, az összefogást és sok erőt és egészséget
kíván a következő évre.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló 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:
260/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/3) Nagyközségi Sportegyesület beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Harmath Imre elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Harmath Imre elnököt a beszámoló ismertetésére.
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Harmath Imre, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Az írásos beszámoló alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet a szakosztályok munkájáról. Elmondja,
hogy lemond az elnöki tisztségéről és megköszöni a TAO támogatók támogatását, Vicha Attila munkáját,
a Polgármester Úr és a Képviselő-testület bizalmát továbbá a Hivatal és a Kft munkatársainak segítségét.
Tefner Tibor képviselő:
Szól a labdarúgó szakosztály nagyobb korcsoportjaival kapcsolatos problémákról.
Harmath Imre, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Tájékoztatást ad a Família Kid Kupáról és a Camino Kupáról.
Cziberéné Ráduly Irén a Soli Deo Gloria Kórus vezetője megérkezik az ülésre.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a NEKA megkereséséről és a kézilabda foglalkozásokról, továbbá az
iskolai sportfoglalkozásokról.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a sport szakosztályok munkájáról és gratulál a munkához.
(A Nagyközségi Sportegyesület írásos beszámolója a jkv. 11. sz. melléklete)

8/4) Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Herold Sándor elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Herold Sándort, a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület elnökét a beszámoló ismertetésére.
Herold Sándor Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület képviseletében:
Tájékoztatást ad a Képviselő-testület részére az egyesület eddigi munkájáról, rendezvényeikről, a népfőiskolák kormányzati támogatásáról, egy szoborpark esetleges létesítéséről, a jövőbeli terveikről.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy hiányolja a rendezvényeken a helyi termelők által készített termékek forgalmazását.
Széll Tünde, a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület képviseletében :
Elmondja, hogy az Egyesület a térségben élőket szólítja meg, így tudnak a balatoni turizmushoz is hozzátenni együtt, összefogva.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolókat. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület és a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 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:
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261/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó
Nagyközségi Sportegyesület és a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/5) Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportjának beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Kusiak Grazyna elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Kusiak Grazyna elnököt a beszámoló ismertetésére.
Kusiak Grazyna, a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói csoportjának elnöke:
Az írásos beszámoló alapján tájékoztatást ad az egyesület munkájáról és rendezvényeikről. Szól a 2020ra tervezett naptár kiadásról. Megköszöni a támogatást és mindenkinek boldog ünnepeket kíván.
Dorogi Sándor polgármester:
Gratulál a munkához. Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló 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:
262/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért
Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportjának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/6) Családosok Szárszóért Civil Szervezet beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Apáti Emőke, Pál Noémi vezetők
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Apáti Emőkét, a Családosok Szárszóért Civil szervezet vezetőjét a beszámoló ismertetésére.
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Apáti Emőke, a Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője:
Elmondja, hogy a szervezet vezetői posztját átadja Pál Noéminak. Megköszöni mindenkinek, aki segítette
az eddigi munkáját.
Pál Noémi, a Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője:
Tájékoztatást ad a szervezet eddigi munkájáról és a további terveikről. Megköszöni az eddigi segítséget.
Dorogi Sándor polgármester:
Gratulál a szervezet eddigi munkájához.
Bartha Mercedes, a Szülői Munkaközösség vezetője megérkezik az ülésre.

8/7) Szülői Munkaközösség beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Bartha Mercedes vezető
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Bartha Mercedest, hogy számoljon be a szervezet munkájáról.
Bartha Mercedes, a Szülői Munkaközösség vezetője:
Tájékoztatást ad a Szülői Munkaközösség munkájáról és rendezvényeiről, a színházlátogatásokról, az
akadályversenyhez kapcsolódó étkeztetésről, a novemberi bálról, az adventváró kiállításról, az adventi
vásárról, a Szülői Munkaközösség tagjainak lelkes munkájáról. Megköszöni a szülők munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy több mint 400.000.- Ft bevétel volt az adventi jótékonysági vásáron, megköszöni mindenki
munkáját, majd szól az iskolai karácsonyi koncertről.
Megköszöni a beszámolókat. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családosok Szárszóért Civil szervezet és a Szülői Munkaközösség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Családosok Szárszóért Civil Szervezet írásos beszámolója a jkv. 13. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
263/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családosok Szárszóért Civil szervezet és a Szülői Munkaközösség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Bartha Mercedes távozik az ülésről.
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8/8) Nyugdíjas Klub beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Bán Tiborné vezető
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Bán Tibornét, a Nyugdíjas Klub vezetőjét a beszámoló ismertetésére.
Bán Tiborné, a Nyugdíjas Klub vezetője:
Szól a klub múltjáról, jelenéről, tevékenységéről. Megköszöni a klub segítőinek munkáját és a klub tagjainak lelkesedését. A Klubba hívja az érdeklődőket. Mindenkinek jó egészséget, sok boldogságot, békességet kíván az ünnepekre és a következő évre is.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a klub munkáját. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi
Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló a jkv. 14. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
264/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/9) Balatonszárszói Üdülőegyesület beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Wiesner Péter elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Wiesner Pétert, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnökét a beszámoló ismertetésére.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Az írásos anyag alapján tájékoztatást ad az egyesült tevékenységről, jövőbeli terveikről, a taglétszám
problémáikról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Üdülőegyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(Az írásos beszámoló 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.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
265/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Üdülőegyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/10) Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Németh Klaudia elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót, Németh Klaudiának a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület vezetőjének.
Németh Klaudia Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke:
Szól az egyesület céljairól, rendezvényeiről, az egyesületnél is felmerülő taglétszám problémáról és esetleges megoldásáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az egyesület munkáját. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló 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:
266/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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8/11) Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Mikulcza Gábor elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Mikulcza Gábor elnököt, hogy adjon rövid tájékoztatást az alapítvány tevékenységéről.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke:
Tájékoztatást ad az alapítvány tevékenységi területeiről, munkájukról, a település általuk történt támogatásáról és az alapítvány pozitív pénzügyi helyzetéről. Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató felkérésére és nevében megköszöni a Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek, a jegyző asszonynak és a
Hivatalnak, hogy egész évben segítették az iskola munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 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:
267/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/12 Szárszó Néptáncegyüttes beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dancsecs Klára együttes vezető
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dancsecs Klárát a beszámoló ismertetésére.
Dancsecs Klára, a Szárszó Néptáncegyüttes vezetője:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az együttes taglétszám hiányáról, tevékenységéről, fellépéseikről, felkéréseikről, a megnyert pályázaton vásárolt új ruhatárukról, a jövőbeni várható támogatásról és új koreográfiák tanulásáról. Megköszöni az együttes nevében a Képviselő-testület minden segítségét, támogatását
és ezúton kérik a jövőbeni támogatásukat.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a részletes tájékoztatást.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszó Néptáncegyüttes 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
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Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
( Az írásos beszámoló 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:
268/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszó Néptáncegyüttes 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/13 Balatonszárszói Polgárőr Szervezet beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Apáti Kinga Csilla elnök
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Apáti Kinga Csilla elnöknek.
Apáti Kinga Csilla, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke:
Az írásos beszámolója alapján tájékoztatást ad a szervezet munkájáról, a kapott elismerésről és háláját
fejezi ki az alapító tagoknak, illetve a jelenlegi tagoknak. Szól a teljesített szolgálat mennyiségéről, az
Országos Polgárőr Napon átvett Polgárőr Község elismerésről. Megköszöni a polgárőrök munkáját és sok
erőt, egészséget kíván mindenkinek.
Dorogi Sándor polgármester:
Gratulál az eddigi munkához. Elmondja, hogy Apáti Kinga Csillát megválasztották az Országos Polgárőr
Szövetség felügyelő bizottsági tagjának. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
( Az írásos beszámoló a jkv. 18. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
269/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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8/14) Soli Deo Gloria kórus beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Cziberéné Ráduly Irén kórusvezető
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Soli Deo Gloria kórus vezetőjének.
Cziberéné Ráduly Irén, a Soli Deo Gloria kórus vezetője:
Meghív mindenkit a karácsonyi koncertre. Tájékoztatást ad a kórus tevékenységéről, a kárpátaljai utazásról és megköszöni a támogatást. Szól a lendvai Nemzetközi Kórustalálkozóról és a szárszói kórustalálkozóról. Köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak, a Művelődési Ház dolgozóinak és a televízió munkatársainak. Megköszöni az énekkarnak az áldozatos, kitartó munkát.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást.
8/15) Új Élet Klub beszámolója
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Takácsné Marics Margit klubvezető az ülésre nem tudott eljönni. Szól a klub által végzett
értékes munkáról. Tájékoztat, hogy Horváth Anita, a Baba-Mama Klub vezetője sem tudott eljönni az
ülésre. Szól a klub összetartásáról, munkájának fontosságáról. Szól a Szárszó TV stábjának munkájáról és
a kirándulásokról. Gratulál és köszönetet mond az egész éves munkájukért. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soli Deo Gloria Kórus és az Új
Élet Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és köszönet fejezi ki a Szárszó Tv stábjának munkájáért. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az Új Élet Klub, írásos beszámolója a jkv. 19. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
270/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soli Deo Gloria Kórus és az Új Élet Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és köszönet fejezi ki a Szárszó Tv stábjának munkájáért.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a három egyház tevékenységéről és a Megújulás Útjáról.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a katolikus, a református
és az evangélikus egyház tevékenységét. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.

22

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:
271/2018.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a katolikus, a református és az evangélikus egyház tevékenységét.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Megkéri Konc Gáll László lelkipásztort és Borza Miklós plébánost, hogy egy pár gondolatot mondjanak
így karácsony előtt.
Konc Gáll László református lelkipásztor:
Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket kíván. Mindenkit hívnak, várnak a felekezet szerinti misére,
istentiszteletre, hogy még áldásosabb legyen az együttöltött ünneplés. Kéri Istent, hogy a jövő évre is így
áldja meg az együttlétüket.
Borza Miklós katolikus plébános:
Megköszöni az Önkormányzat által az egyházközség részére nyújtott támogatást. Szól a közösség fontosságáról. Kívánja minden szárszóinak és a jóakaratú embernek, hogy a közösség épüljön a karácsony ünnepével. Buzgóságot és kitartást kíván a civil szervezeteknek és az Önkormányzatnak, Polgármester Úrnak mindent jót kíván.
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Csizmás Mihálynak.
Csizmás Mihály, a FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke:
Elmondja, hogy a csoportok kiváló munkát végeztek. Szól a kisfilmről, ami visszatükrözi Szárszó jelenét
és előremutat a jövőbe. Az események mögött sok munkája van a Polgármester Úrnak és a testületnek.
Megköszöni az önzetlenül végzett társadalmi munkákat. Felolvassa egy általa kapott karácsonyi üdvözlőlap szövegét.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönetét fejezi ki a stábnak, aki itt egész évben végig ülte az üléseket, gyűléseket, hallgatta az ügyeket,
bajokat és véleményével, javaslataival hozzájárult ahhoz, hogy milyen döntések szülessenek. Az itt ülő
közösség határozza meg Szárszó jelenét, jövőjét és minden az embereken múlik. Véleménye szerint mindenkinek tisztelni kell a másik munkáját, tevékenységét. Megköszöni mindenki egész éves munkáját és
kellemes ünnepet és boldog új évet kíván.
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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