Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: 314-11/2019
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. április 24-én tartott rendkívüli üléséről
11. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
95/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
96/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Központi strandon lévő 1. jelű üzlethelyiség bérlője jogállásában bekövetkezett változás miatt szerződés
kötése
97/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Vitogarden Kft. dísznövénykertészet Balatonszárszó parkosítási ajánlata” napirendi pont tárgyalásának
elnapolása
98/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
BP GENERÁL Kft-vel kivitelezési szerződés kötése a Balatonszárszó, Törzsökdomb, híd szélesítésének
kivitelezési munkáira
99/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Szabó Patrik Endre egyéni vállalkozóval kivitelezési szerződés kötése a Balatonszárszó, Vízpart utcai
Sólya kivitelezési munkáira
100/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” projekt kapcsán a projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában kiírt eljárás eredményesnek minősítése és Herold Marianna
Stefániával megbízási szerződés kötése
101/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strandfejlesztés” projekt kapcsán projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában kiírt eljárás eredményesnek minősítése és Herold Marianna Stefániával megbízási
szerződés kötése
102/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó
munkák kivitelezőjének kiválasztásához bíráló bizottsági tagok és ajánlattevők kijelölése
103/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó munkák kivitelezőjének kiválasztásához bíráló bizottsági tagok és ajánlattevők kijelölése
104/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „Balatonszárszó
Csukás Színház színpadi megvilágítás beszerzése„ tevékenység tárgyában kiírt eljárás eredményesnek
minősítése és For Event Kft-vel megbízási szerződés kötése
105/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „kulturális örökség bemutatásához szükséges anyaggyűjtés” és „kulturális örökség bemutatásához kapcsolódó térelemek
kivitelezése„ tevékenység tárgyában kiírt eljárás eredményesnek minősítése és Simon Beáta egyéni vállalkozóval megbízási szerződés kötése
106/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
ÖKOBAU Kft-vel kivitelezési szerződés kötése a Balatonszárszó, Termelői Piac parkoló építési munkáira
107/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
"Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái”napirendi pont elnapolása
108/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó, Pipacs utca útburkolat felújítási munkái” napirendi pont elnapolása

109/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Petőfi utcát és a Szegfű utcát összekötő, kegyeleti parkon átvezető járdaszakasz megépítésére három árajánlatot bekérése
110/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
„Móricz Zsigmond utcai strand keleti oldalán lévő csónakház” napirendi pont elnapolása
111/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Simon Péter földmérő megbízása
112/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Szijártó Attila ügyvéd megbízása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 24-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 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben rögzítettek szerint telefonon történt. Előadja, hogy az ülés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:
1) Balatonszárszó Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található
„Büfé” elnevezésű, 1.jelű üzlethelyiség bérlője jogállásában bekövetkezett változás miatt szerződés kötése
2) Vitogarden Kft. dísznövénykertészet (8624 Balatonszárszó Szemesi u. 2/A) Balatonszárszó parkosítási
ajánlata
3) Balatonszárszó, Törzsökdomb, híd szélesítésének kivitelezési munkái
4) Balatonszárszó, Vízpart utcai Sólya kivitelezési munkái
5) A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott, ”Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi strandok komfortérzetet növelő, családbarát fejlesztésére vonatkozó, PRLEV_00615_9_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
6) A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott,”Balatonszárszó
Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi strandok komfortérzetet
növelő, családbarát fejlesztésére vonatkozó, PRLEV_00614_4_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan
projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
7) A „Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindítása
8) A „Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
9) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „Balatonszárszó Csukás Színház színpadi megvilágítás beszerzése„
10) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „kulturális
örökség bemutatásához szükséges anyaggyűjtés” és „kulturális örökség bemutatásához kapcsolódó térelemek kivitelezése”
11) Balatonszárszó, Termelői Piac melletti parkoló építési munkái
12) Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái
13) Balatonszárszó, Pipacs utca útburkolat felújítási munkái
14) Temetőnél kialakítandó járda megépítése
15) Móricz Zsigmond utcai strand keleti oldalán lévő csónakház ügye
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16) Egyebek
16/1) Tájékoztatás a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázatban a horgászstégek kialakítása helyett versutca megvalósításáról
16/2) Tájékoztatás a Csukás Színháznál öltöző kialakításáról
16/3 Simon Péter földmérő megbízása
16/4) Tájékoztatás az óvodában felmerült problémákról és az Óvodafenntartó Társulás üléséről
16/5 Tájékoztatás Sámson Szilvia kártérítési igényéről
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására? Megállapítja, hogy
nincs más javaslat.
Javasolja az alábbi napirendi pontok és az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Balatonszárszó Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található
„Büfé” elnevezésű, 1.jelű üzlethelyiség bérlője jogállásában bekövetkezett változás miatt szerződés kötése
2) Vitogarden Kft. dísznövénykertészet (8624 Balatonszárszó Szemesi u. 2/A) Balatonszárszó parkosítási
ajánlata
3) Balatonszárszó, Törzsökdomb, híd szélesítésének kivitelezési munkái
4) Balatonszárszó, Vízpart utcai Sólya kivitelezési munkái
5) A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott, ”Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi strandok komfortérzetet növelő, családbarát fejlesztésére vonatkozó, PRLEV_00615_9_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
6) A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott,”Balatonszárszó
Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi strandok komfortérzetet
növelő, családbarát fejlesztésére vonatkozó, PRLEV_00614_4_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan
projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
7) A „Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindítása
8) A „Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
9) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „Balatonszárszó Csukás Színház színpadi megvilágítás beszerzése„
10) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „kulturális
örökség bemutatásához szükséges anyaggyűjtés” és „kulturális örökség bemutatásához kapcsolódó térelemek kivitelezése”
11) Balatonszárszó, Termelői Piac melletti parkoló építési munkái
12) Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái
13) Balatonszárszó, Pipacs utca útburkolat felújítási munkái
14) Temetőnél kialakítandó járda megépítése
15) Móricz Zsigmond utcai strand keleti oldalán lévő csónakház ügye
16) Egyebek
16/1) Tájékoztatás a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázatban a horgászstégek kialakítása helyett versutca megvalósításáról
16/2) Tájékoztatás a Csukás Színháznál öltöző kialakításáról
16/3 Simon Péter földmérő megbízása
16/4) Tájékoztatás az óvodában felmerült problémákról és az Óvodafenntartó Társulás üléséről
16/5 Tájékoztatás Sámson Szilvia kártérítési igényéről
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
95/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1) Balatonszárszó Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található „Büfé” elnevezésű, 1.jelű üzlethelyiség bérlője jogállásában bekövetkezett
változás miatt szerződés kötése
2) Vitogarden Kft. dísznövénykertészet (8624 Balatonszárszó Szemesi u. 2/A) Balatonszárszó parkosítási ajánlata
3) Balatonszárszó, Törzsökdomb, híd szélesítésének kivitelezési munkái
4) Balatonszárszó, Vízpart utcai Sólya kivitelezési munkái
5) A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott, ”Balatonszárszó
Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi
strandok
komfortérzetet
növelő,
családbarát
fejlesztésére
vonatkozó, PRLEV_00615_9_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
6) A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott,”Balatonszárszó
Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi strandok komfortérzetet növelő, családbarát fejlesztésére vonatkozó, PRLEV_00614_4_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
7) A „Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
8) A „Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
9) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során
„Balatonszárszó Csukás Színház színpadi megvilágítás beszerzése„
10) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során
„kulturális örökség bemutatásához szükséges anyaggyűjtés” és „kulturális örökség bemutatásához kapcsolódó térelemek kivitelezése”
11) Balatonszárszó, Termelői Piac melletti parkoló építési munkái
12) Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái
13) Balatonszárszó, Pipacs utca útburkolat felújítási munkái
14) Temetőnél kialakítandó járda megépítése
15) Móricz Zsigmond utcai strand keleti oldalán lévő csónakház ügye
16) Egyebek
16/1) Tájékoztatás a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázatban
a horgászstégek kialakítása helyett versutca megvalósításáról
16/2) Tájékoztatás a Csukás Színháznál öltöző kialakításáról
16/3 Simon Péter földmérő megbízása
16/4) Tájékoztatás az óvodában felmerült problémákról és az Óvodafenntartó Társulás
üléséről
16/5 Tájékoztatás Sámson Szilvia kártérítési kérelméről
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Balatonszárszó Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710 hrsz. alatt nyilvántartott strand K-i részében található „Büfé” elnevezésű, 1.jelű üzlethelyiség bérlője jogállásában bekövetkezett
változás miatt szerződés kötése
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Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 1 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710 hrsz alatt nyilvántartott strand K-i részében található 33.51 m2
alapterületű, „Büfé” elnevezésű 1. jelű üzlethelyiségre bérleti szerződést köt István Ildikó
8624 Balatonszárszó, Dózsa Gy. u. 49. sz. alatti egyéni vállalkozóval. A szerződésben foglalt bérleti feltételek teljes egészében megegyeznek a szerződés elválaszthatatlan részét képező bérleti jogviszony átruházására vonatkozó, valamint az annak alapját szolgáló alapszerződésben foglalt feltételekkel.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Vitogarden Kft. dísznövénykertészet (8624 Balatonszárszó Szemesi u. 2/A) Balatonszárszó parkosítási ajánlata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad, hogy a kertészek három kollégával bejárták a területet és javaslatot tettek a növények
ültetésére vonatkozóan, ez alapján készült egy árajánlat.
Javasolja a napirend elnapolást.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vitogarden Kft. dísznövénykertészet (8624 Balatonszárszó Szemesi u. 2/A) Balatonszárszó parkosítási ajánlata” napirendi pont tárgyalását
a következő képviselő- testületi ülésre elnapolja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem
szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
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Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
97/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vitogarden Kft.
dísznövénykertészet (8624 Balatonszárszó Szemesi u. 2/A) Balatonszárszó parkosítási ajánlata” napirendi pont tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) Balatonszárszó, Törzsökdomb, híd szélesítésének kivitelezési munkái
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Törzsökdomb, híd
szélesítésének kivitelezési munkáira vonatkozóan a BP GENERÁL Kft (8630 Balatonboglár, Kórház u.
26.) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a BP GENERÁL Kft.-vel (8630 Balatonboglár,
Kórház u. 26.) a kivitelezési szerződést bruttó 477.465.- Ft összegben kösse meg. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
98/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Törzsökdomb, híd szélesítésének kivitelezési munkáira vonatkozóan a BP GENERÁL Kft
(8630 Balatonboglár, Kórház u. 26.) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a BP GENERÁL Kft.-vel (8630 Balatonboglár, Kórház u. 26.) a kivitelezési szerződést bruttó 477.465.- Ft összegben kösse meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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4) Balatonszárszó, Vízpart utcai Sólya kivitelezési munkái
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dr. Tomka Ákos megérkezik az ülésre.
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. 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:
99/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Vízpart utcai Sólya kivitelezési munkáira vonatkozóan Szabó Patrik Endre e.v. (8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 30/C.) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy Szabó Patrik Endre egyéni vállalkozóval (8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 30/C.) a kivitelezési szerződést bruttó 895.390.- Ft
összegben kösse meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

5) A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott, ”Balatonszárszó
Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi
strandok
komfortérzetet
növelő,
családbarát
fejlesztésére
vonatkozó, PRLEV_00615_9_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a pályázatról, az ebből megvalósuló játszóterekről, a térköves bejárókról, rozsdamenetes
lejárókról, öntözőrendszerről, padokról és felfújható vízi sporteszközről. Elmondja, hogy a strandfelújítás
műszaki részét ki kell dolgozni, a három vizesblokknál szükséges egy mozgáskorlátozott mosdó kialakítása illetve kötelező gyermek részleg és egészségügyi szoba kialakítása is. Tájékoztatást ad a projektmenedzsmenti tevékenységről és az ajánlattételi felhívásra legelőnyösebb árajánlatot benyújtó személyéről.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 5. 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:
100/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a „Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” projekt kapcsán projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában az alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre ajánlattételi felhívás:
 Erhardt Patrícia 2030 Érd Hírnök utca 20/2 (ért. cím:2049 Diósd Bartók u. 3. III/13)
 Szabad Miklós 2030 Ráckeve Legelő sor 17.
 Herold Marianna Stefánia (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.)
A Képviselő-testület megállapítja, hogy három ajánlat határidőre megérkezett, és három
ajánlat minősült érvényesnek. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek minősíti.
Továbbá a Képviselő-testület megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot Herold
Marianna Stefánia nyújtotta be, melynek összege bruttó 2.000.000,- Ft.
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének Herold Marianna Stefániát hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a bruttó 2.000.000,- Ft összegű megbízási díjat, valamint járulékait
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék keretének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

6) A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott,”Balatonszárszó
Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” elnevezésű, a természetes vízi strandok
komfortérzetet növelő, családbarát fejlesztésére vonatkozó, PRLEV_00614_4_2019 számú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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101/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a „Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” projekt kapcsán projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyában az alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre
ajánlattételi felhívás:
 Erhardt Patrícia 2030 Érd Hírnök utca 20/2 (ért. cím:2049 Diósd Bartók u. 3. III/13)
 Szabad Miklós 2030 Ráckeve Legelő sor 17.
 Herold Marianna Stefánia (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.)
A Képviselő-testület megállapítja, hogy három ajánlat határidőre megérkezett, és három
ajánlat minősült érvényesnek. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek minősíti.
Továbbá a Képviselő-testület megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot Herold Marianna Stefánia nyújtotta be, melynek összege bruttó 1.000.000,- Ft.
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének Herold Marianna Stefániát hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a bruttó 1.000.000,- Ft összegű megbízási díjat, valamint járulékait
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék keretének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

7) A „Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Javasolja még egy céget felvenni a
ajánlattételre felkért személyek közé, a Bio-Invent Kft-t (1037 Budapest Bécsi út 85.). Megállapítja, hogy
nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását a Képviselő-testület által kijelölt ajánlattevők felsorolásánál az alábbi kiegészítéssel: 6. BioInvent Kft, 1037 Budapest Bécsi út 85.
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:
102/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a „Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó munkák kivitelezőjének kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
tv. 115. §-a alapján indítja el a közbeszerzési eljárást.
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi bíráló bizottsági tagokat jelöli ki:
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 jogi, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy dr. Fülöp Gyula, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
 pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy Mikitáné Varga Gyöngyi
 műszaki szakértelemmel rendelkező személy Balázs Zsuzsanna
A Képviselő-testület által kijelölt ajánlattevők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Térkő és Kert Kft.
Boglári Építő Kft.
2. sz. Mélyépítő Kft.
BFC Kft.
Ramiép Invest Kft
Bio-Invent Kft

8623 Balatonföldvár, Hegyalja utca 13.
8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.
8600 Siófok, Tanácsház utca 24. 1. em. 16.
8617 Kőröshegy, Szántódi u. 013.hrsz
8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.
1037 Budapest Bécsi út 85.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére, valamint felkéri,
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

8) A „Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Javasolja még egy céget felvenni a
ajánlattételre felkért személyek közé, a Bio-Invent Kft-t (1037 Budapest Bécsi út 85.). Megállapítja, hogy
nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását a Képviselő-testület által kijelölt ajánlattevők felsorolásánál az alábbi kiegészítéssel: 6. BioInvent Kft, 1037 Budapest Bécsi út 85. Határidő: azonnal, értelem szerint, Felelős: Dorogi Sándor polgármester.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(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:
103/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a „Balatonszárszó Bendegúz téri szabad strand strandfejlesztés” című projekthez kapcsolódó
munkák kivitelezőjének kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
115. §-a alapján indítja el a közbeszerzési eljárást.
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi bíráló bizottsági tagokat jelöli ki:
 jogi, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy dr. Fülöp Gyula, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
 pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy Mikitáné Varga Gyöngyi
 műszaki szakértelemmel rendelkező személy Balázs Zsuzsanna
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A Képviselő-testület által kijelölt ajánlattevők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Térkő és Kert Kft.
Boglári Építő Kft.
2. sz. Mélyépítő Kft.
BFC Kft.
Ramiép Invest Kft
Bio-Invent Kft

8623 Balatonföldvár, Hegyalja utca 13.
8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.
8600 Siófok, Tanácsház utca 24. 1. em. 16.
8617 Kőröshegy, Szántódi u. 013.hrsz
8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.
1037 Budapest Bécsi út 85.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére, valamint felkéri,
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

9) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során
„Balatonszárszó Csukás Színház színpadi megvilágítás beszerzése„
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés 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:
104/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „Balatonszárszó Csukás Színház színpadi megvilágítás beszerzése „tevékenység tárgyában az
alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre ajánlattételi felhívás:
• For Event Kft. 6235 Bócsa Tanácsház utca 1.
• Lisys-Projekt Kft 1142 Budapest Tengerszem utca 78.
• Generál Design Production Kft. 1221 Budapest Gerinc utca 94/A
A Képviselő-testület megállapítja, hogy három ajánlat határidőre megérkezett, és három
ajánlat minősült érvényesnek. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek minősíti.
Továbbá a Képviselő-testület megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot For Event
Kft. 6235 Bócsa Tanácsház utca 1.(képviseletében: Weinhardt Katalin ügyvezető) nyújtotta
be, melynek összege bruttó bruttó 14.992.350-Ft.
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének For Event Kft. 6235 Bócsa Tanácsház utca 1.
(képviseletében: Weinhardt Katalin ügyvezető) hirdeti ki.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a bruttó bruttó 14.992.350-Ft összegű vállalkozási díjat, a teljesítés
igazolást követően a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020 " Balatonszárszó kultúrális és aktív
turisztikai fejlesztése elnevezésű pályázat terhére kifizetésre rendeli a Magyar Államkincstárnál vezetett számláról.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

10) „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során
„kulturális örökség bemutatásához szükséges anyaggyűjtés” és „kulturális örökség bemutatásához kapcsolódó térelemek kivitelezése”
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. Részletesen felsorolja a pályázatból
megvalósuló térelemeket, táblákat.
Megállapítja, hogy nincs kérdés 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:
105/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „kulturális örökség bemutatásához szükséges anyaggyűjtés” „kulturális örökség bemutatásához
kapcsolódó térelemek kivitelezése „tevékenység tárgyában az alábbi ajánlattevőknek került
kiküldésre ajánlattételi felhívás:
• Taurina-Alba Kft. 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 72. I/B.
• Graviprint Kft 8000 Székesfehérvár Budai u. 144.
• Simon Beáta e.v. 8000 Székesfehérvár Széchenyi út. 94.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy három ajánlat határidőre megérkezett, és három
ajánlat minősült érvényesnek. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek minősíti.
Továbbá a Képviselő-testület megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot Simon Beáta
e.v. 8000 Székesfehérvár Széchenyi út. 94. nyújtotta be, melynek összege bruttó 6.740.000,Ft.
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének Simon Beáta e.v. 8000 Székesfehérvár Széchenyi út. 94. szám alatti egyéni vállalkozót hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
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A Képviselő-testület a bruttó 6.740.000,-Ft összegű vállalkozási díjat, a teljesítés igazolást
követően a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020 " Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai
fejlesztése elnevezésű pályázat terhére kifizetésre rendeli a Magyar Államkincstárnál vezetett számláról.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Szól az útépítés, útfelújítás pályázatról, a Művelődési Ház elektromos hálózatának cseréjére, a színpadi
világításra, a rendezvények szervezésére és egy személy foglalkoztatására vonatkozó pályázatról továbbá
az önálló bölcsőde épület megépítésére kiírt pályázatról.

11) Balatonszárszó, Termelői Piac melletti parkoló építési munkái
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a parkoló megépítésének fontosságáról, a parkoló terveiről és a kerékpártárolóról. Az
írásos előterjesztés alapján ismerteti a kivitelezési munkákra adott legjobb árajánlatot.
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, nézzenek utána, hogy a villámvédelem ki lett- e építve a piacon.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy a piacként történő működtetéshez, a működési engedély kiadásához milyen feltételek szükségesek.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a kivitelező tud a villámvédelem kiépítéséről. Szól a piac műszaki ellenőrével történt
egyeztetésről.
Válaszol, hogy a pályázat miatt kötelező építési naplót vezetni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy az uniós pályázatokhoz kell építési napló, ami saját beruházásból valósul meg illetve
hazai beruházásból és nem építési engedély köteles, ahhoz nem kötelező e-napló vezetése. Ebben az esetben a pályázati elszámolás melléklete lesz az e-napló.
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy a Léda cukrászda és a Kéktó Hotel közötti járdaszakasz felújítását és parkolók kialakítását
is tervezzék bele a munkába.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy utánanéznek.
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. 11. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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106/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Termelői Piac parkoló építési munkáira vonatkozóan az ÖKOBAU Kft. (8600 Siófok, Vak B.u.
38.) árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az ÖKOBAU Kft.-vel (8600 Siófok,
Vak B.u. 38.) a kivitelezési szerződést 14.839.912.- Ft összegben kösse meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján rövid tájékoztatást ad.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint a felújításra adott árajánlat összege nagyon magas. Elmondja, hogy a Zrínyi utcai járda
1200 fm 15.000.000. Ft- ba került, ez a szakasz 907 fm lenne 25.000.000.- Ft-ért.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az építőanyagok ára nagyon megdrágult.
Tefner Tibor képviselő:
Tudomása szerint ezt olcsóbban is el lehet végezni, ezért további árajánlat beszerzésére tesz javaslatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkéri Tefner Tibort, hogy tegye meg a szükséges intézkedést. Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái” napirendi pont tárgyalását a következő képviselő- testületi ülésre elnapolja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő:
értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 12. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
107/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszó,
Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái” napirendi pont tárgyalását a következő
képviselő- testületi ülésre elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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13) Balatonszárszó, Pipacs utca útburkolat felújítási munkái
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Pipacs utca rossz állapotáról, felolvassa az ez ügyben írt panaszos levelet. Elmondja, hogy a Széchenyi utcában is szükséges az útburkolat javítása. Megkérdezi a képviselőket, hogy mi a véleményük a
Pipacs utca felújításáról?
Korcz Miklós képviselő:
Ha népszerűségnek akar örvendeni a polgármester, valóban nem a Pipacs utcával kezdi, hanem ezekkel a
javításokkal, a Petőfi utca kritikán aluli. Ezek fő közlekedési utak a falun belül, a Petőfi utca, a Széchenyi, Gárdonyi, az iskola. Ezt sokan használják, minden reggel elszidják a tisztelt Képviselő-testületet,
akik arra járnak, ez biztos. Mert látták, hogy itt-ott kenegettek egy kis aszfaltot, ott egy kis mázolás, de
egyedül, amit viszonylag jól betömtek a Petőfi utca elején levő gödör, a többi csak ilyen maszatolás volt.
Tehát szerintem, álljanak neki a Petőfinek, a Széchenyinek.
Nagy Zoltán képviselő:
Érdeklődik, hogy útjavításról vagy egész utas felújításról beszél?
Korcz Miklós képviselő:
Nem egész utas felújításról, úgy ahogy az Arany János utcán csinálták, ahol nem kell, ott nem kell rákenni még 20.000.- forintokért plusz négyzetmétereket, nem kell.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Elmondja, hogy a panaszos levélben említett Pipacs utcai szakasz valóban nagyon rossz állapotú, nagyon
meg van süllyedve. Véleménye szerint legalább azt a szakaszt jó lenne felújítani.
Korcz Miklós képviselő:
Ha ilyen nagy beruházásba kezd, hogy 12.000.000.- Ft-ot ráken a Pipacs utcára, akkor rendbe kell tenni a
Petőfit is és a Széchenyit. Tehát rendbe kell tenni, nem védhető semmi módon, hogy igen, a polgármester
utcája 12.000.000.- Ft-ért lám elkészült, és majd meglátjuk a végén milyen minőségben.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Megkérdezi, hogy fel lettek-e mérve a javítási igények?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy igen.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint, ha a Pipacs utca ennyire rossz állapotú, akkor meg kell csinálni, de emellett a felsorolt
akut problémás javításokat is el kell végezni. Átfogó, az egész falura kiterjedő legyen a projekt.
Korcz Miklós képviselő:
Még tegyük hozzá, én ezt nem propagáltam eddig soha, érkezett az az ötvenvalahány aláírás, amit a polgármester mondott, költészet napjára fog elkészülni, ez elhangzott a közmeghallgatáson. Érdeklődnek
egyre erőteljesebben nálam, a járda a Szegfű és a Petőfi között. Ha szembe állítunk egy ilyen levelet,
hogy a Pipacs utcában valaki előtt gödör van, meg hogy volt egy ilyen lakossági kezdeményezés, nem
tudom én hány aláírás, akkor ezt se felejtsük ki.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az említett járdára készült egy árajánlat, 1.449.000.- Ft lenne a
munka.
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Korcz Miklós képviselő:
A rókalyuknál, a betonlépcső mellett többször kértek már egy korlátot, idősek vannak. A József Attila
utcából a Móricz Zsigmond utcai strandra megy le egy lépcső, nagyon, nagyon rossz minőségben készült
el annak idején, nagyon sok évvel ezelőtt, nem egyforma magasak a lépcsőfokok, nagyon kellene hozzá
egy korlát. Ezt szerintem már tavaly megígértük.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy nagyon fontos feladat a Zrínyi utcában az út megvalósítása, hogy az utca hátsó része
megközelíthető legyen. A földmérő megbízását jóvá kell hagyni. Tájékoztat, hogy a Móra Ferenc utca
csapadékvíz elvezetési problémáját is meg kellene oldani és a Munkácsy Mihály utca végén is van egy
ilyen jellegű probléma. Szól a Széchenyi utcai lakos fa problémájáról, a Törzsökdombi áteresz megépítéséről. Felsorolja az elmúlt években megvalósult útfelújításokat. Javasolja, hogy ezt ez összeget elosztva
költsék a Pipacs, Széchenyi, és Petőfi utca javításaira.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint is szerencsés lenne ezeket a sürgős útjavításokat a Pipacs utcával egyidejűleg elkészteni.
Fekete János alpolgármester:
Megemlíti, hogy a Gyulai Pál utcában, a kis közben is be van szakadva az útburkolat.
Korcz Miklós képviselő:
A Gyulai Pál utcánál annakidején beszéltük, hogy föl kell szedni azt a járdát, hozzáaszfaltozni az úthoz,
maximum felfesteni egy csíkot, hogy ez a járda jelképesen. De ha jön szembe két autó és gyalogos nincs,
hát könnyebben elközlekednek. Volt ott szó a hetes útra egy zebráról, azzal se történt semmi.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy a szakértő véleménye alapján oda nem helyezhető zebra.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Javasolja, hogy egészítsék ki az összeget és újítsák fel mind a három utcát.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy árajánlatot kell kérni a Petőfi és a Széchenyi utcai szakasz javítására.
Korcz Miklós képviselő:
Ahogy a Petőfit elkezdték, az így jó, ezt végig kellene csinálni az úton, ahol keresztbe fekvő gödrök vannak.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a hétfői testületi ülésre beszerzik a másik két munkára is az árajánlatokat. Javasolja, hogy
a napirendet napolják el a következő testületi ülésre.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, egyben szavazzák meg a három útfelújítást a hétfői ülésen.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszó, Pipacs utca útburkolat felújítási munkái” napirendi pont tárgyalását
elnapolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Széchenyi és Petőfi utcák útburkolat felújítási munkáira is árajánlatokat kér be.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az előterjesztés a jkv. 13. 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:
108/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszárszó, Pipacs utca útburkolat felújítási munkái” napirendi pont tárgyalását elnapolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Széchenyi és Petőfi utcák útburkolat felújítási munkáira is árajánlatokat
kér be.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

14) Temetőnél kialakítandó járda megépítése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a járda megépítésével kapcsolatban felmerült problémákról. Elmondja, hogy jelenleg a
kerítés mellett alakítható ki egy járda és javasolja, hogy ezt mielőbb valósítsák meg. Javasolja, hogy a
járda megépítésére keressenek mielőbb kivitelezőt. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Petőfi utcát
és a Szegfű utcát összekötő, kegyeleti parkon átvezető járdaszakasz megépítésére vonatkozóan három
árajánlat bekérésére. 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:
109/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert
a Petőfi utcát és a Szegfű utcát összekötő, kegyeleti parkon átvezető járdaszakasz megépítésére vonatkozóan három árajánlat bekérésére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

15) Móricz Zsigmond utcai strand keleti oldalán lévő csónakház ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a Hotel Holiday tulajdonosai szeretnék hosszabb távra megkapni a csónakház épületét,
és ennek függvényében rendbe hoznák a vizesblokkot és a parti területet illetve építenének egy stéget,
ami közösségi célt szolgálna. Dr. Tomka Ákossal egyeztettek már és készült egy szerződéstervezet. Véleménye szerint ez előnyös lehet akkor is, ha ott egy strandfejlesztés fog bekövetkezni. Megkérdezi a
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képviselőket, hogy mi a javaslatuk arra vonatkozóan, hogy a cég mennyi időre kapná meg ezt a lehetőséget?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy a jogelődnek volt használati jog bejegyezve az egész ingatlanra, ezt sikerült rendezni, a
Földhivatal törölte azt a bejegyzést. Az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdona és semmilyen használati joga ennek a cégnek illetve a jogelőd cégnek nincs. A magántulajdonban lévő épületek mindenkori tulajdonosait illeti meg a földhasználati jog az épület alatt lévő területre. Tájékoztat, hogy az egyezségi tárgyalás arról szólt- erről született képviselő-testületi határozat is,
hogy amennyiben ők ezt a 27m2 nagyságú építményt az Önkormányzat által előírt formában felújítják,
akkor ennek fejében arra a területre használati jog bejegyzést kapnának. Elmondja, hogy a szerződéstervezetet elkészítette és elküldte. Polgármester úrnak jelezték, hogy elképzelésük szerint 99 évre kérnék a
használati jogot. Személy szerint ezt ő nagyon túlzottnak érzi és a jelenlegi polgárjogi szabályok illetve a
gyakorlat ilyen nagyságrendnél maximum 20-25 éves futamidőre javasolja.
Korcz Miklós képviselő:
Minket tulajdonképpen, ahogy elmondtad, nem kötelez semmi, jogilag tiszta ügy?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy jogilag tiszta.
Korcz Miklós képviselő:
Most van 100.000.000.- Ft erre a strandra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy van egy képviselő-testületi határozat, ami erre vonatkozik, amennyiben megfelelő műszaki tartalommal felújítják, akkor ennek fejében használati jogot kaphatnak.
Korcz Miklós képviselő:
De közben változott a helyzet, 100.000.000.- Ft- a strandra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztat, hogy ezt az épületet valamikor Cserépipari Üdülő építette.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Véleménye szerint a beruházás arányában kellene használati jogot biztosítani.
Korcz Miklós képviselő:
Meg illeszkedjen a képbe, amit most ugye mi felújítunk, neki is csak valami hasonlóképp kell, hogy ha
azt teljesen külön kezeljük.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a hotel tulajdonosai a tervek szerint felújítanák az épületet, lenne külön vizesblokk benne, öntözőberendezést csinálnának, stégre van engedély a vízügytől, parkosítanának.
Korcz Miklós képviselő:
Ebbe a pályázatba Sándor bent van ez mind, amit felsoroltál, a 100.000.000.- Ft-os pályázatban.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy akkor két vizesblokk lenne, egy a pályázatból, egy pedig hotel által épített.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Véleménye szerint kellene egy műszaki munkarész, hogy mit szeretnének csinálni abban az épületben és
egy költségvetés, hogy az mennyibe kerülne, és akkor az alapján lehetne dönteni.
Korcz Miklós képviselő:
Semmi kötelezettsége nincs a testületnek, hogy valakinek oda egy jogot adjon 20-25 évre vagy 99 évre.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Megkérdezi, hogy van szükség két vizesblokkra illetőleg a hotel által felújított vizesblokkot csak a hotel
vendégei fogják használni?
Korcz Miklós képviselő:
Valószínű külön bejáratú lenne.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Véleménye szerint a hotel használóinak szeretnék kialakítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy régen a Cserépipari vállalat építette ezt a tároló helyiséget és a vizesblokkot, a szálloda
használta a strandot, a tulajdonosváltásnál ebből keletekezett a jogi vita.
Korcz Miklós képviselő:
Én szerintem tisztább lenne, ha bérbe adnánk neki majd, hozzuk rendbe. Most ha ebbe a beruházásba
bevehető, akkor nem köteleződne el annyira a testület megint csak, hanem bérbe adhatná neki öt, tíz évekre mindig folyamatába.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Javasolja, hogy a bérleti jog a szálloda üzemeltetéséhez legyen hozzáigazítva.
Nagy Zoltán képviselő:
Megkérdezi, hogy a közműveket ő fizeti, ha megkapja a használati jogot?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Természetesen igen, a használattal járó költségek fizetné, a közműveket le kell választani. Elmondja,
hogy amíg nem volt pályázat, addig arról volt szó, hogy felújítja a csónaktárolót és a vizesblokkot, ami a
strand felé nyitott és ennek fejében megkapja a csónaktárolóra, a 27 m2-re a használati jogot, a beruházás
nagyságához mérten.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Javasolja a cég részére azt a javaslatot tenni, hogy olyan dolgot alakítson ki a strandon, ami nem szerepel
a pályázatban.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a tervek alapján a stég, amit készítenének 6-8.000.000.- Ft-ba kerülne és nyilvános lenne, tehát a strand vendégei is használhatnák.
Korcz Miklós képviselő:
Csak arra is figyelj oda, hogy ha a te vendéged is használhatja és ott összetöri, magát vagy onnan ugrik
fejest, akkor, mivel a strandot te jelölöd ki mint önkormányzat, te leszel a felelős. Tehát nem egyszerű
dolog.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy ott évek óta volt stég, amit használtak a fürdőzők.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Holiday Hotel felújításáról és a környezete rendbetételéről. Elmondja, hogy a hotel tulajdonosai
felajánlottak 16 darab cserjét, ami el is lett ültetve a piac kerítés vasút felőli oldalához. Megkéri Tefner
Tibort, hogy tegyen javaslatot a József Attila utcából a Móricz Zsigmond utcai strandra lemenő lépcső
vas korlátjának kivitelezésére, hogy ne legyen balesetveszélyes. Elmondja, hogy az Önkormányzat részéről nagyon fontos, hogy újra van egy négy csillagos szálloda- adózás szempontjából is. Fontos, hogy jó
kapcsolat legyen az üzemeltetőkkel. Elmondja, hogy a halfőző rendezvényre is van már szobafoglalás, az
akvarellfestő rendezvény résztvevői is ott foglaltak szobát.
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Nagy Zoltán képviselő:
Megkérdezi, hogy a hotel tulajdonosai az ott elhasznált vizet és villanyt fizetik, pluszba csinálnának egy
bejárót, amit mindenki használhat?
Dorogi Sándor polgármester:
Természetesen. Tájékoztat, hogy amikor a hotel tulajdonosaival erről tárgyaltak, akkor még nem volt szó
arról, hogy a pályázatból a vizesblokk is felújításra kerülne. A hotel által adott leírás alapján a vizesblokk
átalakítása 2.000.000.- Ft lenne. Elmondja, hogy amikor kiderült, hogy a vizesblokk pályázatból lesz felújítva, felajánlotta a hotel tulajdonosainak, hogy ezt az összeget fordítsák valami másra, járdára, útra.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy készítsenek parkolókat.
Nagy Zoltán képviselő:
Véleménye szerint a szerződésben legyen benne, hogy ha nem rendeltetésszerűen megy a dolgok, akkor
az Önkormányzat megszünteti, nem biztosítja a használati jogot.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy szerződés estén a polgári törvénykönyv kimondja, hogy ilyen esetben a jogosult csak rendeltetésszerűen, más tulajdonos zavarása, mások zavarása nélkül használhatja. Javasolja, hogy olyan értéknövelő beruházást csináljanak a strandon, aminek a fejében a 27m2 használati jogát egy meghatározott
időre megkapnák. Tájékoztat, hogy a tervezet szerint előbb elkészítik a beruházást és utána kerül bejegyzésre a használati jog.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Móricz strandon lévő három üzlethelyiség használatával kapcsolatos problémákról. Megkérdezi a
képviselőket, hogy mi a javaslatuk?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, hogy legyen egy értéknövelő beruházás, ilyen nagyságrendben, a megfelelő műszaki tartalommal.
Korcz Miklós képviselő:
Ennek fejében akkor hány év?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
20, maximum 25 évet tud elképzelni.
Korcz Miklós képviselő:
Olyat nem lehet bele, hogy ez a jelentől a jelenlegi tulajdonosokkal köttetett és nincs utódlás?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ha a céggel kötnek szerződést, a cég átalakulhat, lehet jogutódlás, de magánszemélyekre nem tud átszállni. Ha a hotel egy részét eladják lakásoknak, azok bejegyzett
tulajdonosait ez a használati jog nem illeti meg. A használati jog a céget illeti meg, illetőleg az ő érdekkörébe tartozó vendéget.
Korcz Miklós képviselő:
Olyan semmiképp ne legyen, ha végre kitisztázódott, meg azért legyen egy elvárásunk valóban, hogy mit
várunk ezért cserébe.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Javasolja, legyen egy műszaki leírás, hogy mennyiért és milyen beruházást szeretne az Önkormányzat.
Korcz Miklós képviselő:
Ki lehet abból indulni, hogy mennyiért adod bérbe például most 1.000.000.- Ft-ért büfét, akkor az két
évet jelent, semmi többet.
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Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint ez rendben, akkor ez a megoldás, rövidesen erre is visszatérnek.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Móricz Zsigmond utcai strand keleti oldalán lévő csónakház” napirendi pont tárgyalását 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:
110/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Móricz Zsigmond
utcai strand keleti oldalán lévő csónakház” napirendi pont tárgyalását elnapolja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

16) Egyebek
16/1) Tájékoztatás a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázatban a horgászstégek kialakítása helyett versutca megvalósításáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázatban a horgászstégek nem valósulhatnak meg, helyette a versutca került betervezésre, a pályázat
költségvetésének módosítása során. Részletes tájékoztatást ad a versutca kiépítésének elgondolásáról.
Korcz Miklós képviselő:
Egész a sírig nem lehet ezt a versutcát, állomásokat? Hasonlóan működne az is, mint ez a reformáció útja.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy megnézik a költségek, hogy alakulnak. Elmondja, hogy a munka a szezonig elkészülhet, a
Képviselő-testület a hétfői ülésen dönt erről.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Érdeklődik, hogy a versek több nyelven is meghallgathatóak lesznek?
Korcz Miklós képviselő:
Ez ilyen vandál biztos dolog?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy igen. Elmondja, hogy a hangtechnikával ellátott fa beállok, kioszkok vízállóak és rongálás
biztosak lesznek.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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16/2) Tájékoztatás a Csukás Színháznál öltöző kialakításáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a színház konténeröltözők és vizesblokkok tervének átgondolásáról, térköveztetésről.
A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző távozik az ülésről.

16/3 Simon Péter földmérővel megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat Simon Péter felkéréséről, a Zrínyi utca mögötti külterületi földút nyomvonalának kitűzésére.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy a megbízási díj összege 70.000.- Ft+Áfa lenne és a munka elvégzésének határideje a
megbízást követő 15 nap.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Prophet Stúdió Bt-t
(1111 Budapest, Irinyi J. u. 31. 7/3)- Simon Péter földmérőt- a Balatonszárszó 070/3 hrsz-ú külterületi
földút (Zrínyi M. utcai telek végében) kitűzési feladatainak elvégzésével a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján 70.000,- Ft + ÁFA összegű díj ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az árajánlat 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:
111/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Prophet
Stúdió Bt-t (1111 Budapest, Irinyi J. u. 31. 7/3)- Simon Péter földmérőt- a Balatonszárszó
070/3 hrsz-ú külterületi földút (Zrínyi M. utcai telek végében) kitűzési feladatainak elvégzésével a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat alapján 70.000,- Ft + ÁFA összegű díj
ellenében.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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16/4) Tájékoztatás az óvodában felmerült problémákról és az Óvodafenntartó Társulás
üléséről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad az óvoda, bölcsőde kapcsán érkezett panaszokról, felolvassa Dr. Szijártó Attila ügyvéd
úr válasz levelét. Szól a két óvónő és a dajka által írt panaszról, a személyi ellentétekről és az emiatt felmondott dolgozókról. Javasolja, egy három - négy főből álló bizottság létrehozását és az érintettek meghallgatását. Tájékoztat az Óvodafenntartó Társulás üléséről és a múlt évben felhalmozott 14.000.000.- Ft
hiányról, amely a gyereklétszám csökkenése miatt alakult ki.

16/5 Tájékoztatás Sámson Szilvia kártérítési igényéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet Sámson Szilvia által kért kártérítés összegéről. Véleménye szerint az
ügyben a bíróság döntsön.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket Sámson Szilvia jogviszonyának megszüntetésekor kifizetésre került összegekről. Véleménye szerint szükséges lenne egy Képviselő-testületi meghatalmazás Dr. Szijártó Attila ügyvéd
megbízásához.
Korcz Miklós képviselő:
De lett akkor fölvéve jegyzőkönyv, akkor hirtelenjében?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Természetesen igen, munkahelyi balesetnek minősült. Tájékoztat a baleset körülményeiről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sámson Szilvia Mária kártérítési
igényének ügyében a peren kívüli egyezséget elutasítja. A Képviselő- testület megbízza Dr. Szijártó Attila
ügyvédet, hogy az ügyben a bíróság előtt az önkormányzatot képviselje. A Képviselő- testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 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:
112/2019.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sámson Szilvia Mária
kártérítési igényének ügyében a peren kívüli egyezséget elutasítja.
A Képviselő- testület megbízza Dr. Szijártó Attila ügyvédet, hogy az ügyben a bíróság előtt
az önkormányzatot képviselje.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a május 5-én tartandó országos búzaszentelő rendezvényről.
Nagy Zoltán képviselő:
Szól az április 26-án megrendezésre kerülő borversenyről.
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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