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Képviselő-testülete
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JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. február 20-án tartott rendkívüli üléséről
4. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
25/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
26/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Sámson Szilvia Mária közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
27/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás kormányfunkción üres álláshely biztosítása
28/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Fejes Jánosné határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyának határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra módosítása
29/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Huber Jánosné közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése
30/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Geiger Diánával megbízási szerződés kötése
31/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Kittlinger Edinával megbízási szerződés kötése
32/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó, Zártkert 12224/2. hrsz-ú közúton (földúton) áteresz felújítása, kiszélesítése” napirendi
pont tárgyalásának elnapolása
33/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó vasútállomás épületén lévő térfigyelő rendszer működéséhez hozzájárulás adása
34/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
„Közép- és Kelet-európai Történelmi Kutatásért Közalapítvány támogatása az I. világháborús emlékmű
felújítására” napirendi pont elnapolása
35/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Központi strandon lévő 1. jelű üzlethelyiség bérleti jogának átruházása Isván Ildikó javára

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 20-án 17.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodájában megtartott
rendkívüli üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési képviselő:
Dr. Tomka Ákos
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felolvassa a meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolja, hogy az egyebek
napirendi pontban tárgyalják az alábbi témákat: a központi strand K-i felén található „Büfé” elnevezésű
üzlethelyiség bérleti jogának átruházása, a Balatonszárszó Zártkert 12224/2.hrsz-ú közúton(földúton)
áteresz felújítása, kiszélesítése, a Balatonszárszó MÁV vasútállomás épületén lévő térfigyelő rendszer
működéséhez hozzájárulás adása, Közép- és Kelet-európai Történelmi Kutatásért Közalapítvány támogatása az I. világháborús emlékmű felújítására.
Tájékoztatást ad arról, hogy jelen ülés után zárt ülést tart a Képviselő- testület, amelyen döntenek a március 15-i ünnepségen átadásra kerülő elismerésekről, majd a zárt ülésre meghívja a képviselőket.
Megkérdezi, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására?
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a közvilágítás kérdését is tárgyalja a Képviselő-testület.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a közvilágításról a következő rendkívüli ülésen, március 5-én, kedden tárgyaljon a Képviselő-testület. Mivel az erről szóló írásos anyag nagy terjedelmű, addigra minden képviselő át tudja nézni
és amennyiben szükségesnek tartják, szakember segítségét kérhetik.
Korcz Miklós képviselő:
Jelzi, hogy ő valószínűleg nem tud részt venni az ülésen.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, az Egyebek napirendet kiegészítve a felsorolt napirendi pontokkal. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Házi Szociális Gondozó Szolgálatánál alkalmazásban álló ápoló, gondozó munkakörű közalkalmazottak jogviszonyában bekövetkező változások elfogadása
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2) Megbízási szerződés kötése Geiger Diánával a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző gondozási szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére és a szükséges felülvizsgálatok
elvégzésére
3) Megbízási szerződés kötése Kittlinger Edinával a házi segítségnyújtás alapellátásban helyettesítés feladatok elvégzésére
4) Egyebek
4/1) Balatonszárszó, Zártkert 12224/2. hrsz-ú közúton (földúton) áteresz felújítása, kiszélesítése
4/2) Balatonszárszó MÁV vasútállomás térfigyelő kamera működéséhez hozzájárulás adása
4/3) Közép- és Kelet-európai Történelmi Kutatásért Közalapítvány támogatása az I. világháborús emlékmű felújítására
4/4) István Ildikó Balatonszárszó, Dózsa Gy. u 49.sz. alattilakos javára történő bérleti jog átruházásáról
szóló szerződés elfogadása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Házi Szociális Gondozó Szolgálatánál alkalmazásban álló ápoló, gondozó munkakörű
közalkalmazottak jogviszonyában bekövetkező változások elfogadása
2) Megbízási szerződés kötése Geiger Diánával a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző gondozási szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére és a
szükséges felülvizsgálatok elvégzésére
3) Megbízási szerződés kötése Kittlinger Edinával a házi segítségnyújtás alapellátásban helyettesítés feladatok elvégzésére
4) Egyebek
4/1) Balatonszárszó, Zártkert 12224/2. hrsz-ú közúton (földúton) áteresz felújítása, kiszélesítése
4/2) Balatonszárszó MÁV vasútállomás térfigyelő kamera működéséhez hozzájárulás adása
4/3) Közép- és Kelet-európai Történelmi Kutatásért Közalapítvány támogatása az I. világháborús emlékmű felújítására
4/4) István Ildikó Balatonszárszó, Dózsa Gy. u 49.sz. alattilakos javára történő bérleti jog
átruházásáról szóló szerződés elfogadása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Házi Szociális Gondozó Szolgálatánál alkalmazásban álló ápoló, gondozó munkakörű
közalkalmazottak jogviszonyában bekövetkező változások elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Házi Szociális Gondozó szolgálatnál felmerült személyi problémákról és azok okairól. Ismerteti a határozati javaslatokat az írásos előterjesztés alapján.
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Apáti Kinga Csilla képviselő:
Egyetért a javaslatokkal, mert a Házi Gondozó Szolgálat régóta küzd a helyettesítés problémájával.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a Polgármester Úrral történt egyeztetés alapján Fejes Jánosnét az étkezés szakfeladatra
vennék fel, így nem a házi gondozásnál, hanem a szociális étkezés területén kerülnének kimutatásra a
foglalkoztatásával kapcsolatos költségek.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő első 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:
26/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sámson Szilvia Mária szám
alatti lakos ápoló, gondozó munkakörű közalkalmazott Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál fennálló határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján 2019. február 28. napjával megszünteti.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Sámson Szilvia jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja
a Képviselő-testületet az egyévi távolléti díj és egyéb járandóságok kifizetésének szükségességéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő második határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és
házi segítségnyújtás feladat zavartalan ellátása céljából a szociális étkeztetés kormányfunkción 2019. február 20. napjától egy üres álláshelyet biztosít.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő harmadik, Fejes Jánosné kinevezés módosítására vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
28/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejes Jánosné
sz.
alatti lakos határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2019. február 20. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra módosítja bruttó
Ft összegű illetményének
(garantált illetmény:
Ft, szociális ágazati összevont pótlék
Ft, fenntartói garantált
illetményemelés
Ft), besorolásának (
), munkavégzési helyének és ápoló, gondozó munkakörének változatlanul hagyása mellett.
A közalkalmazott osztott munkakörben, napi 4 óra munkaidőben a szociális étkeztetés feladatban működik közre és napi 4 óra munkaidőben a Házi Szociális Gondozó Szolgálatánál a helyettesítés feladatokat végzi el.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő, Huber Jánosné kinevezésére vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
29/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Huber Jánosné
sz. alatti lakost 2019. február 20. napjától kinevezi Szalainé Fodor Ágnes ápoló, gondozó
helyettesítésére, a helyettesített dolgozó
munkába állásáig, de legfeljebb
2020. november 7. napjáig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyba,
,
ápoló, gondozó munkakörbe.
Havi bruttó illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: garantált illetménye
Ft,
szociális ágazati összevont pótlék
Ft, fenntartói garantált illetményemelés Ft, összesen:
Ft.
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetve Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területe.
A közalkalmazott a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
(2) d) pontja alapján pályázat kiírása nélkül tölti be a munkakört.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Megbízási szerződés kötése Geiger Diánával a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző gondozási szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére és a
szükséges felülvizsgálatok elvégzésére
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Geiger Diánával azért szükséges szerződést kötni, mert Horváth
Andrea, aki ezt a feladatot eddig ellátta, a Képviselő- testület által elfogadott szerződést nem írta alá, így
ez a feladat ellátatlan maradt. Tájékoztat a Horváth Andrea szerződének elfogadására vonatkozó képviselő- testületi határozat visszavonásának szükségességéről.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2019. (II.11.) sz. határozatát
visszavonja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Geiger
Diána 8623 Balatonföldvár, Hegyalja u.11. sz. alatti lakossal a házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételét megelőző gondozási szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére, valamint a szükséges felülvizsgálatok elvégzésére a jegyzőkönyv mellékletét képező, beterjesztett szerződés tervezet szerint a 2019. február 21. napjától 2019. december 31 napjáig terjedő időszakra, szakvéleményenként bruttó
9.248.- 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.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A megbízási szerződés tervezet 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:
30/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
a)Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2019. (II.11.)
sz. határozatát visszavonja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Geiger Diána
sz. alatti lakossal a házi segítségnyújtás alapellátás
igénybevételét megelőző gondozási szükségletek vizsgálatára, a szakvélemények elkészítésére, valamint a szükséges felülvizsgálatok elvégzésére a jegyzőkönyv mellékletét képező,
beterjesztett szerződés tervezet szerint a 2019. február 21. 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

3) Megbízási szerződés kötése Kittlinger Edinával a házi segítségnyújtás alapellátásban
helyettesítés feladatok elvégzésére
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Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A megbízási szerződés tervezet alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Kittlinger Edina 8624 Balatonszárszó, Kossuth L. u. 23. sz. alatti lakossal az Önkormányzat házi
gondozó szolgálatánál ápoló, gondozó feladatok helyettesítés keretében történő ellátásra, a jegyzőkönyv mellékletét képező, beterjesztett szerződés tervezet szerint a 2019. február 21. napjától 2019.
április 30. napjáig terjedő időszakra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A megbízási szerződés tervezet a jkv. 3. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
31/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést
köt Kittlinger Edina
sz. alatti lakossal az Önkormányzat házi gondozó szolgálatánál ápoló, gondozó feladatok helyettesítése keretében történő ellátásra, a jegyzőkönyv
mellékletét képező, beterjesztett szerződés tervezet szerint a 2019. február 21. napjától
2019. április 30. napjáig terjedő időszakra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Egyebek
4/1) Balatonszárszó, Zártkert 12224/2. hrsz-ú közúton (földúton) áteresz felújítása, kiszélesítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a két árajánlat különböző tartalmú, véleménye szerint az önkormányzatnak kellene megadni, hogy pontosan mit szeretne elkészíttetni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
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Megkérdezi, nem lehetséges-e, hogy a probléma megoldását a két kivitelező különböző módon gondolja
megoldani?
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint ha az önkormányzat leírja, hogy konkrétan milyen munkákra kér árajánlatot, akkor
egyenlő esélye lesz mind a két kivitelezőnek.
Dorogi Sándor polgármester:
Jogosnak tartja Tefner Tibor észrevételét. Javasolja a napirend elnapolást a következő képviselő-testületi
ülésre továbbá javasolja a munkák elvégzésére vonatkozóan tartalmilag egyforma árajánlatok beszerzését.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszó, Zártkert 12224/2.
hrsz-ú közúton (földúton) áteresz felújítása, kiszélesítése” napirendi pont tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre elnapolja továbbá felkéri a polgármestert a munkálatra vonatkozó megegyező műszaki
tartalmú árajánlatok beszerzésére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. 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:
32/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszó,
Zártkert 12224/2. hrsz-ú közúton (földúton) áteresz felújítása, kiszélesítése” napirendi
pont tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre elnapolja továbbá felkéri a polgármestert a munkálatra vonatkozó megegyező műszaki tartalmú árajánlatok beszerzésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4/3) Balatonszárszó MÁV vasútállomás térfigyelő kamera működéséhez hozzájárulás adása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 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:
33/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Fő
u. 1. sz. alatti vasútállomás épületén lévő térfigyelő rendszer működéséhez hozzájárul.
Megbízza a polgármestert a kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési
megállapodás aláírásával.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4/3) Közép- és Kelet-európai Történelmi Kutatásért Közalapítvány támogatása az I. világháborús emlékmű felújítására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Részletes tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján.
Korcz Miklós képviselő:
Ennyi pénzből nem lehet egy újat építeni? Én nem gondolom, hogy ehhez a gránátot dobó katonához
ragaszkodnának.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy ő ezt nem merné megkockáztatni.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Jelzi, hogy ő sem.
Korcz Miklós képviselő:
Nem hogy megkockáztatni, azért ülünk itt, hogy beszélgessünk, hallgassuk meg egymást. Ennyi pénzből
szerintem teljesen új emlékművet lehetne készíteni, 2.500.000.- Ft. Tulajdonképpen ez a szobor már egy
párszor ki lett pofozva, és lehet ezt már egyszer beszéltük, hogy az megnyugtató lenne azoknak, akiknek
az eleji föl vannak ott sorolva, hogy egy méltóbb emlékművel. Azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy
üdülőhely, egy üdülőhelyen gránáttal várjuk a vendégeket. Mindenki érzi ezt, én minden évben részt veszek a megemlékezésen, párszem kis nyugdíjas klubunk az szigorúan betartja, megemlékezik. Nem biztos, hogy ők ahhoz a rossz betonhoz ragaszkodnak, ők az emlékeikhez ragaszkodnak. Megérne esetleg ez
egy ilyen közvélemény kutatást, tehát sok pénz ez ahhoz.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a közmeghallgatáson tárgyalják ezt a kérdést.
Korcz Miklós képviselő:
A Polgármester Úr nagyon szeret a televízióban tényeket mondani, esetleg meg kell kérdezni. Szerencsére
van egy lehetőségünk, nyertünk rá pénzt, nem keveset, arra gondolunk, hogy a mai korban már egy méltóbb emlékművel, ezt sem dobnánk ki. Valószínűleg ez is úgy van, hogy egy talapzat, rosszabb esetben
téglából, jobb esetben betonból van, meg külön a szobor. Tehát, áthelyezhető valószínű, tehát ettől sem
kell megszabadulni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázati összeg ennek a szobornak a felújítására vonatkozik.
Új emlékmű készítése esetén le kell mondani a pályázati pénzről.
Korcz Miklós képviselő:
Amikor pályáztunk 2017-ben, bocsánat akkor is ezt beszéltük, hogy egy méltóbb emlékművet próbálni
létrehozni. Valóban, akkor 2015-ben vagy 2016-ban volt egy ilyen, én is meghallottam mit akarnak ezek,
mert az én nagypapám vagy nem tudom én ki a Don kanyarban odaveszett, és akkor márpedig amíg én
élek addig. Persze ünnepelheti, csak.
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Nagy Zoltán képviselő:
Megkérdezi, hogy a pályázatban a szobor helye meghatározásra került?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy igen. A pályázatnál szükséges volt megadni azt, hogy önkormányzati tulajdonú az emlékmű, a helyrajzi számot továbbá az elvégzendő feladatok részletes leírását is meg kellett határozni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megígéri, hogy utána járnak, hogy lehet- e módosítani.
Korcz Miklós képviselő:
Először is fel kell kérdezni a faluközösséget, hogy nekifutnánk egy ilyennek.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy legyen egy konkrét terv, hogy mit szeretnének, milyen módosítások lennének a jelenlegi
emlékmű helyett.
Korcz Miklós képviselő:
És nem ott, hanem itt.
Tefner Tibor képviselő:
Válaszol, hogy azt nem lehet, mert a szobornak ott kell maradni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ez a pályázat a jelenlegi emlékmű felújítására szól. Meg kell
nézni a pályázat elkészítésének és befejezésének határidejét és az ismeretek birtokában dönteni kell. Ha
ez a szobor fel lesz újítva pályázati pénzből, de szeretnének egy új emlékművet, akkor a szobor felújított
állapotában áthelyezhető. Véleménye szerint ezt is végig kell gondolni.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, annak is utána kell járni, hogy a jelenlegi szobor felújítható- e.
Nagy Zoltán képviselő:
Megkérdezi, hogy ilyen jellegű pályázat milyen rendszerességgel van kiírva?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy két éve volt az előző pályázat.
Nagy Zoltán képviselő:
Véleménye szerint a jelenlegi szobor felújítása alatt elkészülhetne egy másik emlékmű terve.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Álláspontja szerint ha ez a szobor felújított állapotában elszállítható, akkor érdemes a pályázati összeget
igénybe venni.
Korcz Miklós képviselő:
Ahhoz meg nagyon sok az önrész, az 1.500.000.- Ft.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja a felújítást az 1.000.000.- Ft-ból elvégezni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy az nem lehetséges, mivel a pályázat 2.500.000.- Ft összeget határozott meg, melyből
1.000.000.- Ft a támogatás és 1.500.000.-Ft önerő szükséges.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy megkérdezik a pályázat kiíróit, hogy lehetséges-e a módosítás. Javasolja a napirend elnapolást.
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Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közép- és Kelet-európai Történelmi Kutatásért Közalapítvány támogatása az I. világháborús emlékmű felújítására” napirendi pont tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre elnapolja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírójával történő, a pályázat tartalmi módosításának lehetőségére vonatkozó egyeztetésre. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. 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:
34/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közép- és Keleteurópai Történelmi Kutatásért Közalapítvány támogatása az I. világháborús emlékmű felújítására” napirendi pont tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre elnapolja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírójával történő, a pályázat tartalmi módosításának lehetőségére vonatkozó egyeztetésre.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4/4) István Ildikó Balatonszárszó, Dózsa Gy. u 49.sz. alatti lakos javára történő bérleti jog
átruházásáról szóló szerződés elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a központi strandon az egyik büfé bérleti jogát betegségre hivatkozva visszaadták. Az alapszerződésben található egy olyan rendelkezés, amely szerint, ha van egy új
jelentkező, nem szükséges kiírni új pályázatot, hanem a bérleti jog átruházása megoldható képviselőtestületi határozattal is.
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad arról, hogy van egy jelentkező a büfé bérlésére, aki egyeztetett az előző bérlővel, és meg
tudtak egyezni. Az alapszerződés alapján a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. Elkészítette a bérleti jog átruházására vonatkozó szerződést, ami a képviselők részére írásban megküldésre került.
Az új bérlő vállalta, hogy a vállalkozói engedélyét beszerzi és 2019. március 15-ig az 1.000.000.- Ft bérleti díjat befizeti az Önkormányzat számlájára. Továbbiakban minden év január 31-ig köteles ezt befizetni. A szerződés időtartama az eredeti időponttól számított 5 év, azaz 2023. február 28. napjáig szól. Egyebekben az alapszerződés feltételei változatlanok. Egy háromoldalú szerződésről van szó, amelyben a jogelőd és a jogutód szerződik egymással, az Önkormányzat pedig hozzájárul ehhez.
Dorogi Sándor polgármester:
Tudomása szerint a halsütő az idén nyáron még kinyit.
Nagy Zoltán képviselő:
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Megkérdezi, hogy az nem okoz problémát, hogy nem lesz megpályáztatva a büfé üzmeltetése?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy nem, mert a bérleti jogviszony folytatható az alapszerződés alapján.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. 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:
35/2019.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Béres Zs. Kft Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710. hrszon nyilvántartott központi strand elnevezésű ingatlan K-i részén található „Büfé” elnevezésű 1 jelű üzlethelyiségen fennálló bérleti jogának István Ildikó
sz. alatti lakos javára történő átruházásra vonatkozó
szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az
üzlethelyiség birtokba adásánál való közreműködés érdekében, valamint a képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4/5 Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Nagy Zoltánnak.
Nagy Zoltán képviselő:
Szól a hídnál, a birkahodály után felgyűlt szemét problémájáról. Javasolja vadkamera felszerelését erre a
területre.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja utánanézni annak, hogy feljelentés alapja lehet- e a kamera felvétele.
Dorogi Sándor polgármester:
Megígéri, hogy utána néznek Nagy Zoltán javaslatának.
Nagy Zoltán képviselő:
Beszámol a Gyergyóalfalui látogatásról.
Egyéb hozzászólás nem volt. Dorogi Sándor polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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