Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/314-3/2019
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. február 11-én tartott rendes üléséről
3. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
5/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
6/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
a)Vodafon bázisállomás telepítésének elutasítása
b) Telenor típusú torony telepítésének elutasítása
7/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
A Képviselő- testület 2019. I. féléves munkatervének elfogadása
8/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
9/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatásról szóló megállapodás elfogadása
10/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2019. évi utazási kiállítások költségvetési tervezetének elfogadása
11/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Kóborné Oláh Erzsébettel megbízási szerződés kötése
12/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Regös Média Kft-vel megbízási szerződés kötése
13/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal megbízási szerződés kötése
14/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Ifj. Lőrincz Ferenccel megbízási szerződés kötése
15/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Horváth Andreával megbízási szerződés kötése
16/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Almacht Ottónéval megbízási szerződés kötése
17/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
18/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Együttműködési Megállapodás
kötése a vasútállomás épületének és környékének takarítására vonatkozóan
19/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása
20/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Meghatalmazás a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv egyeztetési eljárásban való részvételre
21/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Tóparti park zöldterület rehabilitációja című pályázathoz önerő biztosítása
22/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Szóládi u. 33. sz. ingatlan előtt, a 1602/1. hrsz-ú közterületen lévő vadgesztenye fa kivágásának elutasítása
23/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2 db gázkazán vásárlásának jóváhagyása

24/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde gázkazán továbbá fűtési rendszer cseréjére vonatkozóan tervdokumentáció készíttetése

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.21.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 11-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, jegyzőkönyv

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
műszaki ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
József Attila Emlékház múzeumpedagógus
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja

megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent

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
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetője
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportjának elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke

nem jelent meg
megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
Balázs Zsuzsanna
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Magda Ilona
Kertész Adél
Matkovics Diána
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Borza Miklós
Konc Gáll László
Mitykó András
Antalné Finta Éva
Wiesner Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Pál Noémi
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit
Mikulcza Gábor

megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg

nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
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Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Vicha Attila
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Dancsecs Klára
Szűcs József

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
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház mb. vezetője
balatonszárszói lakos

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

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, hiányzik Tefner Tibor,
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?
Korcz Miklós képviselő:
Módosított javaslatom lenne, hogy a 14-es és 15-ös pontot tárgyaljuk az elején.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Javasolja, hogy a 14. sz. és a 15. sz. napirendi pontokat összevonva, az 1.sz napirendi pontban tárgyalja a
testület. 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) Telenor Magyarország Zrt bázisállomás létesítésének ügye
Invitech Zrt bázisállomás létesítésének ügye
2) A Képviselő- testület 2019. I. féléves munkatervének elfogadása
3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységéről
4) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása
5) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
6) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges
támogatásról szóló megállapodás elfogadása
7) A 2019. évi utazási kiállítások költségvetési tervezetének elfogadása
8) Önkormányzati szerződések elfogadása
9) Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
10)MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Együttműködési Megállapodás
kötése a vasútállomás épületének takarítására vonatkozóan
11) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
12) Meghatalmazás a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv egyeztetési eljárásban való
részvételre
13) Tájékoztató a Balatonszárszó, Tóparti park zöldterület rehabilitációja pályázat elnyeréséről és döntés
a saját erő biztosításáról
14) Szabó Endre fakivágási kérelme
15) Közös Önkormányzati Hivatal gázkazán cseréjének jóváhagyása
16) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda gázkazán cseréjének ügye
17) Tájékoztatás Gyergyóalfalu Község Polgármesterének meghívásáról
18) Egyebek
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

4

5/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Telenor Magyarország Zrt bázisállomás létesítésének ügye
Invitech Zrt bázisállomás létesítésének ügye
2) A Képviselő- testület 2019. I. féléves munkatervének elfogadása
3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
4) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása
5) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
6) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznú tevékenységéhez
szükséges támogatásról szóló megállapodás elfogadása
7) A 2019. évi utazási kiállítások költségvetési tervezetének elfogadása
8) Önkormányzati szerződések elfogadása
9) Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
10) MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Együttműködési Megállapodás kötése a vasútállomás épületének takarítására vonatkozóan
11) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
12) Meghatalmazás a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv egyeztetési eljárásban való részvételre
13) Tájékoztató a Balatonszárszó, Tóparti park zöldterület rehabilitációja pályázat elnyeréséről és döntés a saját erő biztosításáról
14) Szabó Endre fakivágási kérelme
15) Közös Önkormányzati Hivatal gázkazán cseréjének jóváhagyása
16) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda gázkazán cseréjének ügye
17) Tájékoztatás Gyergyóalfalu Község Polgármesterének meghívásáról
18) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Telenor Magyarország Zrt bázisállomás létesítésének ügye
Invitech Zrt bázisállomás létesítésének ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztések alapján.
Tefner Tibor megérkezik az ülésre.
Korcz Miklós képviselő:
Én azért is kértem, hogy ezt fontos ügyként kezeljük, ugyanis Balatonszárszón máris van három adótorony, amiről tudnak általában a lakók. Ez a kérelem, ahogy Zsuzsa is mondta, volt már a testület előtt.
Ugyanazzal az elírási hibával került ismét elénk, mint annak idején és akkor ezt elutasította ez a testület.
Én továbbra is azt szeretném kérni a képviselő társaimtól, hogy mind a két bázis állomás elutasításáról
szavazzon. Köszönöm.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy egyetért Korcz Miklóssal, arról volt szó, hogy az Akácos utcait elutasítják, a másiknál
pedig azt beszélték, hogy adnak egy más helyszínt, ahova telepíteni szeretnék.
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Korcz Miklós képviselő:
Valóban arról beszéltünk, hogy elutasítjuk, ugyanis lakóterületre nem valók ezek az adótornyok, ez már
azt hiszem, hogy itt a történelem folyamán kiderült, hogy nem. Igen sok negatív hatása van ezeknek, az
Ete utcai torony, tulajdonképpen ott van egy szennyvízátemelő, annak a vasvázas oszlopát növelnék az
égig. Az összes tihanyi fénykép, ami Balatonszárszóról készülne, azon rajt lenne ez a torony, ez egy másik kérdés, de főképp egészségügyi okok miatt kérem az elutasítást.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy a 14. pontnál az előterjesztésben az a határozati javaslat szerepel, hogy a főépítész bevonásával vizsgálják meg és az alapján döntsön a Képviselő- testület, de egyenesen el is utasíthatják. A 15.
pontnál eleve elutasítás szerepel a határozati javaslatban.
Korcz Miklós képviselő:
Én szárszói képviselőként nem elégszem meg egy főépítésznek a javaslatával, aki esetleg javasolni fogja,
hogy építsenek oda egy tornyot. Leginkább az a torony nem Balatonszárszót szolgálná ki, hanem Balatonföldvárt, Balatonföldvár meg keressen magának egy alkalmas helyet, minél messzebb Szárszótól. A 15ben igen, olvastam, hogy így szól a javaslat, azt is kérem, hogy lakott területről lévén szó, utasítsuk el.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy két cég adott be kérelmet arra vonatkozóan, hogy erősítő antennát szerelnének fel, az
egyik az Akácos utca, a másik a vízparton lévő Ete utca környezetében lenne. Arra való tekintettel, hogy
lakott területen ne legyen több antenna felszerelve, az Akácos utcai határozati javaslatban az szerepel,
hogy a testület utasítsa el. A vízparton lévőnél lehet, hogy a későbbiek során a testület döntését meg fogják vétózni, mivel internet ellátást szeretnének biztosítani, de ez egy későbbi dolog, vissza lehet rá térni.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Akácos u. 95. sz.
1000/27. hrsz.-ú ingatlanra tervezett Vodafon bázisállomás telepítését - mint a Helyi Építési Szabályzattal
ellentétes létesítményt- elutasítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester Határidő: értelem szerint.
b)Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Ete utca 850/36.
hrsz-ú ingatlanon a SO-0283 Telenor típusú torony telepítését a Helyi Építési Szabályzat 27.§ (2) bekezdése alapján elutasítja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztések a jkv. 1. 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:
6/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Akácos u. 95. sz. 1000/27. hrsz.-ú ingatlanra tervezett Vodafon bázisállomás telepítését – mint
a Helyi Építési Szabályzattal ellentétes létesítményt – elutasítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Ete
utca 850/36. hrsz-ú ingatlanon a SO-0283 Telenor típusu torony telepítését a Helyi Építési
Szabályzat 27.§ (2) bekezdése alapján elutasítja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6

2) A Képviselő- testület 2019. I. féléves munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a munkatervet, felsorolja a tervezett pontokat. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kérés a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs és javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselő- testület 2019. I. féléves
munkatervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester,
Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
7/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Képviselő- testület
2019. I. féléves munkatervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) 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. 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. 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:
8/2019.(II.11) 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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4) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőnek.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés főbb összegeiről.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Tomka Ákost, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét egy rövid tájékoztatásra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag és a szóbeli beszámoló alapján a Bizottság megtárgyalta a napirendet és egyhangúlag elfogadta. Tájékoztatást ad a pénzmaradvány összegéről a pályázatokkal összefüggésben. Szól az állami támogatás összegének csökkenéséről, ennek okairól és a tartalékról. A napirendet a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Részletesen tájékoztatja a Képviselő-testületet az állami támogatás csökkenéséről, és a költségvetés főösszegéről, ami közel egymilliárd forint, a pályázati összegekkel együtt. A pénzmaradvány 340.000.000.Ft, mely tartalmaz körülbelül 200.000.000.- Ft pályázati összeget, de a maradvány 140.000.000.- Ft,
amely nem kis összeg egy ilyen kis településnek. A tartalék tervezett összege 50.000.000.- Ft, a bevételek
egy-két dolog tekintetében alá lettek tervezve. Szól az intézményekről és a pályázatokról, a strandok felújítására kiírt pályázatról, az EFOP pályázatról, a „Magyar Falu”programról, az Erzsébet parkban épülő
tornapályáról és a Móricz strandon lévő strandkézilabda pálya felújításáról.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz., a rendelet tervezet a jkv. 4/1 sz., a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyve és a 3 darab egyeztetési jegyzőkönyv a jkv. 4/2 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
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/3 sz. melléklete)
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5) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Röviden tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján a módosítás szükségességéről, majd felsorolja a
plusz bevételeket és a főösszegeket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés 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:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

6) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznú tevékenységéhez
szükséges támogatásról szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Szól a kiírt partfelújítás pályázatról.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy a strandfejlesztés pályázat keretén belül a központi strand és az egyik szabad strand fejlesztésére is lesz lehetőség. A Kft költségvetésébe be lett tervezve a fejlesztés, ezért újra kell gondolni azt.
A kölcsön egy részét már visszafizette a Kft az Önkormányzat részére, a maradék összeget pedig ebben
az évben tervezik kiegyenlíteni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. 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:
9/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges 60.000.000Ft támogatást nyújt az írásos előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

7) A 2019. évi utazási kiállítások költségvetési tervezetének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a Szót Némethné Szabó Magdolna turisztikai referensnek.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Az írásos anyag alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiállítások költségeiről és a megvalósításukról.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a kiállítások összköltsége 850.000.- Ft-ra van tervezve.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a budapesti kiállításon kívül még öt vidéki kiállítás lesz, tehát
összesen hat helyen fognak megjelenni.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy már a nyomdában van Balatonszárszó 2019. évi program előzetese, amely a kiállításokon
megtalálható lesz.
Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi utazási kiállítások költségére 850.000.- Ft összeget biztosít a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés alapján az
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
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:

10

10/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi utazási kiállítások költségére 850.000.- Ft összeget biztosít a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos
előterjesztés alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Önkormányzati szerződések elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Kóborné Oláh Erzsébet szerződéskötése ügyében az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselőtestületet.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a választás miatt nem inkább 2019. október 31-ig kellene a szerződéseket megkötni?
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Véleménye szerint az új testületnek ne rögtön a szerződéskötésekkel kelljen kezdenie a munkát.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint az alakuló ülésen nem tud ezzel foglalkozni az új testület és az éves költségvetést is a
jelenlegi testület fogadja el, tehát az utolsó hónapokban ezzel a költségvetéssel fog gazdálkodni az új
Képviselő-testület is.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja Kóborné Oláh Erzsébetre vonatkozó
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztések és szerződés tervezetek a jkv. 8. 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:
11/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt Kóborné Oláh Erzsébet
sz. alatti lakossal az előterjesztés mellékletét képező
szerződés tervezet szerint az Önkormányzat Szárszói Hírmondó lapjának szerkesztésére. A
megbízás 2019. január l. napjától 2019. december 31. napjáig szól. A megbízási díj havonta bruttó
Ft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Regős Média Kft szerződéskötése ügyében az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselőtestületet. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja a Regős Média Kft-re vonatkozó határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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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:
12/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete szerződést köt a Regös
Média Kft-vel (1141 Budapest, Álmos vezér park 2. fsz.2) az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerint 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő
időszakra. A megbízási díj összege havi 150.000 Ft + ÁFA.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal kötendő megállapodás tartalmáról. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az Alapítványra vonatkozó 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:
13/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt a
Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal (8600 Siófok, Szabadság u. 9., adószám: 19201649-2-14)
az Alapítvány támogatására, a megállapodás aláírásától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet szerint. Az Önkormányzat az Alapítvány részére fenti időtartamra 300.000.- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad a főépítész munkájáról és a megbízás szükségességéről. Megállapítja, hogy
nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja ifj. Lőrincz Ferenc szerződésére vonatkozó 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:
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14/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete települési főépítészi
megbízási szerződést köt Ifj. Lőrincz Ferenc okl. építészmérnökkel az előterjesztés
mellékletét képező megbízási szerződés tervezet szerint 2019. január 1-től 2019. december
31-ig tartó időszakra, havi bruttó
Ft díjazás ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad Horváth Andrea feladatairól és a megbízás összegéről. Megállapítja, hogy nincs
egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja a Horváth Andreára vonatkozó 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:
15/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Horváth Andrea
. sz. alatti lakossal a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére, valamint a
szükséges felülvizsgálatok elvégzésére az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet
szerint, 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra, szakvéleményenként bruttó
Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad Dr. Almacht Ottóné feladatairól és a megbízás összegéről. Megállapítja, hogy
nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja a Dr. Almacht Ottóné szerződésére vonatkozó 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:
16/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Dr. Almacht Ottóné
sz. alatti lakossal az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos előkészítő és lebonyolító feladatokban történő közreműködés, a polgármester
munkájának segítése, adminisztrációs feladatok elvégzése illetve a lakossággal és a civil
szervezetekkel történő kapcsolattartás feladatok elvégzésére, az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerint, 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő
időszakra, havi bruttó
Ft megbízási díj ellenében.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9) Koplányi Lászlóval megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a feladat elvégzésének szükségességéről és Koplányi László árajánlatáról, feladatairól
továbbá a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatáról, mely szerint Koplányi László először a település egyik felén végezze el a feladatot és utána egy újabb szerződés keretében település másik felén.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy azoknál a személyeknél, akiknél
változik a házszám, az okmányok cseréjénél az önkormányzat szervezett formában adjon segítséget.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy 2019. a választások éve, először európai parlamenti választások lesznek, ősszel pedig a
helyi önkormányzati választásokra kerül sor. A köztársasági elnök tűzi ki a választások időpontját, mely
az európai parlamenti választások esetében várhatóan ez év május 26-a, az ősz folyamán pedig a helyi
önkormányzati választások időpontját határozza meg. A választási törvény értelmében a választások kitűzésének időpontjától a választások eredményének jogerős befejezése időpontjáig a lakcímnyilvántartásban változást eszközölni nem lehet. Ezért Koplányi Úr 2019. évben felmérheti a változásokat, el is készítheti a dokumentumokat, de a változásokat átvezetni nem lehet.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Ebből az következik, hogy ha Koplányi László felméri, korrigálni csak a jövő évben lehet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Álláspontja szerint 2019. évben a teljes felmérést, anyagot elkészítheti, és a helyi választás jogerőssé válása után a lakcímnyilvántartásban is át lehet vezetni a módosításokat és a lakosság is át tudja íratni a
dokumentumait. A 2019. évi költségvetésben erre nem érdemes egy összeget előre tervezni, ha szükséges,
akkor esetleg a tartalékból megoldható.
Korcz Miklós képviselő:
Ez a munka akkor van elvégezve, ha a nyilvántartások ki vannak javítva, akkor okafogyott a dolog ebben
az ügyben.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy a kifizetésre is akkor kerülhet sor, amikor a teljesítésigazolás megtörténik, de ketté lehetne
úgy választani, hogy az első részletben a teljes felmérést készítené el, a második részletben pedig a nyilvántartások átvezetését végezné el.
Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint, ha a felmérést Koplányi László elvégzi, akkor a fele összeget megkaphatná, amikor
pedig valóban befejezi a munkát, akkor az összeg másik felét is megkapná. Ez sok embert érintő kérdés,
ezért fontos feladat.
Korcz Miklós képviselő:
Koplányi Úr az alkalmazásunkba van e még?
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Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy nincs. Ez egy önálló munka, feladat lenne, amit megbízási szerződéssel tudnának elvégeztetni. Örömmel veszi, ha van más személy is, aki elvégezné ezt a munkát.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy a felmérést a díjazás 50%-ért végezze el, a másik 50% pedig akkor kerüljön kifizetésre,
amikor teljesül a szükséges korrekció az érintetteknél. Véleménye szerint az önkormányzatnak részt kell
vállalni az okmányok cseréjénél, csoportosan meg kell szervezni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Koplányi
Lászlóval Balatonszárszó település házszám nyilvántartás felülvizsgálatára a jegyzőkönyv mellékletét
képező árajánlatban szereplő felmérések, dokumentációk és módosítások elvégzésére 900.000.- Ft megbízási díj ellenében.
Az árajánlatban a fenti feladatokon felül szereplő, a módosítások ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetésére történő szerződéskötésről jelen feladat teljesítésének igazolása továbbá a 2019. évi helyi önkormányzati választás jogerőssé válása után tárgyal a Képviselő- testület. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az árajánlat 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:
17/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Koplányi Lászlóval Balatonszárszó település házszám nyilvántartás felülvizsgálatára a
jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlatban szereplő felmérések, dokumentációk és módosítások elvégzésére
Ft megbízási díj ellenében.
Az árajánlatban a fenti feladatokon felül szereplő, a módosítások ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetésére történő szerződéskötésről jelen feladat teljesítésének igazolása továbbá a 2019. évi helyi önkormányzati választás jogerőssé válása után tárgyal a Képviselőtestület.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Együttműködési Megállapodás kötése a vasútállomás épületének takarítására vonatkozóan
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a MÁV ajánlatáról, amely szerint egy, az önkormányzat által foglalkoztatott személy takarítaná a vasútállomás épületét és környékét és a dolgozó bérét a MÁV finanszírozná. Volt már erre példa és így egy főnek tudnának munkát biztosítani éves szinten.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a MÁV Ma-

gyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a vasútállomás épülete és környéke
takarítási feladatainak elvégzésére vonatkozó Együttműködési Megállapodás megkötésére. 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:
18/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a vasútállomás
épülete és környéke takarítási feladatainak elvégzésére vonatkozó Együttműködési Megállapodás megkötésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Tomka Ákos, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Dr. Tomka Ákosnak, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökének.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat- tételi
kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 10. sz., a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyve a jkv. 10/1 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:
19/2019.(II.11) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete- testülete
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.

a
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Meghatalmazás a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv egyeztetési eljárásban való részvételre
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy az írásos anyag azt tartalmazza, hogy ez májusig befejeződik.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, ahhoz, hogy módosítás legyen, az összes településnek hozzá kell járulnia.
Korcz Miklós képviselő:
Az még nem hangzott el, miről szavazzunk Polgármester Úr? Nem ezt a miniszterelnökségi levelet hiányolom, hanem van egy előterjesztés, hogy megbíz ez a testület valakit, hogy ott képviselje ezt a testületet. Tehát itt azért építészeti dolgokról van szó, amihez egy építész végzettség csak dukálna, hogy olyan
ember képviselje a társaságot, aki építész diplomával meg van áldva. Én itt egy kicsikét ebben az előterjesztésben ezt keveslem, hogy nem építész az illető, akit megbízunk.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a javasolt személynek döntési jogosítványa nincs, a határozati
javaslatból egyértelmű, hogy csak egy közvetítő szerepet tölt be, a tényleges döntési jogosítvány a Képviselő-testületet illeti meg.
Korcz Miklós képviselő:
Ez teljesen így van, viszont ott építészekkel fog szembe ülni, találkozni, beszélni. Nem egy nyelven fognak beszélni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy a megbízott személy csak közvetíteni tudja az ott elhangzottakat, érdemben a Képviselőtestület fogja megtárgyalni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Dr. Tomka Ákost, hogy van- e valami aggálya?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Mivel nem döntési pozícióban képviseli az önkormányzatot, hanem egy egyeztetésen vesz részt Várady
Tünde, így nem tartja aggályosnak.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a főépítész alkalmas lenne, de nem ér rá.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Előadja, hogy a levél szerint a tervismertetéstől számított 15 napig az önkormányzatnak lehetősége van az
ismertetett tervi elemekre nézve kérdésfeltevésre és írásos vélemény megtételére.
Korcz Miklós képviselő:
Ezért van szükség, hogy megértse, aki ott ül, mit tesznek fel kérdést. Tehát szakembert kellene küldjünk
ahhoz, hogy normális egyeztetés folytatódjon. 15 nap nagyon kevés, minekünk akkor megint kell bérelnünk majd egy tervezőt, aki lefordítja egyéb más szakmákkal rendelkezőnknek, hogy miről van szó.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a területi főépítésszel megbízási szerződése van az önkormányzatnak.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Küldhetik a főépítészt, de véleménye szerint nem fog elmenni.
Fekete János alpolgármester:
Szerinte belefér a munkaidejébe.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy ez nem munkaidő, ő nem munkaviszonyban, nem közalkalmazotti jogviszonyban áll itt.
Megkérdezi, hogy az önkormányzat rendelkezik-e olyan köztisztviselővel, közalkalmazottal, aki erre
alkalmas lenne?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy nincs olyan személy.
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. 11.sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
20/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Terv előkészítése érdekében lefolytatásra kerülő egyeztetési
eljárásokban Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata képviseletére az Önkormányzat
településmenedzserét, Várady Tünde Ildikót hatalmazza fel.
Meghatalmazott a Képviselőtestület által elfogadott és jóváhagyott elképzeléséket köteles az
egyeztetési eljárás során képviselni. A Képviselőtestület hatáskörébe tartozó döntéseket
nem hozhat, kizárólag a Képviselőtestület által elfogadott és jóváhagyott elképzeléseket és
terveket köteles képviselni az egyeztető eljárások során.
Meghatalmazott köteles minden alkalommal az egyeztetésről feljegyzést készíteni, arról a
Képviselőtestületet a polgármesteren keresztül haladéktalanul tájékoztatni.
Meghatalmazott a képviseleti tevékenységét közvetlenül Dorogi Sándor polgármester irányítása és utasítása szerint köteles ellátni.
A meghatalmazás az egyeztetési eljárások lezárultáig, illetőleg a Képviselőtestület általi
visszavonásig érvényes.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Tájékoztató a Balatonszárszó, Tóparti park zöldterület rehabilitációja pályázat elnyeréséről és döntés a saját erő biztosításáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

18

Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés 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:
21/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ Balatonszárszó,
Tóparti park zöldterület rehabilitációja (hrsz:711) című, P-TF-22/2018 számú, a Balaton
Fejlesztési Tanács által 10.348.207.-Ft támogatással megvalósuló pályázatát az eredetileg
beadott pályázatban megjelöltek szerinti - 29.997.845.-Ft összegű - tartalommal kívánja
megvalósítani, melyhez a további - 4.650.715.-Ft összegű - önerőt 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a fenti tartalmú támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Szabó Endre fakivágási kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad a kérelemről.
Korcz Miklós képviselő:
Ennek a testületnek a vesszőparipája a gesztenyesor, vajon mikorra tudunk pótolni egy ennyi idős gesztenyesort a településen, és ráadásul a kérelmező úgy rajzolta be a gesztenyefát, hogy simán be lehet menni a
garázsba tőle. Tehát legalább akkor úgy rajzolta volna be, hogy az ajtaja elé kerül az a fa.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy ő nem fogja támogatni a kivágást.
Korcz Miklós képviselő:
Meg egy tervezésnél figyelembe is kell venni azokat az értékeket, amik mögé tervezünk valamit, ráadásul
tényleg, hogy ha annyira nem zavaró az, hogy ott teljes ajtónyílással szabad az úttestig, akkor mégse javaslom kivágni.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja véleményét a fakivágásokkal kapcsolatban.
Nagy Zoltán képviselő:
Előadja, hogy az egy védett fasor, aki ott telket vásárol, annak ezt tudnia kell és a terveket ez alapján
szükséges kialakítani.
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Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Javasolja, hogy a tulajdonos vizsgálja meg, nem tudja-e áttenni a bejáratot.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Szóládi u. 33. sz.
ingatlan előtti 1602/1. hrsz-ú közterületen, az ingatlan előtt található 1 db vadgesztenye fa kivágásának
engedélyezéséhez nem járul hozzá. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 13. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Szóládi u. 33. sz. ingatlan előtti 1602/1. hrsz-ú közterületen, az ingatlan előtt található 1 db
vadgesztenye fa kivágásának engedélyezéséhez nem járul hozzá.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2 db gázkazán vásárlásának jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad a kazánvásárlásról és annak összegéről. Megköszöni a Hivatal dolgozóinak a két
hétig fűtés nélküli épületben is elvégezett munkáját és Törőcsik Zoltán munkáját.
Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Közös Önkormányzati Hivatal 2 db gázkazán és azok kivitelezési munkáira vonatkozó Törőcsik és Társai Gáz Bt.
(8623 Balatonföldvár, Budapesti u. 72.) árajánlatát összesen 6.424.003.- Ft összegben elfogadja. A beépített anyagokra vonatkozó mindösszesen bruttó 5.039.703.- Ft számla összegének kifizetését jóváhagyja. A
Képviselő- testület megbízza meg a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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23/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Közös Önkormányzati Hivatal 2 db gázkazán és azok kivitelezési munkáira vonatkozó Törőcsik és Társai Gáz Bt. (8623 Balatonföldvár, Budapesti u. 72.) árajánlatát összesen
6.424.003.- Ft összegben elfogadja.
A beépített anyagokra vonatkozó mindösszesen bruttó 5.039.703.- Ft számla összegének
kifizetését jóváhagyja.
A Képviselő- testület megbízza meg a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda gázkazán cseréjének ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy véleménye szerint a munkálat elvégzésére célszerű lenne
tervet és költségvetést készíteni, továbbá árajánlatokat bekérni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy az óvodánál is ugyanolyan teljesítményű kazán szükséges-e, mint a hivatalban?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy valószínűleg nem ugyanolyan kell, de ezt a tervező fogja kiszámolni.
Tefner Tibor képviselő:
Előadja, hogy a kazánnal együtt a radiátorok és a csőrendszerek cseréje is célszerű lenne.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy ő támogatja a javaslatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a szakértő a kazán méretét és a radiátorok állapotát is mérje fel.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy pontos kiírás készüljön, milyen típusú, mekkora radiátorok szükségesek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy kérdés nincs a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda és Mini Bölcsőde 2 db gázkazán továbbá a fűtési rendszer cseréjére vonatkozóan arra jogosult
tervezővel engedélyezési tervdokumentációt készíttet.
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 15. 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:
24/2019.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2 db gázkazán továbbá a fűtési rendszer cseréjére
vonatkozóan arra jogosult tervezővel engedélyezési tervdokumentációt készíttet.
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

17) Tájékoztatás Gyergyóalfalu Község Polgármesterének meghívásáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:

Tájékoztatást ad a meghívásról.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Jelzi, hogy ő sajnos nem tud menni.
Korcz Miklós képviselő:
Nem tudok menni.
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy ő sem tud elmenni.
Tefner Tibor képviselő:
Jelzi, hogy ő nem lesz itthon.
Dorogi Sándor polgármester:
Kéri, hogy aki szeretne menni, az szóljon.
(A meghívó a jkv. 16. sz. melléklete)

18) Egyebek
18/1 Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Nagy Zoltánnak.
Nagy Zoltán képviselő:
Tudomása szerint a bölcsődében túljelentkezés van, javasolja az udvarra tervezett új bölcsőde megvalósítására pályázni. Megkérdezi, hogy a csónakkikötő ügye hogy áll?
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Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy a csónakkikötő vasszerkezete elkészült, a tartószerkezete a helyszínen van, még a beton
hiányzik, amire ezt rá lehet építeni, arról a Képviselő-testületnek szükséges dönteni.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, ő Lövey Lászlótól azt kérte, hogy hozzanak létre egy horgászegyesületet. Jövő héten találkozik
a betonkeverő üzem vezetőjével és megpróbál valami kedvezményt kérni. Tavasszal kész lesz a munka.
Gamauf Béla balatonszárszói lakos:
Megköszönik, ha ez megvalósul, mert a két sólya használhatatlanná vált. Felajánlja, hogy a csónaktulajdonosok elkészítik, csak kapjanak alkalmas helyszínt hozzá. A jelenleg kijelölt helyszínen a fák között az
autókkal és a csónak szállítóval nem lesz egyszerű mozogni, így ha megoldható lenne, szeretne másik
helyszínt kérni. A Móricz strand északkeleti végénél lenne erre alkalmas hely.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a nemzetközi horgászversenyről és az ezzel kapcsolatos problémákról. Előadja, hogy
tavasszal a horgászok problémáját megoldják. Javasolja a horgászegyesület létrehozását.
Gamauf Béla balatonszárszói lakos:
Elmondja, hogy alakulófélben van a horgászegyesület, kéri, hogy aki szeretne belépni az egyesületbe az
jelezze Lövey Lászlónál. Megmaradna a balatoni nádas is, ha szabályozva lenne a csónakok kikötése.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad az üdülőtulajdonosok által vásárolható Szárszó Kártyáról.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Szól a hulladék kirakás és szállítás problémájáról továbbá a Jókai és Esztergom utca rossz állapotáról.
Elmondja, hogy a Huba és Kaza utcában a faültetésben és a rendben tartásában is részt szeretnének venni.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Előadja, hogy az előző felszólalás az első felajánlás arra a felhívásra, hogy civil szervezetek fogadjanak
örökbe egy parkot, vagy egy játszóteret, hogy ezzel segítsék a települést szebbé varázsolni. .
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a közterületeken való faültetésekről, a parkok örökbefogadásának lehetőségéről, a klímaváltozásról
és az ezzel kapcsolatos felvilágításról, oktatásáról, ökoiskola címről és a szelektív hulladékgyűjtés sikerességéről. Megköszöni az Üdülőegyesület falajánlását.
Szűcs József balatonszárszói lakos:
Gratulál a temetőben megvalósított szelektív hulladékgyűjtéshez. A temetőben négy csap van, javasolja,
hogy a kapáknak és a gereblyéknek készítsenek oda tartót. Ha kell, ennek megvalósításához segítséget
nyújt.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány elnöke:
Elmondja, hogy az ökoiskola működik, program heteket tartanak ezzel kapcsolatban és beépül a tananyagba is. Az érdeklődőket meghívja a farsangra.
Magda Ilona, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője:
Elmondja, hogy készülnek a farsangra, várják szeretettel a gyerekeket. Szól a tavaszi virágültetésről,
amelyet a családokkal együtt tartanak meg.
Harmath Imre, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Felhívja a figyelmet a buszfordulóban lévő platánfák betegségére majd ismerteti a sportrendezvényeket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Takácsné Marics Margitot, hogy ő Magyarok Világszövetségénél milyen titulusban van?
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Takácsné Marics Margit, az Új Élet Klub vezetője:
Válaszol, hogy a balatonszárszói társklub elnöke.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Magyarok Világszövetsége által szervezett április 13-i Wass Albert emlékműsorról.
Takácsné Marics Margit, az Új Élet Klub vezetője:
Elmondja, hogy a meghívók és a plakátok készülnek, a Világszövetség elnöke is eljön az emlékestre.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni és további jó munkát kíván.
Bán Tiborné Nyugdíjasklub vezetője:
Tájékoztatást ad a Nyugdíjasklub munkájáról, elmondja, hogy az önkormányzat mögötti játszóteret és a
homokozókat szeretnék rendbe tenni, szépíteni. Beszámol a klub 25 éves évfordulójára való készülődésről, amelyet május 6-án tartanak.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a május 5-én tartandó búzaszentelésről.
Csizmás Mihály, a FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke:
Elmondja, hogy megragadták a bejelentések és a Képviselő-testület munkája, irányítása. Véleménye szerint a bevételek és a kiadások szépen alakultak, ez köszönhető a szárszóiaknak is, de elsősorban a Képviselő-testületnek és az azt irányító Polgármester Úrnak. Balatonszárszó szép, tiszta és virágos település, és
tudomása szerint a Nonprofit Kft 2018-as költségvetése 65.000.000.- Ft volt, 2019-ben 60.000.000.- Ft
lett. Az ott dolgozók mindent megtesznek Szárszóért, de ezeknek az embereknek a költségvetése csökken,
a keresetük mérsékletesen növekedett. Ha az embereket meg akarják tartani, nem lehet úgy kezelni őket,
ahogy kezelik, véleménye szerint ilyen bevételek mellett egy kissé meg kellene különböztetni az ő munkájukat, hogy itt maradjanak Balatonszárszón. Véleménye szerint ilyen kiadások és bevételek mellett a
Képviselő-testület jól végezte a munkáját. Felhívja a figyelmet, hogy az aktuális pályázatok minél hamarabb kerüljenek beadásra, a végeredmény miatt.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni az észrevételeket. Az adóbevételekhez minden balatonszárszói lakó hozzájárul. Tájékoztatást
ad a legtöbb adót fizetett adózók meghívásáról. Előadja, hogy a Kft költségvetése megtéveszthető lehet,
mert korábban nem volt strandbevétele, de jelenleg az a Kft-hez folyik be. Ha szükség lesz valamire, azt a
tartalékból tudja finanszírozni az önkormányzat. Elmondja, hogy a Kft dolgozóinál mindenre odafigyelnek, minden tisztességesen van kezelve, a közmunkások közül többek is rendes munkaviszonyba kerültek
vagy lesznek foglalkoztatva.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Megköszöni a kollégái nevében, akik mindent megtesznek, hogy Szárszó így nézzen ki. Kiemeli a közfoglalkoztatottak létszámát és azt a minőségi munkát, amit együtt tudnak végezni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kft tényleges költségvetése miatt egy újabb számítást szükséges végeznie, mert a
létszámbővítést nem fogja finanszírozni a strand bevétel. Tudomása szerint nem fog bővülni a közfoglalkoztatottak létszáma, ezért ha szükség lesz létszámbővítésre a Kft-nél, kérni fogja a Képviselő-testület
segítségét.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól adóértesítőkkel kiküldése kerülő tájékoztató anyagról, az egyik strandi büfé megüresedéséről, és
arról a hírről, hogy a halsütő sem nyit ki a nyárra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a büfé bérleti szerződése lehetővé teszi, hogy közös megegyezéssel megszüntessék a jelenleg fennálló bérleti jogviszonyt, illetve a szerződést, továbbá azt is lehetővé
teszi, hogy a bérleti jogviszony folytatását a Képviselő-testület jóváhagyja. Tehát a testület jóváhagyásával a bérleti jogviszony folytatható lenne az eredeti bérleti szerződés fennmaradó időtartamára.
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Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a strandon Vécsei Úr épületével mi lesz?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, folyamatban van, attól függ, hogy a januári bérleti díját befizette- e?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy Vécsei Mihály nem fizette be a bérleti díját január 31-ig.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy akkor teljesen új helyzet van, nem csak a faház miatt, hanem más miatt is intézkedni kell.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 50.000.- Ft-os pénzbírságot befizette, de lehetőség van további bírság kiszabására.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy ha a partvédelem pályázat útján nem jön létre, akkor elvégezteti az önkormányzat?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy várni fog addig, amíg nem lesz erre pályázati összeg, mert ez nagy tétel az önkormányzatnak. Elmondja, hogy vannak nagyon rossz, balesetveszélyes utak.
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik a Peugeot kisbuszról.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy lejárt a műszaki vizsgája, le kéne vizsgáztatni, de véleménye szerint el kell adni, nincs
szükség három kisbuszra.
Tefner Tibor képviselő:
A Varga Norbert által üzemeltetett nyesedék lerakat beljebb költözik, érdeklődik, hogy ezzel mi a helyzet?
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy hivatalos feljelentést tett a Környezetvédelmi Főfelügyelőségen,
Pécsen. Jegyző Asszonnyal annak néznek utána, van- e joguk arra, hogy az új telephely használatát megakadályozzák. Egyelőre úgy néz ki, hogy van. Senki nem írta alá az új telephely engedélyét. Reméli, ez
ügyben tudnak valamit tenni, hogy máshol keressen telephelyet. Elmondja, hogy a Szárszóért Nonprofit
Kft-vel megállapodásra jutottak, hogy a levelest a tömörítővel szállítják, a zöld nyesedéket összegyűjtik,
Varga Norberttel januártól nem kötöttek ilyen típusú szerződést. Szól a telephely átköltözésekor keletkezett problémákról.
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik a Művelődési Ház hátsó falának ügyéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy meg van rendelve a munka.
Bán Tiborné, a Nyugdíjasklub vezetője:
Elmondja, hogy a január 12-én a disznótoros rendezvény nagyon jól sikerült, megköszöni a rendezők,
szervezők munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a disznótoros rendezvényről és a humán szolgáltatásokról.
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Németh Klaudia, a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke:
Az EFOP pályázatról ad tájékoztatást.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól az EFOP pályázatban foglalkoztatott három személyről és a pályázatból megvalósuló rendezvényekről.
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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