Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/314-12/2019
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. április 29-én tartott rendes üléséről
12. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
113/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
114/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása
115/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Házi Szociális Gondozó Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
116/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 2018. évben Balatonszárszón végzett
család- és gyermekjóléti szolgáltatásáról szóló beszámolójának elfogadása
117/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2018. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása
118/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi átfogó értékelés elfogadása
119/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018.
évi tevékenységről beszámoló kérése
120/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi létszámigényéről szóló tájékoztató elfogadása
121/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Vitogarden Kft dísznövénykertészet árajánlatának elfogadása
122/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
123/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Somogy Temetkezési Kft Felügyelő Bizottsága tájékoztatójának elfogadása
124/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Református Egyházközség támogatása
125/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet támogatása
126/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Amalgám szeparátor beszerzésének jóváhagyása
127/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
ÖKOBAU Kft.-vel kivitelezési szerződés kötése a Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkáira
128/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Egyetértés Magyarország Kormánya gazdasági tevékenységével, intézkedéseivel

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 29-én 17.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó termében megtartott rendes
üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Kálosiné Gyimesi Mária

titkársági és humánpolitikai ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
műszaki ügyintéző
aljegyzői feladatokat ellátó titkársági és igazgatási
ügyintéző
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

megjelent
megjelent
megjelent

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
Katolikus plébános
Református lelkipásztor
Evangélikus lelkész
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetője
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportjának elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője

nem jelent meg
megjelent

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
Wiesner Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Pál Noémi

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

megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
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Sarang Sándor
Takácsné Marics Margit
Mikulcza Gábor
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Vicha Attila
Herold Sándor
Csizmás Mihály
Várhegyi Géza
Kocsisné Tóka Györgyi
Huber Jánosné
Szekér-Nagy Andrea
Szabóné Nagy Csilla
Tarsoly Attiláné
Molnár Ferencné
Fejes Jánosné
Dancsecs Klára

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
Dél-balatoni Népfőiskola Egyesület képviseletében
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
MSZP képviseletében
gondozó
gondozó
gondozó
gondozó
gondozó
gondozó
gondozó
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház mb. vezetője

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

Dorogi Sándor polgármester
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a meghívó a képviselők részére írásban megküldésre került. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására? Megállapítja, hogy nincs javaslat.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok- kiegészítve az egyebek napirendi ponttal- és 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 a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozó Szolgálat 2018. évi tevékenységéről
3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2018. évi tevékenységéről
4)Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
5)Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása
7) Tájékoztatás a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszámigényéről
8) Vitogarden Kft dísznövénykertészet Balatonszárszóra vonatkozó parkosítási ajánlata
9) Beszámoló a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
10) Somogy Temetkezési Kft Felügyelő Bizottsága tájékoztatásának megtárgyalása
11) Balatonszárszói Református Egyházközség támogatási kérelme
11/2) Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet támogatási kérelme
12) Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária amalgám szeparátor beszerzésére vonatkozó kérelme
13) Egyebek
13/1) Tájékoztatás a Termelői piac melletti parkolók kialakításáról
13/2) Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái
13/3) Tájékoztatás a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájának dolgozói létszámában történő változásról
13/4) Egyetértés Magyarország Kormánya gazdasági tevékenységével, intézkedéseivel
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:
113/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Beszámoló a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozó Szolgálat 2018.
évi tevékenységéről
3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2018.
évi tevékenységéről
4)Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
5)Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
6) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása
7) Tájékoztatás a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszámigényéről
8) Vitogarden Kft dísznövénykertészet Balatonszárszóra vonatkozó parkosítási ajánlata
9) Beszámoló a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
10) Somogy Temetkezési Kft Felügyelő Bizottsága tájékoztatásának megtárgyalása
11) Balatonszárszói Református Egyházközség támogatási kérelme
11/2)Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet támogatási kérelme
12) Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária amalgám szeparátor beszerzésére vonatkozó kérelme
13) Egyebek
13/1) Tájékoztatás a Termelői piac melletti parkolók kialakításáról
13/2) Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái
13/3) Tájékoztatás a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájának
dolgozói létszámában történő változásról
13/4) Egyetértés Magyarország Kormánya gazdasági tevékenységével, intézkedéseivel
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Dorogi Sándor polgármester:
Napirenden kívül köszönti „ A Virágos Balatonszárszóért” virágosítási, parkosítási és környezetszépítő
versenyben részt vett versenyzőket. Elmondja, hogy az Önkormányzat 10.000.- Ft értékű vásárlási utalványt adományoz a részükre, amelyet átad az ülésen jelen lévő versenyzők részére. Előadja, hogy összesen öten neveztek a versenyre, a József Attila Emlékház, Kilvingerné Molnár Margit, Vajda Endréné, a
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és a Kistehén Burger étterem.

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.

4

A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
114/2019.(IV.29.) 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 a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Házi Gondozó Szolgálat 2018.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkéri Apáti
Kinga elnököt, hogy tájékoztassa a testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Előadja, hogy a Bizottság tárgyalta a napirendet. A gondozottak számának csökkenése miatt javasolják,
hogy a gondozottakkal kerüljön kitöltésre egy elégedettségi kérdőív illetve javasolják egy, a szolgáltatásról szóló cikk megjelenését a Szárszói Hírmondóban.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a szociális gondozás szolgáltatásba történő bekerüléshez kapcsolódó problémákról.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Megköszöni a gondozónők munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi István Ildikót, hogy van-e valami kiegészítése az írásos beszámolóhoz?
István Ildikó aljegyzői feladatokat ellátó titkársági és igazgatási ügyintéző:
Nincs kiegészítése.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Harmatos Ibolyát, hogy hogyan lehetne előrelépni a jelenlegi szolgáltatásból?
Harmatos Ibolya, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság nem képviselő tagja:
Véleménye szerint azokat a személyeket kell előnyben részesíteni, akik ápolásra, gondozásra szorulnak,
nem azokat, akiknek csak segítenek, mert az első esetben 20.000.- Ft a normatíva, a másodiknál pedig
200.000.- Ft. A betegségükre alapozva kell megállapítani a gondozási lehetőségeket és az orvossal mindenképpen konzultálni szükséges. Más szolgálatok is azokat részesítik előnyben, akiknek magasabb gondozási, ápolási szükségletük van, mert a segítést más formában is meg lehet szervezni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a gondozónők munkáját. 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. 2. sz. melléklete)

5

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:
115/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Házi Szociális Gondozó Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2018.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Antalné Finta Éva intézményvezető
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a beszámoló írásban kiküldésre került. Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők
részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2018. évben Balatonszárszón végzett család- és gyermekjóléti szolgáltatásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos 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:
116/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2018. évben Balatonszárszón végzett család- és gyermekjóléti szolgáltatásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

4) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
Előterjesztő: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés szerint röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés. Átadja a szót Apáti Kinga Csilla bizottsági elnöknek.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Tájékoztat, hogy az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tárgyalta a napirendet. Javasolja az
étkeztetéshez a kiszállítás díjának 60.- Ft-ról 100.-Ft-ra történő megemelését.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a Képviselő-testület felülvizsgálhatja, mérlegelheti a javaslatot.
Dorogi Sándor polgármester:
Tudomása szerint a környező településeken olcsóbb az étkezés, mint Szárszón.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy megközelítőleg 2.000.000.- Ft összegű volt a térítési díj és a szállítási költség, amely csökkentette a szolgálat fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulását. Az előző években 1012.000.000.- Ft volt az Önkormányzat hozzájárulása, most 9.000.000.- Ft körül van, tehát ez csökkenő
tendenciát mutatott.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a következő Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén térjenek vissza az ügyre.
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. 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:
117/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól”
tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: értelem szerint, azonnal

5)Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
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:
Javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
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Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tárgyalta a napirendet és a beszámolót
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
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. 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:
118/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi átfogó értékelését.
Felkéri a jegyzőt, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.
Felelős: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző
Határidő: 2019. május 31.

6) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés szerint röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tárgyalta a napirendet. Javasolják,
hogy a Képviselő-testület nyomatékosan szólítsa fel a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatát egy részletes beszámoló elkészítésére.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását kiegészítve az alábbiakkal: A
Képviselő-testület felkéri a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatát, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi tevékenységről készítsen részletes beszámolót és küldje meg
az Önkormányzat részére.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
119/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat a
2019. évi költségvetése terhére a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálatának jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatkörébe tartozó térítési díját teljes
egészében átvállalja 2019. évben.
A Képviselő-testület felkéri a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatát, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi tevékenységről készítsen részletes beszámolót és küldje meg az Önkormányzat részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) Tájékoztatás a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft létszámigényéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad, hogy a Képviselő- testület felkérte Kertész Adélt, a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft ügyvezetőjét a Kft dolgozói létszámára illetőleg annak költségére vonatkozó terv elkészítésére. Elmondja, hogy augusztusban a strandbevétel függvényében dönt a testület az ügyről. Reméli, hogy
a strandbevétel olyan magas lesz, hogy nem lesz szükség a Kft részére külön támogatás nyújtására.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a Roesner Veronika, aki Kft-nél van állományban, nem tud-e ott segíteni? Megkérdezi, hogy mit csinál itt a Hivatalban?
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad, hogy őt a munkaügyi központon keresztül vette fel a Kft, a bérét is ők fizetik, de június
15-én lejár a szerződése, így ez egy átmeneti megoldás volt. Természetesen ha szükséges, akkor besegít a
Kft-nél az adminisztrációs feladatok elvégzésébe. Szól a strand pénztárban dolgozó három fő bérkiegészítéséről. Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi létszámigényéről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
120/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi létszámigényéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Vitogarden Kft dísznövénykertészet Balatonszárszóra vonatkozó parkosítási ajánlata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Nagy Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy az előző előterjesztésben szereplő összeg más parkosítást, faültetést is tartalmazott. Javasolja, hogy a határozatot úgy fogadják el, hogy ami elmaradt, azt ősszel pótolják.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy természetesen. Szól a faültetésekről és a fakivágásokról majd tájékoztat a kiültetésre
kerülő növények összegéről. Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az
elmaradt faültetések az ősz folyamán pótlásra kerülnek.
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:
121/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező Vitogarden Kft. dísznövénykertészet ( 8624 Balatonszárszó Szemesi
u. 2/A, képviseletében: Gelencsér Tamás) árajánlatát elfogadja, egyeztetés utáni
987.345.-Ft-os költségét 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja azzal a kiegészítéssel, hogy az elmaradt faültetések az ősz folyamán pótlásra kerülnek.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármester, hogy a növények telepítése után, a teljesítésigazolást követően a kiállított
számlák alapján a számlák kiegyenlítését engedélyezze.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

9) Beszámoló a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása?
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Apáti Kinga Csilla képviselő:
Tájékoztat a nyáron történt tűzesetről, amelynél a polgárőrség segítségét kérték. A tűzhöz ők értek oda
előbb majd segédkeztek a tűzoltásnál.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja megköszönni a munkájukat és javasolja a beszámoló elfogadását. Megállapítja, hogy nincs
egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Siófok Hivatásos Tűzoltóság munkáját megköszöni és a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló 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:
122/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Siófok Hivatásos
Tűzoltóság munkáját megköszöni és a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

10) Somogy Temetkezési Kft Felügyelő Bizottsága tájékoztatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden szól a temetkezési szolgáltatásról. Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Somogy Temetkezési Kft Felügyelő Bizottságának a Somogy Temetkezési Kft 2018.
évi üzleti tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos beszámoló 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:
123/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Somogy Temetkezési Kft Felügyelő Bizottságának a Somogy Temetkezési Kft 2018. évi üzleti tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
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Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11) Balatonszárszói Református Egyházközség támogatási kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a kérelem tartalmát. Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség részére, a református templom toronyórájának és harangmechanikájának felújításához továbbá
a lelkészi hivatal és a gyülekezeti terem infrastruktúrájának fejlesztéséhez 500.000.- Ft támogatást nyújt
az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A kérelem 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:
124/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Református Egyházközség részére, a református templom toronyórájának és harangmechanikájának felújításához továbbá a lelkészi hivatal és a gyülekezeti terem infrastruktúrájának fejlesztéséréhez 500.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2019. évi költségvetés
tartaléka terhére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11/2) Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet támogatási kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Ismerteti a kérelem tartalmát. Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet részére az evangélikus templom nyílászárói
karbantartására, festésére 200.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka
terhére. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A kérelem a jkv. 12. 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:
125/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Balatonszárszói
Evangélikus Gyülekezet részére az evangélikus templom nyílászárói karbantartására, festésére 200.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

12) Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária amalgám szeparátor beszerzésére vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatást ad a kérelemről.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
Elmondja, hogy kötelező a szeparátor beszerzése.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Tájékoztatást ad az amalgám szeparátor beszerzésének szükségességéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy van pályázati lehetőség az orvosi műszerekre, eszközökre vonatkozóan. Kérdés az, hogy
van-e idő azt kivárni, amíg a pályázat lebonyolódik.
Javasolja megvizsgálni, hogy pályázati összegből lehet-e finanszírozni ennek a berendezésnek a beszerzését.
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a fogászati gépekbe beépítendő „amalgám szeparátor” megvásárlása és beépítése költségének
pályázati forrásból történő finanszírozásának lehetőségét illetőleg- amennyiben a pályázat beadható és a
beszerzési határidő megfelelő - felkéri a pályázat benyújtására.
Amennyiben a berendezés pályázati úton történő beszerzése nem lehetséges, a Képviselő- testület a megvásárlásának és beépítésének költségét az önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A kérelem a jkv. 13. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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126/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a fogászati gépekbe beépítendő „amalgám szeparátor” megvásárlása és beépítése költségének pályázati forrásból történő finanszírozásának lehetőségét illetőleg- amennyiben a pályázat beadható és a beszerzési határidő megfelelő- felkéri a pályázat benyújtására.
Amennyiben a berendezés pályázati úton történő beszerzése nem lehetséges, a Képviselőtestület a megvásárlásának és beépítésének költségét az önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

13) Egyebek
13/1) Tájékoztatás a Termelői piac melletti parkolók kialakításáról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző ülésen a beérkezett három árajánlat alapján a Képviselőtestület döntött a kivitelezési szerződés megkötéséről. Elmondja, hogy több lesz a parkolási lehetőség és
kerékpártároló is kialakításra kerül a régi elbontott épület helyén. Előreláthatólag június közepén már
működni fog az új piac. Mivel termelői piacként fog funkcionálni, ezért szükséges a működési engedély
beszerzése és a feltételeknek meg kell felelni. Elmondja, hogy az asztalbérlésnél a szárszói lakosok előnyt
élveznek. Előadja, hogy a fedett részen kívül a nyitott részen is lesz lehetőség a árusításra.
Tájékoztatást ad a Tóparti parkban folyó munkálatokról, a sétány kialakításáról.
Korcz Miklós képviselő:
Ígértünk egy korlátot a József Attila utcáról a lépcső mellé, ami a Móricz strandra lett.
A Képviselő-testület a tájékoztatás tudomásul vette.
13/2) Balatonszárszó, Dózsa Gy. utcai járdaburkolat felújítási munkái
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a jelenlévőket. 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. 14. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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127/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, Dózsa Gy. Utcai járdaburkolat felújítási 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 24.991.182.- Ft összegben kösse meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a Zrínyi utcában kialakított hangulatos, rendezett járdáról.
13/3) Tájékoztatás a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájának dolgozói
létszámában történő változásról
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Magda Ilona óvodavezetőnek.
Magda Ilona óvodavezető:
Tájékoztatást ad, hogy június 1-től konyhai dolgozó munkakörben üresedés lesz, erre várja a jelentkezéseket.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a településen fellépő dolgozói létszámhiányról.
A Képviselő-testület a tájékoztatás tudomásul vette.
13/4) Egyetértés Magyarország Kormánya gazdasági tevékenységével, intézkedéseivel
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a fejlesztési projekt kapcsán sok helyre kell menni, nagy erőfeszítéseket tesznek azért,
hogy a Képviselő-testület által megfogalmazott fejlesztési programból profitálni tudjon Balatonszárszó.
Előadja, hogy a „Modern Falvak” programnál le kellett adni prioritás szerint öt fő szempontot, hogy mit
szeretne Balatonszárszó fejleszteni. Tájékoztatást ad, hogy a Miniszterelnöki Hivatal kér egy nyilatkozatot a Képviselő-testülettől, hogy a testület egyetért a jelenlegi Kormány gazdasági tevékenységeivel, intézkedéseivel.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete kinyilvánítja, hogy egyetért Magyarország Kormányának gazdasági tevékenységével, intézkedéseivel és támogatja azokat. 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.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
128/2019.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete kinyilvánítja, hogy
egyetért Magyarország Kormányának gazdasági tevékenységével, intézkedéseivel és támogatja azokat.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Biztos benne, hogy ez a gesztus nagyon sok változást fog hozni. Szól a pályázatok tekintetében a városi
cím hiánya miatt Balatonszárszó hátrányos helyzetéről, a helyi szállodák által kapott nagy összegű pályázati támogatásokról. Véleménye szerint fontos lenne Szárszón egy olyan intézmény kialakítása, ami az
idősek nappali ellátását szolgálná.
Korcz Miklós képviselő:
Én utalnék az előző testületi ülésre, hogy akkor most a Polgármester úr elmondhatná még továbbiakban,
hogy a testület elfogadott útépítést, útjavítást és járdaépítést nem csak a Dózsa György utcában, hanem
máshol is.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a Pipacs utca, Petőfi utca és Széchenyi utca felújításáról, a Kegyeleti park mellett épülő
járdáról, az Erzsébet parkon keresztül vezető járdáról, a Gesztenye utca felújításáról, a Zrínyi utcában
lévő út kiszélesítésének lehetőségéről. Elmondja, hogy a „Modern Falvak” programban van lehetőség
járdákra, útjavításra pályázati kérelmet beadni. Szól a Jókai utcai kerékpárút kialakításáról. Elmondja,
hogy a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület szervezi az idei május 1-i rendezvényt, felkéri Németh Klaudiát, az egyesület elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Németh Klaudia Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke:
A május1-i rendezvényről ad tájékoztatást és erre meghív mindenkit.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad, hogy május 1-jén a központi strandon 40-50 fő fog majálisozni a paksi atomerőműből.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Nemzetközi pontyfogó versenyről ad tájékoztatást.
Nagy Zoltán képviselő:
Borversenyről tájékoztatja a jelenlévőket. Megköszöni a segítők munkáját.
Dorogi Sándor polgármester:
A május 5-én tartandó Országos Búzaszentelő rendezvényről ad tájékoztatást.
Bán Tiborné Nyugdíjasklub vezetője:
Tájékoztat a Nyugdíjasklub 25 éves évfordulója alkalmából tartandó rendezvényről és a május 23-i megyei nyugdíjas szervezet által Balatonszemesen megrendezésre kerülő gáláról.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a véradásról. Átadja a szót Wiesner Péternek.
Wiesner Péter, a Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
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Balatonszárszói Üdülőegyesület küldöttgyűléséről illetve közgyűléséről tájékoztat. Szól a Főnix Hotel
romos állapotáról, a szökőkútnál lévő forgalmi rend problémájáról, közlekedési szabályáról, a település
nyugati részén lévő egyes utcák állapotáról és azok felújításának szükségességéről. Tájékoztat, hogy az
Üdülőegyesület a Huba utcai játszótér gondozását vállalja.
Kusiák Grazsyna NABE elnöke:
Lengyelországi kirándulásáról tájékoztatja a jelenlévőket.
Szűcs József balatonszárszói lakos:
Elmondja, hogy a temetői csapnál a szerszámtartók elkészültek.
Csizmás Mihály, a FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke:
Gratulál az elismeréshez és a társadalmi szervezeteknek. Javasolja a Bartók Béla utca és a Fő utca közötti
járda javítását. Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy egyetért a jelenlegi Kormány gazdasági tevékenységeivel, intézkedéseivel.
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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