Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/314-9/2019
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. március 28-án tartott rendes üléséről
9. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
62/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok kiegészítéssel történő elfogadása
63/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
64/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Gyermekorvosi szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
65/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Fogászati egészségügyi szolgáltatásról szóló 2018. évi beszámoló elfogadása
66/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
67/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Felnőtt háziorvosi praxis 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
68/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A helyi közbiztonságról szóló beszámoló elfogadása
69/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
70/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
2018.évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
71/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatási szerződésének elfogadása
72/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszó Csoportja támogatási szerződésének elfogadása
73/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Üdülőegyesület támogatási szerződésének elfogadása
74/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatási szerződésének elfogadása
75/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balaton Sport Lövész Klub támogatási szerződésének elfogadása
76/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyközségi Sportegyesület támogatási szerződésének elfogadása
77/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány támogatási szerződésének
elfogadása
78/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület támogatási szerződésének elfogadása
79/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület támogatási szerződésének elfogadása
80/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat kiírása a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásra
81/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
82/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
„Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása” és a „Településképi rendelet elfogadása” napirendi pontok elnapolása

83/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről szóló tájékoztató elfogadása
84/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Intervisz Teréziával lakásbérleti szerződés kötése
85/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Süsü Büfé Kft bérleti díj tartozására vonatkozóan a végrehajtási eljárás megindítása
86/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Tóparti Park zöldterület rehabilitációja projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására
szerződés kötése Zotter Tibor műszaki ellenőrrel
87/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
YDM-510 forgalmi rendszámú, Agrozet MT-8-132.2 típusú lassú jármű (traktor) tulajdonjoga átruházásának jóváhagyása
88/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad-strand strandfejlesztés” pályázati projekthez kapcsolódóan szerződés kötése a Közbesz Magister Kft.-vel közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére
89/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó Bendegúz téri szabad-strand strandfejlesztés” pályázati projekthez kapcsolódóan szerződést kötése a Közbesz Magister Kft.-vel közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére
90/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása
b) Fekete János alpolgármester felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
91/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Kertész Adél ügyvezető felkérése a Kft dolgozói létszámára illetőleg annak költségére vonatkozó terv
elkészítésére, döntés a póttámogatási összegről szóló döntés idejéről
92/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatás
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 28-án 17.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó termében megtartott rendes
üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
Képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Kálosiné Gyimesi Mária

titkársági és humánpolitikai ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
műszaki ügyintéző
aljegyzői feladatokat ellátó titkársági és igazgatási
ügyintézője
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
József Attila Emlékház múzeumpedagógus
turisztikai referens
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem
képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Evangélikus lelkész
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetője
házi gyermekorvos
fogorvos

megjelent
megjelent
megjelent

háziorvos

nem jelent meg

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
Balázs Zsuzsanna
István Ildikó
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Magda Ilona
Kertész Adél
Matkovics Diána
Némethné Szabó Magdolna
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Borza Miklós
Konc Gáll László
Mitykó András
Antalné Finta Éva
Dr. Merényi Éva
Dr. Ledermayer Ferencné Dr.
Kovács Mária
Dr. Hódi István

nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
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Dr. Vancsakovszki Gábor
Tamáskóné Eszlári Szabina
Wiesner Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Pál Noémi
Sarang Sándor
Takácsné Marics Margit
Mikulcza Gábor
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Vicha Attila
Cziberéné Ráduly Irén
Leicht Károly
Kudomrák József
Herold Sándor
Horváth Anita
Csizmás Mihály
Várhegyi Géza
Csepregi Imre
Szűcs András
Pusztai Zoltán

gyógyszerész
védőnő
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportjának elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítványának elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Soli Deo Gloria kórus vezetője
Szárszó Néptáncegyüttes vezetője
Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó elnöke
Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület képviseletében
Baba-Mama Klub vezetője
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
MSZP képviseletében
rendőr őrnagy
rendőr hadnagy
körzeti megbízott

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

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?
Fekete János alpolgármester:
Javasolja, hogy a tiszteletdíj felajánlásának és a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszám
problémájának ügyét a Képviselő-testület vegye fel a napirendi pontok közé.
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik, hogy Vécsi Mihály ügyével mi a helyzet?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy az egyebek napirendi pont tartalmazza.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását kiegészítve a „Fekete János alpolgármester
tiszteletdíj felajánlása és a felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása” és a „Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszám problémájának megtárgyalása” napirendi pontokkal. Fentiek szerint javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
3) Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről
4) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
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5) Beszámoló a 2018. évi helyi adózásról
6) Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
7) A Művelődési Ház vezetői álláshelyre pályázat kiírása
8) A Művelődési Ház SzMSz-ének elfogadása
9) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
10) Településképi rendelet elfogadása
11) Debreceni József kérelme
12) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről
13) Egyebek
13/1 Zrínyi utcai lakosok kérelme tárgyában hozott képviselőtestületi döntés ismertetése
13/2 Intervisz Teréziával lakásbérleti szerződés kötése
13/3 Süsü Büfé Kft. bérleti díj tartozás ügye
13/4 Balatonszárszó Tóparti Park zöldterület rehabilitációja projekt megvalósítására szerződés kötése
Zotter Tibor műszaki ellenőrrel
13/5 YDM-510 forgalmi rendszámú, Agrozet MT-8-132.2 típusú lassú jármű (traktor) tulajdonjoga átruházásának jóváhagyása
13/6 Balatonszárszó Móricz Zs. utcai, valamint Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strandok strandfejlesztési támogatásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívások kiküldéséről szóló tájékoztatás és a közbeszerzési megbízási szerződés megkötése
13/7 Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása és a felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának
meghatározása
13/8 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszám problémájának megtárgyalása
13/9 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges
támogatás
13/10 Tájékoztatások
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:
62/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
3) Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről
4) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
5) Beszámoló a 2018. évi helyi adózásról
6) Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
7) A Művelődési Ház vezetői álláshelyre pályázat kiírása
8) A Művelődési Ház SzMSz-ének elfogadása
9) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
10) Településképi rendelet elfogadása
11) Debreceni József kérelme
12) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről
13) Egyebek
13/1 Zrínyi utcai lakosok kérelme tárgyában hozott képviselőtestületi döntés ismertetése
13/2 Intervisz Teréziával lakásbérleti szerződés kötése
13/3 Süsü büfé Kft. bérleti díj tartozás ügye
13/4 Balatonszárszó Tóparti Park zöldterület rehabilitációja projekt megvalósítására szerződés kötése Zotter Tibor műszaki ellenőrrel
13/5 YDM-510 forgalmi rendszámú, Agrozet MT-8-132.2 típusú lassú jármű (traktor) tulajdonjoga átruházásának jóváhagyása
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13/6 Balatonszárszó Móricz Zs. utcai, valamint Balatonszárszó Bendegúz téri szabad
strandok strandfejlesztési támogatásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívások kiküldéséről szóló tájékoztatás és a közbeszerzési megbízási szerződés megkötése
13/7 Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása és a felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
13/8 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszám problémájának megtárgyalása
13/9 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi közhasznú tevékenységéhez
szükséges támogatás
13/10 Tájékoztatások
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
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 határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
63/2019.(III.28.) 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

2) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatásról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Közreműködnek:
Dr. Hódi István háziorvos
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos
Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Dr. Hódi István háziorvos a jelenleg is folyó rendelése miatt nem tud
részt venni az ülésen. Felkéri Dr. Merényi Éva házi gyermekorvost, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet.

6

Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Rövid tájékoztatást ad az írásos beszámoló alapján. Megköszöni az orvosi rendelő udvarának rendbetételét, virágosítását és az egyéb problémák gyors megoldást.
Dorogi Sándor polgármester:
A bölcsődével történő együttműködésről érdeklődik.
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Elmondja, jó a kapcsolat az óvodavezető asszonnyal, az étlapok jók, a gondozónők jól végzik a feladatukat, nincs semmi probléma.
Dorogi Sándor polgármester:
Érdeklődik, van- e járvány, hány gyermek beteg?
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Válaszol, hogy a mai napon a két településen összesen 5 fő beteg volt, jelenleg nincs sok beteg és nincs
járvány.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Megkérdezi, hogy a gyermekorvosi rendelőnek van- e szüksége valamire, amit az önkormányzat tudna
adni?
Dr. Merényi Éva házi gyermekorvos:
Válaszol, hogy jelenleg nincs szükségük semmire.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekorvosi szolgálat
2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló 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:
64/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekorvosi szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvost, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
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Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária fogorvos:
Megköszöni a részére adományozott Szárszó Polgáraiért díjat és az orvosi rendelő udvarának rendbetételét. Elmondja, hogy az iskolafogászat rendben működik, köszöni az óvodák és az iskolák segítségét, szól a
gyermekek fogászati szűréseken való részvételének és a helyes fogápolás megtanulásának fontosságáról.
Kéri a lakosságot az onkológiai szűrővizsgálatokon félévente történő megjelenésre. Tájékoztat, hogy új
jogszabályi előírás miatt ezévben egy amalgám szeparátort beszerzése szükséges, amelynek ára 900.000.Ft. Erre vonatkozó kérelmét írásban is be fogja nyújtani.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2018. évi fogászati egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor
polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló 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:
65/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi fogászati
egészségügyi szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Tamáskóné Eszlári Szabina védőnőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet.
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
Megköszöni a meghívást és az írásos beszámoló alapján rövid tájékoztatást ad. Örömét fejezi ki a bölcsőde nyitása illetve működése miatt, ahol folyamatosan sorban állnak a férőhelyekért. Elmondja, hogy a
doktornővel, gondozónőkkel és az óvodavezetővel is jó kapcsolata alakult ki.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése? Érdeklődik az elkövetkező évben várható bölcsődei létszámról.
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
Elmondja, hogy jelenleg 12 kismama van Szárszón és Szóládon, a szám jelenleg felfelé tendál.
Dorogi Sándor polgármester:
A problémás helyzetű családokról érdeklődik.
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
Tájékoztat, hogy ebben a körzetben jelenleg nincs probléma, tavaly egy családból két gyermeket kellett
kiemelni. Szociálisan rászoruló gyermekek vannak, de nagy probléma nincs.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy a Képviselő-testület és az önkormányzat tud- e segíteni olyan családokon, ahol rossz a
szociális helyzet? Tud egy olyan esetről, ahol a család helyzete miatt a gyermek nem tud részt venni az
osztálykiránduláson.
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Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
Válaszol, hogy erről neki nincs információja, ha a gyermek hét év fölötti és iskolás.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló 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:
66/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat
2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
A felnőtt háziorvosi beszámoló alapján rövid tájékoztatást ad a beteglétszámról.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosi praxis 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló 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:
67/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosi
praxis 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Balatonszárszón az egészségügyi szolgáltatás magas szinten végzi a munkáját. Szól a
kistérség által ellátott orvosi ügyelet és laborszolgáltatásról. Megköszöni a munkát és jó egészséget kíván
mindenkinek.
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3) Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Közreműködnek:
Apáti Kinga Csilla a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke
Csepregi Imre rendőr őrnagy, őrsparancsnok
Pusztai Zoltán körzeti megbízott
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy Szűcs András rendőr hadnagy, őrsparancsnok helyettes számol be Csepregi Imre rendőr
őrnagy, őrsparancsnok helyett. Felkéri Apáti Kinga Csillát, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetőjét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Apáti Kinga Csilla a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke:
Elmondja, hogy a polgárőrség napi szinten kint van a településen, az önkormányzattal és a balatonföldvári rendőrőrssel nagyon jó a kapcsolatuk, a nyaralók és az itt lakók biztonság érzete a visszajelzések alapján jó, a polgárőrök folyamatosan járőrőznek a településen.
Szűcs András rendőr hadnagy:
Bemutatkozik, majd részletesen ismerteti a balatonföldvári rendőrőrs illetékességi területét, felépítését,
tevékenységét, a körzeti megbízottak személyét. Tájékoztatást ad a Balatonszárszót érintő bűncselekmények csökkenő számáról, beszámol a település érintő balesetekről. Elmondja, hogy a polgárőr szervezettel
az együttműködés és a kapcsolat kiváló, munkájukat Csepregi Imre rendőr őrnagy nevében is megköszöni. Megköszön minden segítséget, ami a körzeti megbízott és a rendőrség irányába megnyilvánul és kéri a
további segítséget, javaslatokat, észrevételeket az eredményes közös munkavégzés érdekében. Kéri a
Polgármester Urat és a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Érdeklődik a személyi állományról.
Szűcs András rendőr hadnagy:
Tájékoztat, hogy egy személlyel kevesebben vannak, de megoldják a munkát.
Tefner Tibor
Megkérdezi, hogy a régebbi balatonföldvári helyzettel ellentétben jelenleg miért csak Siófokon vannak
nyomozók?
Szűcs András rendőr hadnagy:
Elmondja, hogy az állományban Balatonföldváron szerepelnek, de be vannak vezényelve a siófoki kapitányságra.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Apáti Kinga Csillát beválasztották az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelőbizottságába.
Apáti Kinga Csilla képviselő, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke:
Tájékoztat, hogy holnap az Országos Polgárőr Szövetség és a Felügyelőbizottság elnökségi ülésén, szombaton pedig a megyei elnökségi közgyűlésen vesz részt.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az Országos Bűnmegelőzési Tanács értekezletén vesz részt.
Apáti Kinga Csilla képviselő, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke:
Megköszöni az értékelést, véleménye szerint is a balatonföldvári rendőrőrs és a balatonszárszói polgárőrök együttműködése kiváló.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közbiztonság helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Dorogi Sándor polgármester, Felelős: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló 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:
68/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Dorogi Sándor polgármester
Felelős: értelem szerint

4) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt a tájékoztatásra.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a képviselőket. Szól a személyi és tárgyi feltételekről,
illetményre vonatkozó pályázat benyújtásáról. Megköszöni az Önkormányzat és a Képviselő-testület támogatását. Tájékoztat a polgármesterekkel, a képviselő-testületekkel, bizottságokkal, intézményvezetőkkel, dolgozókkal kialakult jó munkakapcsolatról. előadja, hogy a lakosság részéről kirívó panasz, bejelentés nem érkezett, a szakfelügyeleti ellenőrzések során észrevételt, különösebb kifogást, sem pénzügyi
vonatkozásban, sem szakmai tekintetben nem kapott a hivatal. Megköszöni az együttműködést és a hivatali dolgozók munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Sajnálatát fejezi ki, hogy a két társtelepülés polgármester nem vesz részt az ülésen. Az ügyintézés egy
része a két társtelepülésen történik, az adminisztráció nagy része pedig Balatonszárszón.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat az anyakönyvi ügyek kötcsei kirendeltségen történő intézéséről.
Dorogi Sándor polgármester:
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. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
69/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal

5) Beszámoló a 2018. évi helyi adózásról
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy a belső ellenőr kérésére készült külön beszámoló, mivel eddig a hivatali beszámoló részét képezte. Röviden ismerteti a beszámoló tartalmát.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a 2018. évi helyi adó vasútépítés miatti magas összegéről, az adóerő képességről és a
30.000.000.- Ft-tal csökkentett állami támogatásról, a pályázatokról és az önkormányzat gazdálkodásáról.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Örömét fejezi ki a település adóbevételével kapcsolatban.
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 írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
70/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2018. évi adóztatási
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal
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6) Civil szervezetek támogatási szerződéseinek elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt a tájékoztatásra.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy a tavalyi támogatási összegek alapján készült az előterjesztés.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy minden civil szervezet elszámolt az előző év támogatási összegével?
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Véleménye szerint elszámoltak.
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján felsorolja a civil szervezeteket és a tervezett támogatási összegeket, kiegészítve a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület 150.000.- Ft-os támogatási kérelmével, amelyet most küldtek
meg az elszámolással együtt.
Apáti Kinga Csilla képviselő, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnöke:
Elmondja, hogy a szervezet nem nyújtott be magasabb támogatási igényt, mint eddig, viszont az önkormányzat tavalyelőttig tankolta a polgárőrség autóját, amit köszön. Mivel a tavalyi évben önerőből
450.000.- Ft-ba került a tankolásuk, előfordulhat, hogy év közben még kérnek támogatást.
A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület részére javasol magasabb összegű támogatást nyújtani a színvonalas rendezvények szervezésére.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Egyenként javasolja elfogadni a támogatási öszszegeket.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében foglaltak szerint, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére 500.000.-Ft összegű
támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a
támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés és a Dél- balatoni Népfőiskola Egyesület kérelme a jkv. 9. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
71/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint, a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet részére 500.000.-Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
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Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében foglaltak szerint, a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
72/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint, a Nők a Balatonért Közhasznú
Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében foglaltak szerint, a Balatonszárszói Üdülőegyesület részére 150.000.- Ft összegű
támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a
támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
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:
73/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint, a Balatonszárszói Üdülőegyesület
részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére 950.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a
szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint,
azonnal.
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:
74/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület részére 950.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balaton
Sport Lövész Klub részére 100.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
75/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balaton Sport Lövész Klub részére 100.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében foglaltak szerint a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft összegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a
támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
76/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Nagyközségi Sportegyesület részére 6.400.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére 150.000.- Ft összegű támogatást
biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási
szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
77/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány részére 150.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja 200.000.- Ft támogatás nyújtását.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében foglaltak szerint a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület részére 200.000.- Ft összegű
támogatást biztosít. A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a
támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
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:
78/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Fiatalok Balatonszárszóért
Egyesület részére 200.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a támogatási szerződést, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület részére 150.000,- Ft összegű támogatást biztosítását.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében foglaltak szerint a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület részére 150.000,- Ft összegű
támogatást biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
79/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglaltak szerint a Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület részére 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a nem bejegyzett civil szervezetek támogatása a Művelődési Ház költségvetésén keresztül oldható meg.

7) A Művelődési Ház vezetői álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztat az írásos előterjesztés alapján a pályázat kiírásának szükségességéről.
Korcz Miklós képviselő:
Én azt szeretném megkérdezni, hogy egyre lejjebb adjuk, tehát most már se nyelvvizsgája nem kell legyen a jelöltnek, se célzott szakmai végzettsége, erről szeretnék valamit.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 5. pontjában szerepel, milyen jogszabályi kötelezettségeknek kell eleget tenni. Felolvassa a szakképzettségre vonatkozó előírásokat. A nyelvvizsgát a
jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel, de előnyként szerepel a pályázati kiírásban. Előnyt jelent még,
ha a pályázónak vezetői gyakorlata, színházvezetői gyakorlata van. Tájékoztatást ad a pályázati kiírásban
szereplő határidőkről. Ha a pályázati kiírás eredménytelenül zárul, akkor újabb 90 napon belül szükséges
kiírni a Képviselő-testületnek a pályázatot, addig pedig gondoskodni kell olyan személyről, aki a feladatokat ellátja.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy most már csak szakmai képesítéssel rendelkező személy végezheti ezt a munkát.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy ezer lakos alatti település esetében elegendő középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezni. 2020. december 31-ig a képesítési előírásnak a kistelepüléseken is eleget kell majd tenni.
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. 10. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
80/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot ír ki a József
Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásra az előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
A Képviselőtestület megállapítja, hogy Balatonszárszón nem működik Közalkalmazotti Tanács, nincs reprezentatív szakszervezet, így ezek a szervezetek tagot nem tudnak delegálni
a pályázatokat véleményező bizottságba. A Képviselőtestület a JÜP Bizottságot kéri fel a
beérkező pályázatok véleményezésére azzal, hogy a bizottság kiegészül az NMI Művelődési
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Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által delegált kulturális szakértővel.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) A Művelődési Ház SzMSz-ének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Röviden tájékoztatást ad az írásos előterjesztés alapján.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(Az előterjesztés a jkv. 11. sz. melléklete)
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:
81/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát annak mellékleteivel
együtt az írásos előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetőjén keresztül gondoskodjon az SzMSz és annak mellékleteinek a kihirdetéséről.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dancsecs Klára megbízott igazgató
Határidő: értelem szerint

9) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
10) Településképi rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a mai napon 15 órakor telefonon értesítette őt a települési főépítész, hogy még
nincs készen a napirendi pontokkal kapcsolatos anyag, ez alapján javasolja a 9. számú és a 10. számú
napirendek elnapolást a következő képviselő-testületi ülésre.
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik, hogy nem lehet-e valamilyen szankciót bevezetni a települési főépítésszel szemben?
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Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy lehet tenni, de az önkormányzatnak szüksége van a főépítészre. Megállapítja, hogy nincs
egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülésre szóló meghívóban szereplő „9) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása”
és a „10) Településképi rendelet elfogadása” napirendi pontokat a következő ülésre elnapolja.
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:
82/2019.(III.28) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülésre szóló meghívóban szereplő „9) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása” és a „10) Településképi
rendelet elfogadása” napirendi pontokat a következő ülésre elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Debreceni József kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet a lakosok kérelméről, amely szerint egy nagyfeszültségű vezetéket szeretnének földkábellel kiváltani azért, hogy a terület építési területté válhasson. Felkéri Balázs
Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy az önkormányzat az E. ON.-tól kért tájékoztatást a településen található transzformátorok
és nagyfeszültségű légvezetékek helyéről. Mai napon érkezett meg a térkép és a transzformátorok és légvezetékek nyomvonalának felsorolása.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy egészségügyi kockázatot jelentenek a magasfeszültségű légvezeték, amelynek a kiváltása
nagy összeg lenne. A Képviselő-testület döntött abban, hogy az önkormányzat mekkora összeget különít
el erre a tevékenységre évente illetve pályázat benyújtására is adódhat lehetőség. Felolvassa a Képviselőtestület által hozott 53/2019.(III.25.) sz. határozatot.
Nagy Zoltán képviselő:
Szól, hogy ő a fenti ülésen is említette, hogy az elkülönített összeg ne csak magasfeszültségre vonatkozzon, hanem egyéb közműfejlesztésre is.
Korcz Miklós képviselő:
Elég hosszasan beszéltünk erről a múlt ülésen, annyiban maradtunk, hogy ez a magasfeszültségre szól.
Valóban fontos, hogy ezek a földbe kerüljenek ezek a kábelek. Szerintem, amiről most szó van, arról
szavazzunk, aztán egyéb kérelmek alapján történtek itt ilyen szavazások, volt, akinek kiépítettünk vezetéket. De sokadjára is elmondom a testületnek, hogy Balatonszárszón a közművek min úgy készültek, hogy
a tulajdonosok hosszú-hosszú évekig fizették a díját. Most aki bejön, a faluba jön egy kérelemmel, falu
kiépíti neki. Tehát ez valahol nem tisztességes.
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Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy egyéni érdekek is szerepet játszanak az ilyen fejlesztésekben, de a közösség érdekét is
szem előtt kell tartani. Véleménye szerint egy testületnek az a feladata, hogy hosszabb távra gondolkozzon és az önkormányzat 900.000.000.- Ft-os költségvetése mellett gesztust kell tenni.
Korcz Miklós képviselő:
Az előző ülésen a magasfeszültségről beszéltünk, tessék létrehozni másik alapot, amiről a Zoli beszél.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolta, hogy ezeket az egyéni kérelmeket be kellene illeszteni egy egységes rendszerbe. Köztudott
hogy a magasfeszültségű vezetékek nem csak esztétikailag rombolók, hanem hosszú távon az egészségre
is károsak. A koncepció szerint az egész településre kiterjesztve fel kell mérni, hogy hol vannak kényes
pontok. Az E.ON a meglévő vezetékek földbe helyezését nem fogja elvégezni, ezért döntött úgy a testület, hogy erre a feladatra minden évben egy bizonyos összeget elkülönít. Amennyiben lakóövezetben van
olyan ingatlan, ahol indokolt a munkát elvégezni, akkor lakossági hozzájárulással, önerő biztosításával az
önkormányzatnak lehetősége van támogatni.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy az önkormányzat hozzon létre egy keretet egyéb közműfejlesztésekre, egy újabb testületi
ülés előtt erről tárgyaljanak.
Horváth Katalin balatonszárszói lakos:
Elmondja, hogy ez a konkrét ügy körülbelül 300 méter kábelt jelent, amelynek bruttó 7.200.000.- Ft a
bekerülési költsége. A számlákba bele van építve a fejlesztési díj, ezt minden tulajdonos fizeti. Tudomása
szerint egy balatonboglári vagy balatonlellei utca lakosai összefogással nyomást gyakoroltak az E.ON -ra
és lerakták a vezetéket a földbe. Véleménye szerint egy önkormányzat jobban tud egy szolgáltatóra hatni.
2002- ben vásárolták az ingatlant, de a vezetékjog 2013- ban került rá.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a hozzászólást. Véleménye szerint az E.ON-nal el kell kezdeni egy tárgyalás sorozatot.
Horváth Katalin balatonszárszói lakos:
Részükről nem az értéknövelés a lényeg, hanem az, hogy családi házat építsenek a telken.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a támogatás egy gesztus értékű dolog a Képviselő-testület részéről és az E.ON-nal el kell
indítani a tárgyalásokat. Felolvassa Képviselő-testület által hozott 54/2019.(III.25.) sz. határozatot.
Debreceni József balatonszárszói lakos:
Érdeklődik, hogy milyen határidőt szab az önkormányzat a megvalósításra? Mert tíz telekből ötöt érint a
villanyvezeték, a szándéknyilatkozatokat össze kell gyűjteni.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy ez a támogatás erre az évre vonatkozik.
Korcz Mikós képviselő:
Ha figyeltél, hogy miről szavaztunk, évente 2.000.000.- Ft-ot különít el az önkormányzat a nagyfeszültségű vezetékek kiváltására. Tehát neked időbeli korlátod most nincs, most eldöntöttük, pénzügyes elkülöníti.
Horváth Katalin balatonszárszói lakos:
Megkérdezi, hogy az elkülönített összegek után ugyanúgy szükséges a hozzájárulási nyilatkozat?
Korcz Mikós képviselő:
Így van. Ahogy a Polgármester úr elmondta elég nagy reckírt vállalt ezzel a testület, mert valóban minket
megfognak, rohanni most ezekkel a kérésekkel, ami jelentős kiadást fog ránk terhelni. Ami meg nem
biztos, hogy belefér háromévi költségvetésünkbe, hogy minden vezetéket kiváltsunk. Azt a gesztusértéket

21

tényleg próbáljátok értékelni, hogy nem elhatárolódott tőle a testület, hanem egy ilyen összeggel támogatja.
Horváth Katalin balatonszárszói lakos:
Elmondja, hogy értékelik. Azért ismertette az ügyet, mert az ülés nyilvános, tévéfelvétel van róla és így a
lakosság számára is érthető legyen, hogy miért kérték a támogatást.
Korcz Mikós képviselő:
Azért is ne menjünk ebbe bele, hogy akkor ti most vártok hat évet és akkor teljesen ingyen lesz.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a beruházás 7.200.000.- Ft- ba kerül, egy kis részét támogatásként az önkormányzat hozzáteszi, a fennmaradó rész a lakók önrésze.
Korcz Mikós képviselő:
Utánajártunk, hogy mennyibe kerül, ehhez az értékhez szabta meg a testület a 2.000.000.- Ft-ot.
(Az előterjesztés a jkv. 12. sz. melléklete)

12) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással együtt működtetett orvosi ügyelet, labor egészségügyi szolgáltatásról, a balatonszárszói székhelyű szociális intézményről és megfelelő működésükről. Szól a régebbi, kistérségi iskola pályázatról majd tájékoztatást ad a kistérségi
EFOP pályázatról és a keretében megvalósuló programokról. Ismerteti az Óvodafenntartó Társulás
és az intézmények működését továbbá a fenntartó önkormányzatok együttműködését. Szól az elnyert
eszközbeszerzés pályázatról.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyaljanak a bölcsődefejlesztésről, új épület kialakításáról.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy a védőnő beszámolójában olvashatták, hogy egy újabb csoport kialakítása esetén is
teltházzal tudna működni az intézmény.
Dorogi Sándor polgármester:
Örül a felvetésnek, a pályázat most jelenik meg, ezt elemezni fogják. Kéri a Képviselő-testületet,
hogy fogadja el a beszámolót.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével működő társulások működéséről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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83/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével működő társulások működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Egyebek
13/1 Zrínyi utcai lakosok kérelme tárgyában hozott képviselőtestületi döntés ismertetése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felolvassa Képviselő-testület által hozott 55/2019.(III.25.) sz. határozatot.
(Az előterjesztés a jkv. 13. sz. melléklete)
13/2 Intervisz Teréziával lakásbérleti szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden ismerteti az írásos előterjesztés alapján a napirendet.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az 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:
84/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete lakásbérleti szerződést
köt Intervisz Terézia nyugalmazott pedagógussal a Balatonszárszó, Szemesi u. 3/a sz.
alatti, 1. emeleti lakás bérlésére az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet
szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
13/3 Süsü Büfé Kft. bérleti díj tartozás ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester

23

Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy Vécsei Mihály határidőre, 2019.01.31-ig a bérleti díj befizetését
nem teljesítette, és ez a mai napig sem történt meg. A szerződés közjegyző előtt hitelesítésre került, így
egy könnyített eljárással a nem fizető bérlővel meg lehet szakítani a szerződést.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatást ad a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés lényegéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Tomka Ákost, hogy szíveskedjen ebben segítséget adni.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Süsü Büfé Kft-nek a központi
strandon található 4. és 5. jelű üzlethelyiség vonatkozásában fennálló 2.878.400.- Ft összegű bérleti díj
tartozására vonatkozóan a 2018. április 16. napján kelt és közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés
alapján végrehajtási eljárást megindítja. A Képviselő- testület felkéri Dorogi Sándor polgármestert és Dr.
Tomka Ákos ügyvédet a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr.
Tomka Ákos ügyvéd, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 15. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
85/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Süsü Büfé Kft-nek a
központi strandon található 4. és 5. jelű üzlethelyiség vonatkozásában fennálló 2.878.400.Ft összegű bérleti díj tartozására vonatkozóan a 2018. április 16. napján kelt és közjegyzői
okiratba foglalt bérleti szerződés alapján a végrehajtási eljárást megindítja.
A Képviselő- testület felkéri Dorogi Sándor polgármestert és Dr. Tomka Ákos ügyvédet a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: értelem szerint
13/4 Balatonszárszó Tóparti Park zöldterület rehabilitációja projekt megvalósítására szerződés
kötése Zotter Tibor műszaki ellenőrrel
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet Zotter Tibor árajánlatáról, amely nettó 250.000.- Ft.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést köt
Zotter Tibor műszaki ellenőrrel a Tóparti Park zöldterület rehabilitációja projekt műszaki ellenőri
feladatainak ellátására a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján nettó 250.000.- Ft megbízási díj ellenében, az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.

24

Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az árajánlat a jkv. 16. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
86/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízási szerződést
köt Zotter Tibor műszaki ellenőrrel a Tóparti Park zöldterület rehabilitációja projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján
nettó
.- Ft megbízási díj ellenében, az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka
terhére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
13/5 YDM-510 forgalmi rendszámú, Agrozet MT-8-132.2 típusú lassú jármű (traktor) tulajdonjoga
átruházásának jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzat tulajdonát képező traktor eladásáról.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat tulajdonát képező
YDM-510 forgalmi rendszámú, Agrozet MT-8-132.2 típusú lassú jármű (traktor) tulajdonjogának Fritz
István (8614 Bálványos, Petőfi S. u. 32.) részére történt átruházását jóváhagyja. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A tulajdonjog- átruházási szerződés a jkv. 17. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
87/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat tulajdonát képező YDM-510 forgalmi rendszámú, Agrozet MT-8-132.2 típusú lassú jármű
(traktor) tulajdonjogának Fritz István (
) részére történt átruházását jóváhagyja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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13/6 Balatonszárszó Móricz Zs. utcai, valamint Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strandok
strandfejlesztési támogatásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívások kiküldéséről szóló tájékoztatás és a közbeszerzési megbízási szerződés megkötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás szükségességéről és a tartalmáról
majd ismerteti a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő első, a Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strandra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 18. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
88/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt, PRLEV_00614_6_2019 számon, 101.369.400.-Ft összeggel támogatott „Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad-strand strandfejlesztés” pályázati projekthez kapcsolódóan szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó –
Közbesz Magister Kft.-vel (5244 Tiszaszőlős Deák Ferenc utca 1. , képviseletében:
Dr.Fülöp Gyula felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó) a pályázathoz kapcsolódóan
közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére az előterjesztés mellékletét képező
szerződés tervezet szerinti tartalommal, a szerződésben rögzített 800.000.-Ft+ÁFA ( bruttó: 1.016.000.-Ft) összegben.
A képviselő testület az 1.016.000.-Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő második, a Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strandra
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:
89/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt, PRLEV_00614_6_2019 számon, 50.654.200.-Ft összeggel
támogatott „Balatonszárszó Bendegúz téri szabad-strand strandfejlesztés” pályázati pro-
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jekthez kapcsolódóan szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó – Közbesz
Magister Kft.-vel ( 5244 Tiszaszőlős Deák Ferenc utca 1. , képviseletében: Dr.Fülöp Gyula
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó) a pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési
szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerinti tartalommal, a szerződésben rögzített 500.000.-Ft+ÁFA ( bruttó 635.000.-Ft)
összegben
A képviselő testület az 635.000.-Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik, hogy a pályázatban bele lehetne e venni a lejárókat?
Kertész Adél Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy benne van a pályázatban, mindegyik strandon egy-egy darab.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a pályázat kiírásáról és a beadási határidőkről.
13/7 Fekete János alpolgármester tiszteletdíj felajánlása és a felajánlott tiszteletdíj felhasználási
céljának meghatározása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Fekete János alpolgármesternek.
Fekete János alpolgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról és javaslatot tesz a felajánlott
tiszteletdíja felhasználási céljára. 50.000.- Ft összeget a Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány részére, a
Költészet Napja alkalmából szervezett rendezvény támogatására, 30.000.- Ft összeget a karate szakosztály támogatására és 30.000.- Ft összeget az asztalitenisz szakosztály támogatására javasol felhasználni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2019.
március hónapra vonatkozó havi bruttó 191.900.- Ft felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2018.
május hónapra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából megmaradt összegből (bruttó 191.900.- Ft) összesen
110.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
- 50.000.- Ft összeget a Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány részére, a Költészet Napja alkalmából szervezett rendezvény támogatására
- 30.000.- Ft összeget a karate szakosztály támogatására
- 30.000.- Ft összeget az asztalitenisz szakosztály támogatására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
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:
90/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2019. március hónapra vonatkozó havi bruttó 191.900.- Ft felajánlott tiszteletdíját közérdekű településfejlesztési, kulturális, sport, közösségi és szociális célok megvalósítására tervezi felhasználni.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János alpolgármester 2018. május hónapra vonatkozó felajánlott tiszteletdíjából megmaradt összegből
(bruttó 191.900.- Ft) összesen 110.000.- Ft felhasználását az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 50.000.- Ft összeget a Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány részére, a Költészet Napja alkalmából szervezett rendezvény támogatására
- 30.000.- Ft összeget a karate szakosztály támogatására
- 30.000.- Ft összeget az asztalitenisz szakosztály támogatására.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
13/8) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszám problémájának megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Kertész Adélnak, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjének.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztatást ad a közfoglalkoztatott program fokozatos leépítése miatt fellépő munkaerőhiányról. Előadja, hogy a kollégái már most is erőn felül teljesítenek, jelenleg 11 fő dolgozik a Kft-nél állandó létszámban. A közfoglalkoztatott létszám 9 fő. 2019. május 31-ig még 2 fő van alkalmazásban a munkaügyi támogatás keretén belül. Tájékoztatást ad a Kft dolgozóinak munkabeosztásáról, feladatairól. Véleménye
szerint ahhoz, hogy a település tisztaságának szintjét tudják tartani, éves szinten legalább plusz 5 főt kellene alkalmazni. Szól a tavalyi évben keletkezett túlóra mennyiségéről, a szabadságok kiadásának problémájáról, a strand személyzetéről, az ott felmerült problémákról és azok megoldásának lehetőségéről.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a létszámproblémára találjon megoldást.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése, észrevétele?
Fekete János alpolgármester:
Egyetért Kertész Adéllal.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a nyugdíjasok alkalmazását, nem feltétlenül a Kft-nél, esetleg más területeken. Véleménye
szerint előfordulhat, hogy a strandbevételből kijön a Kft költségvetése. Szól a két éve elnyert év települése címről, amint fontos lenne megtartani. Tájékoztat a faültetésről. Véleménye szerint az embereket meg kell becsülni, esetleg a nyár a meglévő létszámkerettel is működni fog.

28

Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Előadja, hogy vannak olyan fejlesztések, amelyeket szükséges elvégezni. Kéri, hogy a Képviselőtestületnek határozza meg, hogy hány személyt alkalmazhat pluszban. Augusztus végén a bevételek
függvényében látható lesz, hogy még mekkora összeg szükséges a Kft-nek ahhoz, hogy rentábilis
maradjon december végéig.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy minden intézménynél takarékos gazdálkodást kell folytatni. Nem probléma, ha arra
kerül a sor, hogy hozzá kell tenni valamennyi összeget, mert van tartalék.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület határozza meg, hogy a következő testületi ülésre kidolgozhat a
létszámról egy tervet. Elmondja, hogy a jó munkaszervezés és a kollégák maximális hozzáállása
ellenére fizikai képtelenség egyes dolgokat megoldani, ezért legalább plusz 3 főre szüksége lenne a
Kft-nek.
Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint először kell készíteni egy tervet majd augusztus végén kiszámolni, hogy mennyit
kell hozzátenni.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Elmondja, hogy a következő ülésre kidolgozza, hogy a nyári szezonra minimum hány dolgozót kell
felvenni.
Korcz Miklós képviselő:
Látnom kell először, hogy mibe kerül ez. De én nagyon szomorú lennék ha augusztusra a 60.000.000.- Ft
elfogyna.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy a strandi bevétel nagymértékben meghatározza a Kft éves költségvetését. Szól az új zöldgazdálkodásról és a Varga Norbert által üzemeltetett telephely bezárásáról, más üzemmódban való működéséről.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy az ügyvezető asszony a következő testületi ülésre tegyen javaslatot, hogy hány dolgozóval tudja a feladatot megoldani, hány dolgozót szeretne felvenni illetve ez milyen plusz költséggel járna.
A nyári bevételek ismeretében dönthet arról a Képviselő-testület, hogy ezt a költséget a Kft pótlólag
megkapja. Személy szerint ő támogatja.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri Kertész Adélt, a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét a Kft dolgozói létszámára illetőleg annak költségére
vonatkozó terv elkészítésére és a Képviselő-testület elé történő beterjesztésére. A Képviselő-testület 2019.
augusztus hó végén a strandi bevételek ismeretében dönt a Kft részére a bérek és járulékaik finanszírozására nyújtandó esetleges póttámogatási összegről. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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91/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri Kertész Adélt,
a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét a Kft dolgozói létszámára
illetőleg annak költségére vonatkozó terv elkészítésére és a Képviselő-testület elé történő
beterjesztésére. A Képviselő-testület 2019. augusztus hó végén a strandi bevételek ismeretében dönt a Kft részére a bérek és járulékaik finanszírozására nyújtandó esetleges póttámogatási összegről.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
13/9 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatás
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés szerint rövid tájékoztatást ad, majd felkéri a tájékoztatásra Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt.
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 19. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
92/2019.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat
a.)Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2019.(II.11.) sz.
határozatát visszavonja
b.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi közhasznú tevékenységéhez szükséges támogatást nyújt 50.000.000 Ft összegben, és az előző évek követelésének rendezésére 10.000.000
Ft összegben, összesen 60.000.000 Ft összegben az írásos előterjesztés mellékletét képező
megállapodás szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

13/10 Tájékoztatások
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
A közmeghallgatásról ad tájékoztatást.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítványának elnöke:
Hiányolja az iskola átszervezéséről szóló napirendi pontot.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy az előző ülésen határozott róla a Képviselő-testület.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítványának elnöke:
Tájékoztatást ad a Költészeti Napi alkalmából szervezett rendezvényről, amelyre meghív mindenkit.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a Wass Alberthez kapcsolódó rendezvényről.
Kusiak Grazyna, a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportjának elnöke:
Tájékoztat a Víz Világnapja rendezvényről és az április 15-i „Életünk a természetben”rendezvényről.
Nagy Zoltán képviselő:
Tájékoztatást ad a szemétgyűjtésről.
Bán Tiborné Nyugdíjasklub vezetője:
Örömét fejezi ki, hogy a férfi dalkör tagjai részt vettek a március 15-i ünnepségen, ezt kéri tolmácsolni az
iskolaigazgató asszonynak. Tájékoztat a Klub közeljövőben várható tevékenységéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkéri Mikulcza Gábort, hogy az igazgatónőnek tolmácsolja, hogy a március 15-i ünnepség nagyon
komoly, megható műsort adtak.
Kusiak Grazyna, a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói Csoportjának elnöke:
Kéri, hogy az önkormányzat közölje, hogy melyik területek gondozását vállalhatják el a civil szervezetek.
A NABE évek óta gondozza József Attila első sírhelyét.
Sarang Sándor, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Tájékoztat, hogy 8 év után újra ő a Sportegyesület elnöke, előtte 22 évig volt az elnök. Ismerteti az egyesület céljait, szól a Kid kupáról és a Camino Kupáról.
Várhegyi Géza az MSZP képviseletében:
A Bűnmegelőzési Tanács ülésére javasolja a lakosság tájékoztatását a csalásokról szóló e- mailek kapcsán.
Németh Klaudia, a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke:
Tájékoztatást ad az erdélyi kirándulásról és megköszöni a lehetőséget.
Csizmás Mihály, a FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke:
Elmondja, hogy passzívnak érezte a Képviselő-testületet a mai ülésen, főleg a Kft-vel kapcsolatban. Szól
a Kft dolgozók szorgalmas munkájáról, gratulál Kertész Adélnak, mint vezetőnek. Bízik a testület Kft-vel
kapcsolatos pozitív döntésében. Kevesli a 2.000.000.- Ft-ot a nagyfeszültségű légkábelek földbehelyezésére. Javasolja, hogy a Képviselő-testület újra tűzze napirendre ezt a témát. Elismeréssel szól az orvosok
és egészségügyi dolgozók munkájukról.
Magda Ilona, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője:
Az óvodai nyílt napról ad tájékoztatást továbbá a közeljövőben megrendezésre kerülő programjaikról.
Mikulcza Gábor, a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közalapítványának elnöke:
Szól az iskolai nyílt napról.
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Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Megköszöni István Ildikó segítségét, a Kft Huba utcai strandon végzett tevékenységét, az Esztergom utcai
felújítást, a Mikszáth Kálmán utca szélének rendbetételét. Érdeklődik, hogy február és március hónapban
miért nincs nyesedékszállítás? Javasolja jövőre legalább márciusra egy szállítási időpontot betervezni.
Takácsné Marics Margit, az Új Élet Klub vezetője:
Számítógépes képzésről ad tájékoztatást. Szól a költészet napi programról és a Wass Albert estről.
Dorogi Sándor polgármester:
Filmforgatásról ad tájékoztatást.
Nagy Zoltán képviselő:
Borversenyről tájékoztatja a jelenlévőket.
Vicha Attila Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke:
A teniszpálya felújításáról ad tájékoztatást.
Szűcs József balatonszárszói lakos:
Érdeklődik, hogy a Zrínyi utcánál rendes aszfaltos út lesz-e?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy egyelőre járhatóvá teszik azt a szakaszt.
Szűcs József balatonszárszói lakos:
Megköszöni a Kft munkáját.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztat a temető külső részén és a Szóládi utcán történő cserjézésről.
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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