Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.
Ügyiratszám: BSZ/314-15/2019
JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2019. május 30-án tartott rendes üléséről
15. számú jegyzőkönyv
Határozatok:
149/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
150/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet tervezet vizsgálatáról továbbá az
önkormányzat 2018. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról
szóló független könyvvizsgálói jelentések valamint a kiegészítő jelentés elfogadása
151/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről és a belső kontrollrendszer működésének értékeléséről
szóló jelentés elfogadása
152/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített
éves mérlegbeszámolójának és a kiegészítő mellékletének elfogadása
153/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló
független könyvvizsgálói jelentés elfogadja
154/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásáról szóló beszámoló elfogadása
155/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Településarculati Kézikönyvének elfogadása
156/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
2019. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló beszámolók elfogadása
157/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
A turisztikai szolgáltatások felkészüléséről szóló tájékoztató elfogadása
158/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Adóellenőr alkalmazásához pótelőirányzat biztosítása
159/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása
160/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói pedagógus napi jutalmának kifizetésre
pótelőirányzat biztosítása
161/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
ÖKOBAU Kft szerződésének módosítása a „Balatonszárszói Tóparti Park Zöldterület rehabilitációja
(hrsz 711)” kivitelezési munkái vonatkozásában- határidő hosszabbítás
162/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
„Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „Vers utca
kialakítása során Erzsébet parkban járdaépítési munkák elvégzése tárgyában az ajánlattételi felhívás
kiküldésének jóváhagyása, az ajánlatok érvényesnek minősítése, eljárás eredményesnek minősítése,
szerződés kötése a Tubi-Hani Szolgáltató és Karbantartó Kft-vel
163/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Közúti jelzőlámpák javítása ügyében kapcsolat felvétele a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és
Mérésügyi Osztályával, jelzőlámpák sárga villogóra állítása

164/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Vécsei Mihály felszólítása a Központi strandon lévő faház elbontására és elszállítására

Rendeletek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati
rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VI.13.) önkormányzati
rendelete Balatonszárszó településkép védelméről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-án 17.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó termében megtartott rendes
üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő képviselő:
Dr. Tomka Ákos

képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Kálosiné Gyimesi Mária

titkársági és humánpolitikai ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezetője
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményvezetője
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
József Attila Emlékház múzeumpedagógus
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja

megjelent
nem jelent meg
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
Nagyközségi Sportegyesület elnöke

nem jelent meg
megjelent

Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Magda Ilona
Kertész Adél
Matkovics Diána
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
Sarang Sándor

nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg

megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
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Takácsné Marics Margit
Mikulcza Gábor
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Vicha Attila
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Várhegyi Géza
Szita László
István Ildikó
Balázs Zsuzsanna
Dancsecs Klára

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
turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
MSZP képviseletében
belső ellenőr
aljegyzői feladatokat ellátó titkársági ügyintéző
műszaki ügyintéző
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház mb. vezetője

megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
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 a meghívó a képviselők részére írásban megküldésre került. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat újabb napirendi pont tárgyalására?
Fekete János alpolgármester:
Elmondja, hogy több szülő jelezte, hogy a jelzőlámpák a Szóládi úti kereszteződésben a reggeli illetve a
délutáni időszakban nem működnek rendesen, amikor a gyerekek jönnek haza az iskolából és ez így nagyon veszélyes. Évek óta probléma, szükséges lenne valami megoldás.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontban tárgyalja a Képviselő-testület. Megkérdezi a képviselőket,
hogy van- e egyéb javaslat?
Tefner Tibor képviselő:
Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontban beszéljenek a strandon lévő Vécsei Úr- féle faházról.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a meghívóban szereplő, javaslatokkal kiegészített napirendi pontok illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének elfogadása
2) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
3) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi közhasznúsági jelentésének, egyszerűsített
éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
4) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
5) Balatonszárszó településarculati kézikönyvének és településképi rendeletének elfogadása
6) Tájékoztató a 2019. évi üdülési idényre való felkészülésről
7) Tájékoztató a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek)
8) Egyebek
8/1) Adóellenőr alkalmazása
8/2)Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
8/3)Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozóinak pedagógus napi jutalma
8/4) Javaslat tehergépjármű értékesítésére
8/5) ÖKOBAU Kft szerződés módosítási kérelme a „Balatonszárszói Tóparti Park Zöldterület
rehabilitációja (hrsz 711)” kivitelezési munkái vonatkozásában
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8/6) Előterjesztés a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása
során „Vers utca kialakítása során Erzsébet parkban járdaépítési munkák elvégzése tárgyában
8/7) Közúti jelzőlámpa javítása
8/8) Központi strandon lévő faház elbontása és elszállítása
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:
149/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
1) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének elfogadása
2) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
3) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi közhasznúsági jelentésének,
egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
4) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
5) Balatonszárszó településarculati kézikönyvének és településképi rendeletének elfogadása
6) Tájékoztató a 2019. évi üdülési idényre való felkészülésről
7) Tájékoztató a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek)
8) Egyebek
8/1) Adóellenőr alkalmazása
8/2) Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására
8/3) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozóinak pedagógus napi
jutalma
8/4) Javaslat tehergépjármű értékesítésére
8/5) ÖKOBAU Kft szerződés módosítási kérelme a „Balatonszárszói Tóparti Park
Zöldterület rehabilitációja (hrsz 711)” kivitelezési munkái vonatkozásában
8/6) Előterjesztés a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat
megvalósítása során „Vers utca kialakítása során Erzsébet parkban járdaépítési munkák
elvégzése tárgyában
8/7) Közúti jelzőlámpa javítása
8/8) Központi strandon lévő faház elbontása és elszállítása
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendet a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Megkérdezi Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőt, hogy kívánja- e kiegészíteni az írásos anyagot?
Mikitáné Varga Gyöngyi gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző:
Elmondja, hogy Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a 2018. évi zárszámadás rendelettervezetét. Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Bizottság
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megtárgyalta a Közös Önkormányzati Hivatal illetve a József Attila Művelődési Ház zárszámadását is,
amelyeket elfogadásra alkalmasnak találtak. Független könyvvizsgálói jelentés is készült.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Felkéri Szita László könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Szita László könyvvizsgáló:
A könyvvizsgálói jelentés alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket majd elmondja, hogy a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét a Képviselő-testület által elfogadásra
alkalmasnak tartják.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Szita László részletes és mindenre kiterjedő elemzését. Megállapítja, hogy nincs kérdés a
képviselők részéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2018. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz., a rendelet tervezet a jkv. 1/1 sz., a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyve a jkv. 1/2 sz. melléklete)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 1/3 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szita és Társai Könyvvizsgáló,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített, az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló rendelet tervezet vizsgálatáról továbbá az önkormányzat 2018. évi éves összevont (konszolidált)
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentéseket valamint a
kiegészítő jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A könyvvizsgálói jelentések és a kiegészítő jelentés jkv. 1/4 sz. mellékletei)
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:
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150/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített, az önkormányzat 2018. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet tervezet vizsgálatáról továbbá az önkormányzat 2018. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról
szóló független könyvvizsgálói jelentéseket valamint a kiegészítő jelentést a jegyzőkönyv
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint.

2) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzéséről és a belső kontrollrendszer működésének értékeléséről szóló jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A jelentés a jkv. 2. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
151/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzéséről és a belső kontrollrendszer működésének értékeléséről szóló
jelentést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

3) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi közhasznúsági jelentésének,
egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkéri Szita László
könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Szita László könyvvizsgáló:
A könyvvizsgálói jelentés alapján részletesen tájékoztatja a képviselőket majd elmondja, hogy a mellékelt
egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Nagy Zoltán képviselő:
Véleménye szerint oda kell figyelni a Kft személyi állományára, mert sok feladat, munka van, főleg nyáron illetve javasolja a Kft gépesítésre plusz összegek költését.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a Kft létszámigény- és pótelőirányzat kérelme ügyében hozott korábbi Képviselő-testületi
döntésről. Elmondja, hogy a későbbiekben szükség lesz a gépesítésre, de a munkák nagy része kézzel
történik, ezért bízik benne, hogy ekkora létszám mindig lesz a Kft-nél. Nagyon örül Szita László Úr tájékoztatójának, hogy pénzügyi szempontból mindent rendbe találtak. Reméli, hogy az idei nyáron is olyan
rend és tisztaság lesz, mint a korábbi években jellemző volt Balatonszárszón.
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2018. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő
mellékletét elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját
67.337 e Ft eszköz-forrás végösszegben, 1335 e Ft veszteséggel elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a
számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és
közzétételéről 2019. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetője, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos 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:
152/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét elfogadja.
A Képviselő-testület a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft egyszerűsített éves
beszámolóját 67.337 e Ft eszköz-forrás végösszegben, 1335 e Ft veszteséggel elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolójának a helyben szokásos módon való közzétételéről gondoskodjon.
A Képviselő- testület felkéri a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolójának az elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 2019. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetője, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
153/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló Szita és
Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft által készített független könyvvizsgálói
jelentését elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni Szita László szakszerű, precíz munkáját.
Szita László távozik az ülésről.

4) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a beszámoló elkészítését a Képviselő-testület kérte. Felkéri Antalné Finta Évát, a
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetőjét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Antalné Finta Éva, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának
intézményvezetője:
Elmondja, hogy a beszámolóban mindenre kitért, ami az ellátással kapcsolatosan történt a tavalyi évben.
Tájékoztat, hogy ő 2018. május 15-e óta látja el az intézményvezetői feladatokat, igyekeztek minden ellátottat meglátogatni, a rászorulósági igazolásokat mindenkitől bekérték. Véleménye szerint azok az emberek, akik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülnek, mindegyikük rászoruló és az intézmény
igyekszik megfelelő ellátást biztosítani a számukra.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Apáti Kinga Csilla képviselőt, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnökét,
hogy kíván-e szólni?
Apáti Kinga Csilla képviselő, az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnöke:
Megköszöni a beszámolót, évek óta nem láttak ilyen beszámolót a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról. Elmondja, hogy így már megnyugtató, hogy mire lesz felhasználva az Önkormányzat erre elkülönített
pénze. Kéri, hogy minden évben kapjanak ilyen részletes beszámolót a tevékenységről.
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Antalné Finta Éva, a Balatonföldvári Kistérség Szociális
intézményvezetője:
Válaszol, hogy természetesen, ennek semmi akadálya nincs.

és

Gyermekjóléti

Szolgálatának

Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a munkát. Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálata 2018. évben Balatonszárszón végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A beszámoló a jkv. 4. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
154/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 2018. évben Balatonszárszón végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Antalné Finta Éva intézményvezetőt, hogy a többi szolgáltatásról is röviden tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Antalné Finta Éva, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának
intézményvezetője:
Tájékoztat a szolgálatnál a Kistérségi Társulás keretében működő házi segítségnyújtásról illetve a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat munkájáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást és további jó munkát kíván.

5) Balatonszárszó településarculati kézikönyvének és településképi rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy több mint egy éve készül az anyag, a feladat központilag lett előirányozva, a szükséges költségvetési támogatást megkapta az Önkormányzat, csak maga a kézikönyv és a
hozzátartozó rendelet elkészítése húzódott el. Hosszú, terjedelmes anyagról van szó, ezért a képviselők
részére nem került kiküldésre. Felkéri Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt, hogy a dokumentáció tartalmáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Előadja, hogy ez az anyag kiváltja az országos központi rendelkezések egy részét, helyi önkormányzatokra bízták azt, hogy a település arculatát meghatározzák. Az építkezésekkel kapcsolatos véleményezéseket
is a helyi önkormányzatok fogják végezni, melynek részletei a rendeletben vannak megfogalmazva. A
helyi védelemre javasolt értékek külön ki lettek emelve az arculati kézikönyv mellékleteként, amelybe
szabályozva van az épület jellege, a homlokzati megjelenése. Ezt az építési engedélyezések alkalmával az
építési hatóság figyelembe veszi és betartatja.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást.
Korcz Miklós képviselő:
Én mindenesetre szeretném ezt az anyagot áttanulmányozni, köszönöm.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztat, hogy véleményezésre fent volt a honlapon illetve bizottság is tárgyalta. De természetesen
ennek nincs semmi akadálya.
Korcz Miklós képviselő:
Szeretném elolvasni. Amit akkor kaptunk, én azt megnéztem, abban Balatonlelléről volt szó több helyen,
tehát szeretném, ha Balatonszárszón egy olyan anyag lenne, ami Balatonszárszóról szól és annak készült.
Köszönöm.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy szakhatóságok és a területi főépítész véleményezte és elfogadásra javasolta. A tervezetet
a főépítész kijavította, a véleményezés már a javított dokumentumok alapján történt.
Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi Balázs Zsuzsannát, hogy azt, hogy szabadon lehet építkezni, hogy kell értelmezni?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy továbbra is kell engedély, csak több esetben ezt úgy hívják, hogy tudomásul vétel. Az
elektronikus rendszerbe ugyanúgy fel kell tölteni a tervdokumentációt és annak mellékleteit. Balatonszárszó a siófoki építési hatósághoz tartozik ezért a tudomásul vételről ők döntenek és a felújítások esetében is jelezni kell az építési hatóságnak. A település arculati kézikönyv illetve a településképi rendelet
határozza meg azt, hogy amire nem kell építési engedélyt kérni, azt a települési főépítész szakvéleménye
és a polgármester döntése alapján lehet megvalósítani.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy a Helyi Építési Szabályzat továbbra is érvényben van-e?
Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző:
Válaszol, hogy igen azzal párhuzamosan működik a településarculati kézikönyv illetve a rendelet.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatást ad a településarculati kézikönyv és a településképi rendelet fontosabb szabályairól.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb kérdés a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Településarculati
kézikönyvét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A kézikönyv a jkv. 5. sz. melléklete)
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Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
155/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Településarculati kézikönyvét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Balatonszárszó településkép védelméről.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(A rendelet tervezet a jkv. 5/1 sz.)
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a rendeletet a Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett megalkotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelete
Balatonszárszó településkép védelméről
(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2 sz. melléklete)

6) Tájékoztató a 2019. évi üdülési idényre való felkészülésről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dancsecs Klára megbízott művelődési ház vezetőt a tájékoztatásra.
Dancsecs Klára megbízott művelődési házvezető:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2019. évi nyári programfüzetről, a Csukás színház előadásairól és a
település rendezvényeiről.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a „Süsü Szárszón nyaral!” szlogenről, a Hadart Színházzal való jó kapcsolatról, Bodrogi Gyula
színművész sárkány fesztiválon való részvételéről és a szárszói programokról. Átadja a szót Kertész
Adélnak, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjének.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a felújított köztéri padokról, szemetes edényekről, a strandok lépcsőbejáróiról, a közterületek kitisztításáról, a gépek karbantartásáról. Szól a központi strand nyitásával kapcsolatos előkészületekről, virágültetésről, kátyúzásokról.
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Dorogi Sándor polgármester:
Szól a faültetések fontosságáról és a virágültetésről. Véleménye szerint a Kft összes dolgozója hihetetlen
szeretettel és tisztelettel végzi a munkáját, ezt nagyon köszöni.
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik a lomtalanítással kapcsolatban, hogy a lomok mennyisége több volt-e az előző évekhez képest, vagy hasonló a mennyiség?
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy szerinte hasonló mennyiség volt, a számla az önkormányzathoz jön és az tartalmazza a
tényleges tonna súlyt. Szól a lomtalanítás lebonyolításáról.
Fekete János alpolgármester:
Tudomása szerint vidékről is hordtak ide nagy mennyiségű szemetet.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy ez biztosan igaz, de sajnos ők ezzel ott nem tudnak mit kezdeni, mert nem kérnek semmi
igazoló okmányt.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Matkovics Diána múzeumpedagógust, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a várható múzeumi programokról.
Matkovics Diána múzeumpedagógus:
Elmondja, hogy évi tíz rendezvény van a múzeumban, szól a szóróanyagokról, a nyitva tartásról és a látogatók létszámról.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a nagyváradi Ady Endre és a nagyszalontai Arany János múzeumokkal való szoros munkakapcsolatról, a József Attila emlékhelyek összefogásáról és az ezzel kapcsolatos projektről továbbá a könyvtárról.
Megköszöni mindenki munkáját. Átadja a szót Nagy Zoltán képviselőnek, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnökének.
Nagy Zoltán képviselő, a Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az esős időjárás a rengeteg elültetett növénynek nagyon jót tesz, szól a már megvalósult
és a tervezett utca és járda felújításokról, a konyhafelújításról, a szabad strandok felújítására elnyert pályázatokról. Szól a Holiday Hotel által tervezett parkoló felújításról, csónaktároló felújításáról és a Móricz
Zsigmond utcai szabad strandon lévő stég kialakításáról. Tájékoztat a Jókai utca felújításával kapcsolatos
problémákról, Viola utcai ingatlantulajdonos önkormányzati területtel kapcsolatos vásárlási kérelméről és
az ennek kapcsán felkért független értékbecslőről.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a Kegyeleti parkban kialakított járdáról és az átadó ünnepségéről, a Tóparti parkban kialakított
járda kivitelezőjének kérelméről, a piac parkolóról, a Csukás színháznál kialakításra kerülő konténeröltözőkről, világítástechnikáról, az elkészült útfelújításokról, a szabad strandok felújítására elnyert pályázatokról.
Tefner Tibor képviselő:
Érdeklődik a Bartók Béla utcát és a Fő utcát összekötő járda felújításával kapcsolatos beadványról.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy a holnapi nap folyamán egy kivitelezővel megtekintik a helyszínt, aki javaslatot tesz az ott
elvégzendő feladatokra.
Nagy Zoltán képviselő:
Érdeklődik az Erzsébet park járdaépítése során felmerült problémákról.
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Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a pályázattal kapcsolatos ajánlattéli felhívások menetéről.
Wiesner Péter Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Elmondja, hogy új szabályozás miatt a Balaton vízállása magas és ezért viharos szél esetén elönti a víz a
strandokat, ez ügyben véleménye szerint valamit lépni kell. Tudomása szerint elkezdődött a bicikli út
kiegyenlítése és emiatt szükséges lenne a Kisfaludy utcát is csinálni, mert a Berzsenyi utca nem fogja
elbírni a forgalmat. Szól az Esztergom utca rossz állapotáról és emiatt kéri, hogy a Képviselő-testület a
kivitelezővel nézesse meg, hogy mit lehetne tenni. Örül a Móricz strandon a Hotel Holiday által megépített stégnek, véleménye szerint az önkormányzatnak szerződésben kéne rögzíteni, hogy az önkormányzat
biztosít területet és ennek fejében mindenki szabadon használhassa a stéget. Szól a balatonszárszói kereskedelmi egységekben lévő magas árakról, véleménye szerint erre megoldást kellene találni, mert az alapvető élelmiszerek beszerzése gondot okoz.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a hasznos tanácsokat, észrevételeket. Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők
részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi üdülési idényre való felkészülésről szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
156/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi üdülési
idényre való felkészülésről szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) Tájékoztató a turisztikai szolgáltatások felkészüléséről (vendéglátó kereskedelmi egységek)
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy Vicha Attila egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni az ülésre, felkéri Némethné
Szabó Magdolna turisztikai referenst, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy az idei évben is rendelkezésére bocsájtották azt az összeget,
amelyből nagyon sok utazási kiállításra eljutottak. Köszöni a bizalmat. Az idén a budapesti utazási kiállításon kívül hat nagyvárosba sikerült eljuttatni Balatonszárszó jó hírét. Szerinte az online marketing mellett a személyes kapcsolat is nagyon fontos. A turisztikai szolgáltatók, a vendéglátó egységek és az önkormányzat közös összefogása is nagyon fontos. Tájékoztat a készülő vendéglátó és kereskedelmi egységeket összefoglaló kiadványról. Elmondja, hogy a Szárszó Kártyával kedvezményt adó szolgáltatók köre
bővült, tájékoztat a nyaralótulajdonosok által igényelhető új fajta Szárszó Kártyáról majd szól a központi
strand nyitásáról.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Szól a településen lévő panziók, hotelek és magánházak felújításáról, a vendéglátóegységek kínálatáról. Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete turisztikai szolgáltatások felkészüléséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
157/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szolgáltatások felkészüléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

turisztikai

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8) Egyebek
8/1) Adóellenőr alkalmazása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden 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 írásos előterjesztés a jkv. 6. sz.)
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:
158/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséhez 750.000,-Ft pótelőirányzatot biztosít
adóellenőr alkalmazására.
A pótelőirányzatot az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: Dorogi Sándor
Határidő: értelem szerint

8/2 Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
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Dorogi Sándor polgármester:
Átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
xKéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 7. sz.)
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:
159/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tagja által elfogadott, 2016. május 30.-án aláírt, Társulási Megállapodás
2019. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2019. évi módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács részére történő megküldésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint elfogadott, módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/3) Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozóinak pedagógus napi
jutalma
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Megállapítja, hogy nincs észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói pedagógus napi jutalmának kifizetésre 23 fő esetében összesen
1.256.000.- Ft pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka terhére. Felelős:
Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz.)
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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:
160/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói pedagógus napi jutalmának kifizetésre 23
fő esetében összesen 1.256.000.- Ft pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat 2019. évi
költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/4) Javaslat tehergépjármű értékesítésére
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet. Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata?
Nagy Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy erre is augusztus végén térjenek vissza és akkor valamilyen módon pótolják ezt a járművet.
Tefner Tibor képviselő:
Nem ért egyet az eladással. Elmondja, hogy a télen kétszer volt hó tolás, megkérdezi Kertész Adél ügyvezetőt, hogy ez mennyibe került?
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Válaszol, hogy pontos összeget most nem tud mondani, de minimális összeg volt, mert a vállalkozó nem
kért kiállási díjat csak óradíjat.
Tefner Tibor képviselő:
Véleménye szerint egy nagyobb télen ez az IFA gépjármű is alkalmas a hótolásra, illetve a falun belüli
munkákra is használható, de ha tudnak olyan járművet venni, ami teljes mértékig kiváltja ezt, akkor
semmi akadálya.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Szerinte biztos lehet olyan járművet találni, ami ennél lényegesen korszerűbb és több funkciót betöltő,
ezért megéri a befektetés az önkormányzatnak.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy a szakvélemény alapján a javítási költsége nagy összeg lenne.
Apáti Kinga Csilla képviselő:
A szakértői vélemény alapján a gépjármű javítási költsége meghaladja a forgalmi értékét, ezért javasolja
az eladását.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az írásos előterjesztés szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.

17

(Az írásos előterjesztés a jkv. 9. sz.)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt, a Képviselőtestület 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

8/5) ÖKOBAU Kft szerződés módosítási kérelme a „Balatonszárszói Tóparti Park Zöldterület
rehabilitációja (hrsz 711)” kivitelezési munkái vonatkozásában
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad, hogy az ÖKOBAU Kft a rossz időjárás miatt nem tudja tartani a határidőt és ezért kivitelezői szerződés határidejének módosítását kérelmezte, legkésőbb június 30-i átadással.
Tefner Tibor képviselő:
Megkérdezi, hogy mi volt az eredeti határidő?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy június 1. Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az ÖKOBAU Kft kivitelezőnek az
építési naplóban rögzített bejegyzése illetve kérelme alapján a „Balatonszárszói Tóparti Park Zöldterület
rehabilitációja (hrsz 711)” kivitelezési munkái teljesítésének határidejét 2019. június 30. napjáig meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés egyéb
rendelkezéseinek változatlanul hagyásával a befejezési határidőt a fenti dátumra módosítsa illetve a vállalkozási szerződést aláírja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
161/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az ÖKOBAU Kft kivitelezőnek az építési naplóban rögzített bejegyzése illetve kérelme alapján a „Balatonszárszói Tóparti Park Zöldterület rehabilitációja (hrsz 711)” kivitelezési munkái teljesítésének
határidejét 2019. június 30. napjáig meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyásával a befejezési határidőt a fenti dátumra módosítsa illetve a vállalkozási szerződést aláírja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

8/6) Előterjesztés a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat
megvalósítása során „Vers utca kialakítása során Erzsébet parkban járdaépítési munkák
elvégzése tárgyában
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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Korcz Miklós képviselő:
Viacoloros járda lesz?
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy igen. 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.10. 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:
162/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat megvalósítása során „Vers
utca kialakítása során Erzsébet parkban járdaépítési munkák elvégzése tárgyában az alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre ajánlattételi felhívás:
• Tubi-Hani Szolgáltató és Karbantartó Kft. 1211 Budapest Mansfeld P. u. 18.
• Útmester-Hano Kft. 1211 Budapest Kapisztrán J. u. 34.
• Kisinveszt Kft. 2760 Nagykáta Alsóegreskáta 588/12.
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 Tubi-Hani
Szolgáltató és Karbantartó Kft. 1211 Budapest Mansfeld P. u. 18. nyújtotta be, melynek
összege bruttó 9.626.389.-Ft értékben.
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének Tubi-Hani Szolgáltató és Karbantartó Kft. 1211
Budapest Mansfeld P. u. 18. szám alatti vállalkozót hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a bruttó 9.626.389-Ft összegű vállalkozási díjat, a teljesítésigazolást
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

8/7) Közúti jelzőlámpa javítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a jelzőlámpával kapcsolatos problémákról, javasolja, hogy a kezelését adják át a Közútkezelőnek.
Korcz Miklós képviselő:
Lassan öt éve szorgalmazom, hogy ezt a veszélyes kereszteződést itt gondoljuk fölül, erre a testület mindig csak a sárga villogóra vagy éppen hét órától kilenc óráig bekapcsolva erre jutottunk az öt év alatt. Én
úgy érzem, hogy tényleg ne várjunk meg egy nagyon súlyos balesetet, ha lehet, akkor forduljunk olyan
szakemberhez, aki a megoldást fogja felkínálni, ne azt várjuk el a szakemberektől, hogy azt mond, hogy
azért nem mert. Olyan szakembert keressünk, így kell megcsinálni.

19

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a holnapi nap vegyék fel a kapcsolatot a közúttal, akik a jelzőlámpákat kezelik Somogy
megyében és küldjenek ide egy szakembert. Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőt megkéri, hogy intézkedjen a lámpák lekapcsolásáról, csak sárgán villogjon. Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy a Balatonszárszó Hősök terén lévő közúti jelzőlámpák javítása ügyében vegye fel a kapcsolatot a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztályával.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a jelzőlámpák sárga villogóra történő átállításáról
gondoskodjon. Határidő: értelem szerint, Felelős: Dorogi Sándor polgármester.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
163/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy a Balatonszárszó Hősök terén lévő közúti jelzőlámpák javítása ügyében vegye fel
a kapcsolatot a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztályával.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a jelzőlámpák sárga villogóra történő
átállításáról gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester

8/8) Központi strandon lévő faház elbontása és elszállítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a bérlővel kapcsolatos problémáról, javasolja a faház lebontását és
elszállítását. Megállapítja, hogy nincs egyéb észrevétel a képviselők részéről. Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Vécsei Mihályt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező, Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti (710 hrsz.) központi strand
területén közterület- használati engedély nélkül elhelyezett vízibázist, faházat a felszólítás kézhezvételétől
számított nyolc napon belül bontsa el, a közterületről távolítsa el, valamint a közterületet eredeti állapotának megfelelően állítsa helyre.
A Képviselő- testület felhívja a figyelmet, hogy amennyiben Vécsei Mihály a fentieknek a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy az önkormányzat a többször módosított 32/2009.(XII.14.) önkormányzati
rendelet 10.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tulajdonos veszélyére, kárára és költségére az
engedély nélkül kihelyezett tárgyakat elszállíttatja a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft Balatonszárszó, Szóládi u. 81. sz. alatti telephelyére.
A Képviselő- testület arra is felhívja a figyelmet, hogy az elszállítás nem mentesíti a közterület jogcím
nélküli használóját a jogszabályban előírt szankciók viselése alól. Ennek értelmében az önkormányzat
9/2013.(V.14.) rendeletének 2.§ (5) bekezdése értelmében a jogtalan használó 5.000.- Ft-tól 150.000.- Ftig terjedő igazgatási bírsággal is sújtható.
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A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kézbesítéséről, illetőleg a megadott határidő lejárta után a közterületre engedély nélkül kihelyezett tárgyak elszállíttatásáról haladéktalanul gondoskodjon.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
164/2019.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Vécsei
Mihályt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz.
alatti (710 hrsz.) központi strand területén közterület- használati engedély nélkül elhelyezett vízibázist, faházat a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül bontsa el,
a közterületről távolítsa el, valamint a közterületet eredeti állapotának megfelelően állítsa
helyre.
A Képviselő- testület felhívja a figyelmet, hogy amennyiben Vécsei Mihály a fentieknek a
megadott határidőig nem tesz eleget, úgy az önkormányzat a többször módosított
32/2009.(XII.14.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tulajdonos veszélyére, kárára és költségére az engedély nélkül kihelyezett tárgyakat
elszállíttatja a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft Balatonszárszó, Szóládi u.
81. sz. alatti telephelyére.
A Képviselő- testület arra is felhívja a figyelmet, hogy az elszállítás nem mentesíti a közterület jogcím nélküli használóját a jogszabályban előírt szankciók viselése alól. Ennek
értelmében az önkormányzat 9/2013.(V.14.) rendeletének 2.§ (5) bekezdése értelmében a
jogtalan használó 5.000.- Ft-tól 150.000.- Ft-ig terjedő igazgatási bírsággal is sújtható.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kézbesítéséről, illetőleg a
megadott határidő lejárta után a közterületre engedély nélkül kihelyezett tárgyak elszállíttatásáról haladéktalanul gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Korcz Miklós képviselő:
Azt tegyük hozzá, hogy ez a testület ezt már tavaly megszavazta, hogy el kell vinni onnan az épületet.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy többször fel lett szólítva, a büntetéseket befizette, ez így nem megoldás, mert a település
arculatába sem illik bele.
Fekete János alpolgármester:
Tudomása szerint két légkondicionáló berendezés be lett szerelve engedély nélkül a Központi strandon
lévő apartmanba.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, ha a Képviselő-testület felhatalmazza, akkor intézkedik ezek leszereléséről. A Jogi, Ügyrendi
és Pénzügyi Bizottság ülésén a villany és víz volt kérdés, azt meg kell oldani.
Kertész Adél, a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tájékoztat a Süsü Büfé bérlőjével kapcsolatos problémákról.
Dorogi Sándor polgármester:
Az ilyen jellegű problémákat akkor tudják megoldani, ha a Hivatal és a munkatársai határozottan lépnek
föl és nem utólag nyújtják be a számlát.
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Gerstnerné dr Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, ha az önkormányzat tulajdonában lévő épületre engedély nélkül felszerelt légkondicionáló
berendezés polgárjogi eljárás keretében rendezhető. Birtokvédelemmel lehet ellene élni, illetve a Képviselő-testület képviseletében a polgármesternek fel kell szólítania, hogy az önkormányzat tulajdonáról szerelje le a saját eszközét, mert erre nincs engedélye és a bérleti szerződés sem jogosítja erre fel.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a másnapi pedagógus napról. Felkéri Magda Ilona óvodavezetőt, hogy tájékoztassa az óvodai programról a Képviselő-testületet.
Magda Ilona óvodavezető:
Szól a másnapi óvodai évzáró ünnepségről, melyre szóban is meghívja a polgármestert, az alpolgármestert, jegyző asszonyt és a képviselő-testület tagjait.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a június 1-jén tartandó gyereknapi programról, a június 8-án megrendezésre kerülő Nemzetközi Halfőző versenyről, a június 9-én tartandó kutyaszépségversenyről. Felkéri Sarang Sándort, a Nagyközségi Sportegyesület elnökét, hogy adjon tájékoztatást a hétvégi sport rendezvényről.
Sarang Sándor, a Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő testület a június 1-jén, szombaton megrendezésre kerülő Kid Kupáról, melyre
minden érdeklődőd szeretettel meghív. Beszámol az U14-es foci csapat fonyódi szerepléséről és a bajnokságon elért második helyéről.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a tájékoztatót.
Csizmás Mihály FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke:
Véleménye szerint a jelzőlámpát ne kapcsolják le teljesen, hanem sárgán villogjon, figyelemfelkeltés
miatt. Elmondja, hogy a mai napon körbejárta a települést és kilenc helyen folyik a munka, ami Balatonszárszót építi, szépíti. Felsorolja a kilenc helyet, megdicséri a piac építési munkáit. Balatonszárszó a fejlődés útjára lépett, ezek a beruházások a Képviselő-testület és a Polgármester Úr munkáját dicsérik. A
turizmus szervezése magas színvonalon jár Balatonszárszón, mindazoknak köszönet, akik ezt végzik.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a jelzőlámpákat természetesen a sárga villogó figyelmeztető jelzésre kapcsolják át. A
turisztikai bevételek nem csak azokat érintik, aki ezzel közvetlenül foglalkoznak, hanem az a bevétel az
egész településnek fontos.
Bán Tiborné Nyugdíjasklub vezetője:
Szól a klub 25 éves évfordulója alkalmából tartott rendezvényről, megköszöni a fiatalok önzetlen segítségét. Elmondja, hogy hétfőn tartják a trianoni megemlékezést a Hősök terén, amelyre szeretettel várnak
mindenkit.
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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