Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 314-8/2019
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. március 25-én tartott rendkívüli üléséről
8. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
52/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
53/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Magasfeszültségű hálózatok földbe helyezésével történő korszerűsítés érdekében költségvetési összeg
elkülönítése
54/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Debreceni József és társai kérelmének jóváhagyása, a Rigó utcai ingatlanok felett levő és az Ady E.
utcára kicsatlakozó légvezeték kiváltására irányuló beruházás támogatása
55/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Zrínyi utcai lakosok kérelmére a Balatonszárszó, 070/3. hrszú külterületi földút karbantartási munkálatainak elvégeztetése
56/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
1) HÉSZ módosításának kezdeményezése a Balatonszárszó, 955/1. hrsz.-ú ingatlant érintően
2) A vasút, a Balatonszárszó, 955/2. hrsz-ú, a 954. hrsz-ú és a 960/43. hrsz-ú ingatlan által határolt telektömb kiemelt fejlesztési területté történő kijelölése
57/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Liptai László HÉSZ módosításra vonatkozó kérelmének a HÉSZ felülvizsgálata során történő újra tárgyalása
58/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó, Szemesi u. 3 sz. alatti épület csapadékvíz elvezetési és vízszigetelés hibájának megvizsgáltatása, felmérés készíttetése, árajánlatok bekérése
59/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Közszolgálati szabályzat jóváhagyása
60/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása
61/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó
javaslat elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 25-én 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
Tefner Tibor
Nagy Zoltán
Dr. Tomka Ákos
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Meghívottak:
Balázs Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
Képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

megjelent

műszaki ügyintéző

megjelent

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a meghívó a képviselők részére írásban megküldésre került. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására?
Nagy Zoltán képviselő:
Szól a „TeSzedd” a tiszta Magyarországért mozgalom keretében megrendezésre került szemétgyűjtésről
Balatonszárszó külterületén. Javasolja két kamera beszerzését az illegális szemétlerakó helyekhez.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ezt a témát véleménye szerint nem fontos felvenni a napirendi pontok közé, mivel ő már
felvette a kapcsolatot az erre specializálódott személyekkel. Meg kell nézni a technikai részét és feltétlen
szükséges megoldani ezt a problémát. Szól az Üdülőegyesület kéréséről, hogy Földvár és Szemes felől is
legyen még két kamera elhelyezve.
Megállapítja, hogy nincs egyéb javaslat.
Javasolja az alábbi napirendi pont illetve határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Debreceni József kérelmének megtárgyalása
2) Zrínyi utcai lakosok kérelme
3) Cegléd város önkormányzatának HÉSZ módosítás kérelme
4) Liptai László Rigó utcai lakos kérelme
5) Silencio temetkezés kérelme
6) Közszolgálati szabályzat jóváhagyása
7) Közbeszerzési terv elfogadása
8) Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó
javaslat megtárgyalása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
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:
52/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Debreceni József kérelmének megtárgyalása
2) Zrínyi utcai lakosok kérelme
3) Cegléd város önkormányzatának HÉSZ módosítás kérelme
4) Liptai László Rigó utcai lakos kérelme
5) Silencio temetkezés kérelme
6) Közszolgálati szabályzat jóváhagyása
7) Közbeszerzési terv elfogadása
8) Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslat megtárgyalása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Debreceni József kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen jelen voltak az érintettek és több javaslat is elhangzott, amelyek
közül három pont tűnik reálisnak. Az egyik, hogy az E.ON-t meg kell kérdezni, milyen fejlesztéseket
tervez Balatonszárszón a közeljövőben. A másik, hogy az érintett a területen van- e tervezve fejlesztés
rövid időn belül, a harmadik pedig, hogy az önkormányzat milyen hosszú távú koncepciót tudna kialakítani, amelyben minden évben egy meghatározott összeggel hozzájárulna az ilyen jellegű fejlesztéshez.
Felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztatást ad, hogy ma délután beszélt Klimstein Gyula területgazdával, aki megígérte, hogy a térképi
munkarészt is megküldik az önkormányzat részére. Szigorúan a hivatali út betartásával, Győrből fognak
érkezni az erre vonatkozó térképek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy mai napon érkezett válasz az E.ON-tól, amely szerint nem terveznek
korszerűsítést az érintett részen. A Jókai utcában és a Hunyadi utcában tervezik a magasfeszültségű vezeték, transzformátor állomás cseréjét, de a konkrét időpontot nem közölték. A településen összesen négy
ilyen van, ezért elképzelhető, hogy kettő esetben az önkormányzat hozzájárulása szükséges, hogy a cserék, korszerűsítések megvalósuljanak.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, a lakosság és az önkormányzat érdeke is, hogy a házhelyek száma növekedhessen. Pozitív
dolog lenne, ha a Képviselő-testület úgy döntene, hogy évente a költségvetésében 2.000.000.- Ft-ot előirányoz az ilyen munkálatok elvégzésére és mindig a helyzetnek megfelelően döntene, hogy mekkora
összeggel támogatja azt. Szerinte nem szükséges erről ma dönteni, mert a héten még lehet más alternatíva, de csütörtökön mindenképp pontot kell rá tenni.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad, hogy csütörtökön új információ már nem fog rendelkezésre állni, tehát véleménye szerint a Képviselő-testületnek most kellene dönteni. A csütörtöki ülésen elég lenne a döntésről tájékoztatást
adni.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint nem egyedi esetekben kellene egyedi döntéseket hozni, hanem egy koncepcióba kell
beilleszteni. Éves szinten egy bizonyos összeget elkülönítenének a kritikus szakaszok kiváltására. Megkérdezi, hogy az E. ON két transzformátor állomásról vagy vezetékekről beszél-e?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy a Jókai utca 22/0,4kv-os transzformátorállomás elosztó berendezésének cseréjét illetve a
Hunyadi utca 0,4 kv-os hálózat korszerűsítését tervezik.
Korcz Miklós képviselő:
Tulajdonképpen a meglévő készülékek cseréje az azt jelenti, hogy ugyanott marad légkábellel, csak azt az
olajos hordót szépen lecseréli meg a biztosítékokat. Itt nekünk arra kellett volna válasz az E.ON-tól, hogy
a nyomvonalat és az új szabványok szerinti földben vezetékelést megoldja- e? Tehát itt a kérdés és a válasz az nem a témához kapcsolódik. Az új szabványok szerint új hálózatot, arra utalok most, hogy ott kint
a barackosnál miért úgy csinálja, azért mert már nem vezetheti levegőben. A régiek addig maradnak fönt,
amíg a világ a világ, hacsak nincs erre egy olyan koncepció, hogy igenis le kell a földbe helyezni. Lásd
Földvár és Szárszó között a szántóföld közepén ment régen egy nagyfeszültségű vezeték, Szárszó táblánál
van ez az első nagy traverz, egész odáig a földben jön már Földvár felöl ez a nagyfeszültség.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint ha az E.ON a Hunyadi utcában a korszerűsítést tervezi, akkor a jogszabály szerint már
csak föld alatt lehet a vezeték.
Korcz Miklós képviselő:
A Rigó utca az egy külön érdekes dolog, hogy hogyan is kerültek ott a telekhatárok átszervezésre, meg ki
indította, mikor? Hogy került az arra a területre? Valóban lehet egy ilyen koncepciót fölállítani, amit
Ákos is említett, hogy kerüljenek ezek a nagyfeszültségű vezetékek az egész faluban a talajba bele. De
most mondja a Polgármester Úr, hogy öt telekről van szó, ahol akkora nagy beruházások lesznek, építés,
családi házak. Tehát biztosan tudjuk- e ezt vagy csak arról van szó, hogy egyéni érdekek szerint értéknövelő lesz ez az ő telkének, amikor leválasztja és az új utcában valamikor nem lesz útban ez a vezeték?
Biztosan tudja- e azt az önkormányzat, hogy ha ehhez anyagilag hozzájárul, akkor ott valóban négy év
múlva kinőnek azok a házak és benépesülnek?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy ezt konkrétan senki nem tudja megmondani, ugyanakkor a lehetőséget elősegíti ez a döntés illetve a Debreceni család itt fog építkezni, a panzió elvileg jövedelmezőbb lesz és így több idegenforgalmi adó befizetése lesz. De ezek csak feltételezések.
Korcz Miklós képviselő:
Tulajdonképpen ez itt egy lakatlan rész, és nagyon sok olyan lakott rész van ahol a nagyfeszültségű sugárzás esetleg több embert érinti bent a faluban.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, ha ott utcát szeretne az önkormányzat megnyitni, akkor feltétel a közművesítés és szerinte ez
egy első lépés lenne hozzá.
Nagy Zoltán képviselő:
Véleménye szerint van egy konkrét igény, amelyben egy szárszói családnak segíthetnek, de egyetért azzal, hogy legyen erre egy koncepció, nézzék meg, hogy lakosság szám alapján melyik terület veszélyeztetett és a következő tervben az szerepeljen.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy erre konkrét választ nem tudnak adni, mert a térképmásolat és adatok megküldése még
nem történt meg.
Korcz Miklós képviselő:
Nekünk azt tudni kell, hogy magánterületen van az a nagyfeszültségű vezeték vagy nincs.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy igen, magánterületen van.
Korcz Miklós képviselő:
Hogy került az oda?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy a villamosítás időszakában került oda.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy a Ptk. szerint a tulajdonos tűrni köteles, ha a közmű oda lett tervezve.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy a tulajdoni lapra az utólagos bejegyzéseket is pár éven belül vezették fel, a szorgalmi jog
bejegyzéssel együtt.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint fel kell mérni, hogy hol érintettek ezek az utcák, ingatlanok, lakóövezetek és ott, ha az
önerő az önkormányzati támogatással együttesen elegendő, akkor ki kell váltani ezeket. Minden évben,
vagy kétévente egy bizonyos összeget szükséges erre áldozni, ezzel a konkrét területtel kezdhetnék.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy ne csak a trafóig, hanem tovább csinálják meg, mivel több telket érint.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy legalább addig, amíg most ki van alakítva az utca. Ez érinti a panzió és az Ady E. utca
közötti szakaszt.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Támogatja, hogy minden évben egy bizonyos összeget erre fordítanak, és kezdjék ezzel a konkrét üggyel.
Korcz Miklós képviselő:
Azt is figyelembe kell venni, hogy nem biztos, hogy ilyen húsz, harminc, ötven, száz méterekbe belemegy a szolgáltató, hogy akkor szakaszosan fogja letenni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy a kérelmezők ennek utána jártak és az engedélyeztetésre hoztak árajánlatot az E. ON-tól.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Szerinte a telkek ezzel értékesebbek lesznek, ezért indokoltnak tartja az önerőt kérni a tulajdonosok részéről.
Tefner Tibor képviselő:
Az önkormányzattal együtt hatan vannak, ezért javasolja hat egyenlő részre osztani.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy az árajánlat a terveztetés összegét is tartalmazza.
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Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a tulajdonosok részéről legyen hatvan százalék az önkormányzat részéről pedig negyven
százalék a hozzájárulás.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy Tefner Tibor javaslata alapján a tulajdonosok 5/6, az önkormányzat 1/6 arányban fizetné a
bekerülési költséget.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint a 7.000.000.- Ft-nak a 30%-a vállalható, ha emellett van egy olyan döntés, hogy minden évben az önkormányzat elkülönít egy bizonyos összeget ilyen jellegű korszerűsítésre.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy előfordulhat, hogy nem csak villamos vezetéket érint, hanem egyéb közműfejlesztést is.
Korcz Miklós képviselő:
Én ezt karakteresen nem írnám le, én sokadjára is elmondom, hogy Balatonszárszó úgy alakult ki, hogy az
itt élő őslakosok mindenben oda tették a saját részüket. Ide most jönnek az ország minden részéből emberek és így ajándékba kapnak közművet, ezt-azt. Valahol ez nem igazságos.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint ma már minden településnek érdeke, hogy a lakosság szám növekedjen, ne csökkenő
tendenciát mutasson. Az őslakosság elidősödik, a gyerekeik pedig elköltöznek, nem itt élnek. Örülni és
értékelni kell, ha valaki Szárszón szeretne letelepedni.
Nagy Zoltán képviselő:
Szerinte ezzel is Szárszó fejlődését segítik.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a lakóövezetekre kell most koncentrálni, fel kell mérni, hogy hol vannak ilyen szakaszok.
Az önerőt nem szabad nélkülözni, mivel ettől az ingatlanok 30-40%-al többet fognak érni.
Korcz Miklós képviselő:
De hát akkor meg valami kikötés kell emellé, ugyanis semmi biztosíték nincs arra, hogy ott belátható időn
belül fölépülnek ezek az új épületek. Lehet, hogy éppen lekerül a földbe, aztán értékesítve lesznek.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy vannak ott már felépült, lakott épületek is, amiket érint.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület határozzon meg egy összeget, amivel ezt támogatja, a többi költség
pedig a tulajdonosokat terhelje.
Korcz Miklós képviselő:
Onnantól, hogy megszavazunk egy keretösszeget és nem nagyon jönne össze projekt. Ő megtámadhat
minket, hogy a közmű ellátottság az önkormányzat feladata?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy nem, mert ez nem az önkormányzat feladata, hanem a közszolgáltatóé.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy a 2.000.000.- Ft elfogadható?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a 2.000.000.- Ft nem csak erre a fejlesztésre vonatkozzon, hanem egy általános tartalék
legyen.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a beadott kérelmet figyelembe véve az önkormányzat Képviselő-testülete egy olyan programot állítson föl, mely szerint a településen lévő magasfeszültségű vezetékeket lehetőség szerint föld alá
helyezi- az E. ON-nal folyamatosan egyeztetve.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy közműfejlesztés legyen a megnevezés, mert előfordulhat, hogy esetleg szennyvízfektetésre kérnek hozzájárulást.
Korcz Miklós képviselő:
De ne jöjjön olyannal, hát itt most arról beszélünk, hogy ez egy veszélyes üzem ez a nagyfeszültség, meg
mindenhol a faluban, ahol van. Tehát egy olyan programot állít fel a polgármester, hogy minden évben
2.000.000.- Ft-ot elkülönít arra, hogy szakaszonként Balatonszárszó belterületén, a légkábelen futó vezetékeket a földbe helyezteti.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy lakóövezetben történjen és önerő bevonása mellett.
Korcz Miklós képviselő:
Én azt beleírnám, hogy az önkormányzat minden lehetséges fórumot be fog járni, hogy ezt központi támogatásból tehesse meg.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja első lépésként ennek a lakossági igénynek az elbírálását bruttó maximum 2.000.000.- Ft-ig úgy,
hogy amennyiben a fejlesztéshez az önerő rendelkezésre áll, akkor az önkormányzat 2.000.000.- Ft-tal
hozzájárul.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy legyen két határozat.
Korcz Miklós képviselő:
Ez sem jó ügyvéd úr, mert lehet, úgy érti, hogy lakosonként, vagy tulajdonosonként 2.000.000.- Ft.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy konkretizálni kell milyen helyrajzi számokat érintő ingatlanokról milyen hosszúságú szakaszt vált ki.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy a kifizetés számla bemutatása ellenébe történjen.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszárszó nagyközség arculatának javítása, a lakosság komfortérzetének javítása, valamint egészségének megóvása érdekében dönt arról, hogy 2019. évtől folyamatosan az önkormányzat éves költségvetésében a község lakott településrészén található magasfeszültségű hálózatok földbe helyezésével történő korszerűsítése érdekében évente
2.000.000,- Ft összeget különít el. Az összeg a lakosság részéről történő kezdeményezés alapján, a lakosság által történő beruházás megvalósításának támogatására fordítható.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az E-on által rendelkezésre bocsátott kimutatás alapján
a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó önkormányzati koncepciót terjessze a Képviselőtestület elé.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását jóváhagyás végett
terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos anyag a jkv. 1. 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:
53/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszárszó nagyközség arculatának javítása, a lakosság komfortérzetének javítása, valamint egészségének
megóvása érdekében dönt arról, hogy 2019. évtől folyamatosan az önkormányzat éves költségvetésében a község lakott településrészén található magasfeszültségű hálózatok földbe
helyezésével történő korszerűsítése érdekében évente 2.000.000,- Ft összeget különít el. Az
összeg a lakosság részéről történő kezdeményezés alapján, a lakosság által történő beruházás megvalósításának támogatására fordítható.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az E-on által rendelkezésre bocsátott kimutatás alapján a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó önkormányzati koncepciót terjessze
a Képviselőtestület elé.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását jóváhagyás végett terjessze a Képviselő- testület elé.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Debreceni József és társai kérelmének
helyt ad, és a Rigó utcai ingatlanok felett levő és az Ady E. utcára kicsatlakozó 22 kV-os légvezeték kiváltására irányuló beruházást az Önkormányzat 2.000.000, Ft, azaz kettőmillió forint összeggel támogatja, amennyiben kérelmezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás lebonyolításához szükséges
intézkedéseket megteszik, továbbá a beruházás költségének fennmaradó összegét kifizetik. A támogatás
összege számla ellenében kerül kiegyenlítésre.
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:
54/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Debreceni József és
társai kérelmének helyt ad, és a Rigó utcai ingatlanok felett levő és az Ady E. utcára kicsatlakozó 22 kV-os légvezeték kiváltására irányuló beruházást az Önkormányzat
2.000.000, Ft, azaz kettőmillió forint összeggel támogatja, amennyiben kérelmezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás lebonyolításához szükséges intézkedéseket megteszik, továbbá a beruházás költségének fennmaradó összegét kifizetik. A támogatás összege számla ellenében kerül kiegyenlítésre.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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2) Zrínyi utcai lakosok kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Elmondja, hogy Balázs Zsuzsanna műszaki
ügyintéző ma bejárta a helyszínt. Véleménye szerint most ideiglenesen lehetne egy utat nyitni, amin lehetne közlekedni.
Átadja a szót Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztat, hogy azon a részen, ahol a gázvezeték kiépítése volt, az E.ON helyreállította a területet, ezért
sokkal járhatóbb az a szakasz. Viszont a felétől a tüzépig járhatatlan az út, mert el van hanyagolva illetve
az ott lakók kiraktak téglát, fatuskót, egyebeket. Véleménye szerint azon a szakaszon a karbantartást el
kellene végezni, az utat ki kellene takarítani, és akkor a tüzéptől a Tavasz utcáig járható lenne a belső út.
Korcz Miklós képviselő:
Az első feladat kiméretni az út helyét.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Egyetért vele.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, szólítani a tulajdonosokat, hogy vigyék el, ami ott van.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy ha nem bizonyítható, hogy ki rakta ki, akkor az ingatlantulajdonos köteles eltávolíttatni,
aki ebben az esetben az önkormányzat. Véleménye szerint egy kooperációt lehetne fölajánlani, hogy az
önkormányzat biztosítja a konténereket, az ingatlantulajdonosok pedig segítenek pakolni a hulladékot.
Korcz Miklós képviselő:
Nekem még annyi nem tiszta, hogy akik építhettek, ők el kellett hagyjanak egy darabot a telek végéből,
de ez az út szerintem meg sokkal messzebb megy, amiről beszélünk. Tehát ugyanúgy marad a cikkcakkos terület, és ott is köteles lesz, gondolom a tulajdonos az úttest feléig karbantartani, mint belső másik utcákban ahogy.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy az más, mert nem belterületi közútról van szó, hanem egy külterületi földútról, amit az
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell karbantartani.
Korcz Miklós képviselő:
Akkor nem valószínű, hogy végig kellene csináljuk az utat, hanem azt a felét, ahol építkeztek, ott fölfele a
Tavasz utcára bekötni, meg itt lent, akinek itt van ez az ingatlana, bekötni a tüzéphez, középen meg kihasználná azt az utat az a traktoros, aki eddig is használta. Nem biztos, hogy nekünk egy teljes utat kell
csinálni.
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy a probléma az, hogy ott nem lehet megfordulni.
Korcz Miklós képviselő:
Ott egy akkora nagy hatalmas közterület lesz, a telkek meg az út között, mert nem oda kerül az út most,
ahova terveztük annak idején.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy az is önkormányzati tulajdon?
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Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy akik leválasztották a telek végekből az útrészt, azok magántulajdonban maradtak. Meg
kellene nézni, melyik van önkormányzati és melyik magántulajdonban.
Korcz Miklós képviselő:
Most azt az utat építjük meg, a kanyargósat, mert az út elé került volna, a házak felé.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztat, hogy a 070/3 hrsz-ú út a külterületi szántók megközelítését biztosítja. Az út belterületi része
foghíjasan alakult ki, mert az építés feltétele volt, hogy a telekből az útrészt kialakítsák. Aki nem építkezett, annak az ingatlana végéből nem lett az út kialakítva.
Korcz Miklós képviselő:
Egy szántóföld mellett egy akármilyen útjavítást nem is lehet elvégezni, mert ott nagy gépek fognak közlekedni. Ha csak beleszórunk oda egy kis zúzalékot, az ott két év alatt el is fog tűnni. Tehát ott akkor egy
komoly útfejlesztést kell csinálni.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy az E.ON által helyreállított rész sokkal jobb állapotban van, mint a belső fele, ahol nem
történt semmi.
Korcz Miklós képviselő:
Csak pénzkidobásból nem szabad nekiállni, ha csinálunk valamit, akkor rendesen meg kell csinálni azt az
utat.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Megkérdezi, hogy milyen széles az út?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy a külterületi földút körülbelül 3-4 méter széles, a belső résznél 8 méter lett leválasztva.
Korcz Miklós képviselő:
Itt valószínűleg az alsó részével kellene foglalkozni, hogy a tüzép mellett lemegy az árok, ott kéne elhelyezni valami gyűrűket és ott lehessen kijönni. Az a kérdés, hogy az az út a Mohainak az útja- e, vagy a
mienk? Mert azt szerintem a Mohai építette meg, ami a Zrínyiről lemegy az ő telephelyére.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztat, hogy az az út az önkormányzaté.
Korcz Miklós képviselő:
Ott kellene megoldani egy árok felett egy kihajtást és akkor nem foglalkozni itt az út fölső részével, mert
bizony ez is benne van abban a nagy tervben, ez az utca. Tehát most azt az akut problémát kell megoldanunk, bár nyilván, hogy az a ház csak azért épülhetett oda, mert vállalta annak idején a feltételeket, út
nélkül.
Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint most egy ideiglenes megoldás kell, hogy ott be tudjanak menni.
Korcz Miklós képviselő:
Fogalmazzunk úgy, hogy a déli részét, tehát mit tudom én hány méter távolságig.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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Korcz Miklós képviselő:
Vagy azt kell beleírni konkrétan, hogy a Zrínyi utcára való kihajtást lehetővé teszi az önkormányzat, mert
csak a bokrot kivágni ott kevés át kell jönni az árkon is. Nem az egészet, most ez volt az akut probléma,
fölül meg az E. ON ledöngölte, fölfele a Tavasz utca fele. Akik a fölső részen építettek, járható.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, a döntést úgy meghozni, hogy az önkormányzat a hiányzó szakaszt karbantartja és a Mohai féle
területre a rácsatlakozást és a kihajtást a Zrínyi utcára biztosítja illetve folyamatosan karbantartja.
Korcz Miklós képviselő:
Jól kellene megcsinálni most, ki kell szedni a talajt, normális rétegrenddel.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zrínyi utcai lakosok kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselőtestület a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 070/3. hrszú külterületi földút karbantartási munkálatait az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tartalék terhére elvégezteti.
A karbantartási feladatok elvégzése érdekében a Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az út pontos kijelölése, valamint a földúton elhelyezett hulladékok elszállíttatása érdekében. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az 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:
55/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zrínyi utcai lakosok
kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselőtestület a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 070/3.
hrszú külterületi földút karbantartási munkálatait az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tartalék terhére elvégezteti. A karbantartási feladatok elvégzése érdekében a Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az út pontos kijelölése, valamint a földúton elhelyezett hulladékok elszállíttatása érdekében. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) Cegléd város önkormányzatának HÉSZ módosítás kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Korcz Miklós képviselő:
Én ezt elolvastam, ezt a ceglédi papírt, amit adtatok, tehát itt neki is az a szándéka csak, hogy parcellázhassa apróbb telkekre, ugye?
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Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy igen.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad, hogy az írásos előterjesztésben szerepel, hogy a költségeket is a kérelmezők vállalják.
Korcz Miklós képviselő:
Akkor ott Zsuzsa nem csak a Cegléd van egyedül, hanem hány üdülő van ott?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy még három táborhely található ott.
Korcz Miklós képviselő:
Azt meg tudjuk csinálni, hogy csak azt fogjuk változtatni?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy ezt jelenleg nem tudja, mivel ezt Cegléd Város polgármestere kérte.
Korcz Miklós képviselő:
Ha ő kérte és ő fizeti és magas part alatt van, akkor szerintem minket nem zavar. Csak az zavar, hogy
egyre kisebb lesz a terület mindenhol. Ne is gondoljunk arra, hogy itt nagy üdültetés, táboroztatás, hanem
magán házak fognak épülni.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy ez egyértelműen látszik, mert más övezeti besorolást kértek, fel akarják parcellázni.
Korcz Miklós képviselő:
Én egyéb más hátrányát nem látok, mert végül is a magas part lehatárolja, ott a vasút, a fölöttes telkeknek
nem zavarja a panorámáját.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztatást ad az ezzel kapcsolatos problémákról. Az egyik probléma az, hogy a jelölt út, ami előtte
megy, az gyakorlatilag ott van, de jogilag nincs, ezt a tulajdonosoknak szükséges rendezni.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Megkérdezi, hogy az út kinek a tulajdona?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy a belső zöld terület tulajdonosának a tulajdonában van, 960/43 hrsz-ú.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Megkérdezi, hogy magántulajdon?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztat, hogy igen, de mindenki útnak használja.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy addig nem fognak építési engedélyt kapni, amíg az nem lesz közút. Érdeklődik, hogy ha
most kiemelt fejlesztési területté nyilvánítják, az milyen kötelezettséggel jár az önkormányzat részéről?
Nem szükséges ott közutat és közműveket kiépíteni?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy nem, mert jelenleg csak ennek a módosításnak a meggyorsítása érdekében van az eljárás
egyszerűsítése miatt, mert egyébként nem biztos, hogy végezne december 31-ig, a határidő végéig.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egy másik lehetőség szerint 2020. december 31-ig egy új helyi
építési szabályzatot készítenek, amelybe belekerülne. Annak a költsége viszont az önkormányzatot terhelné. Ha nem minősíti gazdasági érdekből kiemelt beruházásnak az önkormányzat, akkor az alapeljárás
eltart egy- másfél évig és a költségeket a kérelmezők fizetik.
Dr. Tomka Ákos Képviselő:
Megkérdezi, hogy hol található a kérelem.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy a kérelem tavalyi, amelyre az a döntés született, hogy a 2019. évben foglakozik vele a
Képviselő-testület.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad, hogy kiemelt beruházássá nyilvánítás nélkül is elfogadható, hogy a költségeket a kérelmező viseli, csak abban az esetben nem az egyszerűsített eljárásban kerül módosításra a HÉSZ, hanem
egy alapeljárásban, ami több mint egy évet fog igénybe venni.
Dr. Tomka Ákos Képviselő:
Érdeklődik, hogy a kérelmezők vállalják-e a költségeket.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy igen, erről nyilatkoztak.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az 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:
56/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
1./ Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a helyi építési szabályzat módosítását a Balatonszárszó, 955/1. hrsz.-ú ingatlant érintően
amennyiben kérelmezők a HÉSZ módosítás költségét vállalják.
2./ A Képviselő-testület a vasút, a 955/2. hrsz-ú úttörőtábor, a 954. hrsz-ú úttörőtábor és a
960/43. hrsz-ú ingatlan által határolt telektömböt kiemelt fejlesztési területté jelöli ki.
Megbízza a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat módosítására a településtervező
Arker Stúdió Kft-től árajánlatot kérjen be.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező Cegléd Város Polgármesterét és az ingatlan
tulajdonosait a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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4) Liptai László Rigó utcai lakos kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Tájékoztatást ad, hogy ebben az esetben a kérelmezőkkel nem egyeztetett a HÉSZ módosítás költségének
vállalásáról, de a határozati javaslatban feltételként ez szerepel.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint ezzel akkor érdemes foglalkozni, ha az egész részt egyben kezelik. Ha a nagy beruházás megvalósul, akkor újra tárgyalja a Képviselő-testület.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az egész településre vonatkozó HÉSZ felülvizsgálat során ezt tárgyalja újra.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozat javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, 45/5. hrsz-ú és
55/6. hrsz-ú ingatlanok közötti terület egy részének a zöldterületi „Z” besorolásának lakóövezetté történő
megváltoztatását a HÉSZ felülvizsgálata során újra tárgyalja.
Felkéri a polgármestert, hogy Liptai László kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
57/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó,
45/5. hrsz-ú és 55/6. hrsz-ú ingatlanok közötti terület egy részének a zöldterületi „Z” besorolásának lakóövezetté történő megváltoztatását a HÉSZ felülvizsgálata során újra tárgyalja.
Felkéri a polgármestert, hogy Liptai László kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) Silencio temetkezés kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Rövid tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozat javaslat elfogadását.
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Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 5. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
58/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó,
Szemesi u. 3 sz. alatti épület csapadékvíz elvezetési és vízszigetelés hibáját szakemberrel
megvizsgáltatja, felmérést készíttet és a felmérés alapján a javítására 3 árajánlatot kér.
Megbízza a polgármestert a Balatonszárszó, Szemesi u. 3 sz. alatti épület vízszigetelési és
csapadékvíz elvezetési munkái elvégzésének előkészítésére.
Felelő: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6) Közszolgálati szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozat javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
59/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának 2019.
január 01-jével hatályba lépő módosítását és azt elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal
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7) Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket. Előadja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban az évszám tekintetében elírás történt. Javasolja, hogy a Képviselő- testület a 2019.
évre kijavítva fogadja el a határozatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozat javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a
2019. évi közbeszerzési tervet fogadja el.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az 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:
60/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

8) Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Rövid tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján.
Korcz Miklós képviselő:
Megkérdezném, hogy mi közünk van nekünk ehhez, hogy ők mit szerveznek át?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy az épület tulajdonosa az önkormányzat. Véleménye szerint meg kell köszönni ezt a gesztust, hogy bizonyos kérdésekben kikérik az önkormányzat véleményét.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozat javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
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(Az előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
61/2019.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Siófoki Tankerületi
Központ által a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8624 Balatonszárszó, Vörösmarty u. 6.; OM: 034099) intézmény átszervezésére tett,
„Tanulószoba felvétele az alapfeladatokhoz” javaslatával egyetért.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a strand pályázatokról és az ehhez kapcsolódó közbeszerzés lefolytatására öt közbeszerző cégnek kiküldött ajánlattéli felhívásról, amelyről a csütörtöki testületi ülésen kell dönteni a Képviselőtestületnek. Szól a piac pályázat kapcsán szintén kiküldött ajánlattéli felhívásokról és a turisztikai pályázatról. Felsorolja a Magyar Falu Program keretén belül megvalósítható fejlesztési lehetőségeket: Művelődési Ház és környezetének rendbe hozatala, szolgálati lakásra pályázat benyújtása, járda felújításra pályázat benyújtása, közterület karbantartására szóló lehetőség, az óvoda udvarra szóló fejlesztés, a temető
kerítésének rendbetétele, egy új bölcsőde kialakításának lehetősége, a Kft részére munkagép vásárlása.
Szól arról, hogy a 2018. évi közmeghallgatáson említett észrevételek, kérések rendezéséről.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Kéri, hogy a civil szervezeteknek felajánlott park gondozási lehetőség kapcsán legyenek a pontos helyek
ismertetve.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a csütörtöki ülésen lesz erről szó.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, megkeresték olyan kérdéssel, hogy a Kaza utcában az üzletek folytatásában lehet- e telket vásárolni az önkormányzattól?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy az zöld terület, ezért nem lehetséges.
Nagy Zoltán képviselő:
Mindenkit meghív az április 26-án megrendezésre kerülő borversenyre.
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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