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35/2009.(XII.14.) számú rendelettel, 1/2009.(I.29.) számú rendelettel és a 6/2007.(VII.26.) számú
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 8-án
megtartott rendes ülésén

Jelen vannak:

Dorogi Sándor
Szekér Gábor
Fekete János
Mihályiné Molnár Zsuzsanna
Mikulcza Gábor
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Illés Lászlóné
Fenyvesi Zoltán
Kazsoki István
Varga D. Erzsébet
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Dancsecs Klára
Bóka Jánosné
Némethné Szabó Magdolna
Dr. Stadler József
Balázs Zsuzsanna
Dr. Gimesi András
Püspök Zoltán

jegyzı
pénzügyi vezetı
bizottsági külsı tag
bizottsági külsı tag
iskolaigazgató
óvodavezetı
Mővelıdési ház vezetı
Szárszóért Nonprofit Kft vezetıje
turisztikai menedzser
fıépítész
fıelıadó
Üdülıhelyi Egyesület elnöke
KISOSZ Helyi Szervezetének vezetıje
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fı képviselı közül 7
fı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1) Településszerkezeti Terv valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálata
2) A Képviselı- testület 2010. IV. negyedévi munkatervének elfogadása
3) A 2010. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
4) Téli ünnepekre, téli szezonra való felkészülés
5) Az Önkormányzat Ügyiratkezelési Szabályzatának elfogadása
6) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása
7) Egyebek
7/1 Jókai u. 1. szám alatti üzletsor bontása
7/2 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelıbizottságába új tag választása
7/3 Az Önkormányzat munkavédelmi és tőzvédelmi feladatainak ellátása
7/3 Balatonszárszó Biztonságáért Közalapítvány megszüntetése
7/4 Iskolai közoktatási szakértı megbízása
7/5 2011. évi belsı ellenırzési terv elfogadása
7/7 Gomba büfé átépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásának elutasítása
7/8 Sportegyesület pótelıirányzat iránti kérelme
7/9 Javaslat Mikulás ünnepség támogatására
7/10) Hozzájárulás adása fıállású polgármesteri tisztség betöltéséhez és a polgármester illetményének maghatározása
7/11 Tájékoztatás, bejelentések

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

163/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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1) Településszerkezeti Terv valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
felülvizsgálata
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester átadja a szót Dr. Stadler József fıépítésznek.
Dr. Stadler József fıépítész:
Az elıterjesztés címszavakban tartalmazza a módosításokat, csatolásra került a fıépítészi vélemény, a
rendezési terv egyeztetése az államigazgatási szervekkel megtörtént, az állami fıépítész kiadta a
záróvéleményt, melyhez egy megjegyzést tett. A szakhatósági vélemények beszerzése mellett a terv
lakossági véleményezés céljából 30 napra kifüggesztésre került.
(Az írásos elıterjesztés, a szöveges és térképi mellékletek és az állami fıépítész záróvéleménye, az
Arker’s Kft tervezési ajánlata a jkv. 1/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
164/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 26/2005.(IV.28.)
számú határozattal jóváhagyott és a 94/2007.(VII.26.) számú határozatával módosított
Balatonszárszó Településszerkezeti Tervének módosítását az írásos és térképi elıterjesztés szerint elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2010 (XI. 8.) sz. önkormányzati rendelete
Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási Tervérıl szóló 35/2009.(XII.14.)
számú rendelettel, 1/2009.(I.29.) számú rendelettel és a 6/2007.(VII.26.) számú rendelettel módosított
10/2005.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(Az elfogadott rendelet a jkv. 1/2. sz. melléklete)

2) A Képviselı- testület 2010. IV. negyedévi munkatervének elfogadása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján ismerteti a 2010. IV. negyedévi munkatervet.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja a munkatervben szereplı három testületi ülés mellé még legalább két ülés beiktatását.
Dorogi Sándor polgármester:
A testület természetesen tarthat rendkívüli üléseket illetve bizottsági üléseket is.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
165/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Képviselıtestület 2010. IV. negyedévi munkatervét az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

3) A 2010. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatainak értékelése
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft vezetıje
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı
Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser
Az elıadók a beszámolókhoz szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság vezetıje:
Dancsecs Klárától kérdezi, hogy a kulturális igények felmérését hogyan valósítja meg? Ki lehet-e
bıvíteni a programkínálatot a különbözı korosztályoknak megfelelıen? Javasolja a programok idejét
kitolni, májustól szeptemberig.
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı:
A programstruktúrát a tapasztalatok és az igények alakították ki. Amennyiben új igény, ötlet merül fel,
ezt szabadon újra lehet gondolni, a programok idejét kitolni.
Szekér Gábor alpolgármester:
Milyen felmérés alapján kerülnek kiválasztásra a fellépık?
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı:
A lakosok közül sokan konkrét igényekkel jelentkeznek, emellett a fellépık által kért díjazás is nagyban befolyásolja a programokat.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolja felmérés készítését, hogy milyen programokra lenne igény.
Kazsoki István külsı bizottsági tag:
Javasolja egy turisztikai egyesület létrehozását, aki átvehetné a szezon megszervezését.
Tefner Tibor:
Egy olyan rendezvényre, amelyen belépıt szednek, meg lehet hívni sztárokat is, akik nagy gázsiért
lépnek fel.
Mikulcza Gábor képviselı:
Nagyon színvonalasak a beszámolók, javaslatokat is tartalmaznak. Támogatja a turisztikai egyesület
létrehozását. Javasolja a következı évben is Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzserrel való
közös munkát, illetve megköszöni a nyáron végzett munkáját. A szárszói kiadvány megjelenését szorgalmazza.
Kazsoki István külsı bizottsági tag:
A nyesedékprobléma községünk arculatát meghatározza. Javasolja a zöldhulladék szelektív győjtését
és házaktól való elszállítását.
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Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság vezetıje:
Az üdülıtulajdonosok ingatlanai elıtt folyamatosan kint van a zöldhulladék. Ennek elszállítását lehete velük megfizettetni?
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft vezetıje:
A nyaralótulajdonosoknak kell megérteniük, hogy mikor van a szemétszállítás. A Kft kénytelen egy
idı után elszállítani a hulladékot, amiért a Kft fog fizetni. Kéri Dr. Gimesi Andrást, az Üdülıhelyi
Egyesület elnökét, hogy tájékoztassa az üdülıtulajdonosokat a Zöldfok Zrt szállítási idıpontjairól.
Dr. Gimesi András az Üdülıhelyi Egyesület elnöke:
Nem az üdülıtulajdonosok kötnek szerzıdést a Zöldfokkal, hanem az Önkormányzat. Évek óta kérik
a téli szemétszállítás megoldását. A tájékoztatóban az áll, hogy reggel 7 óráig tegyék ki a szemetet. A
hétfıi szemétszállításhoz már vasárnap este kiteszik a hulladékot, mert hazautaznak. Évek óta kérik,
hogy a fő elszállítása rendszeres legyen. Ez is rendszertelenül történik, nem lehet hozzá tervezni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Igaz, hogy az önkormányzat köt szerzıdést a Zöldfokkal a szervezett szemétszállításra, mert alapfeladata. Az üdülıtulajdonosoknak csak a meghatározott idıszakra kell fizetni. Az Önkormányzat által
kiadott tájékoztatóban szerepel a Képviselı- testület döntése, hogy adott évben hányszor és mikor
lesz nyesedékszállítás, lomtalanítás. A nyesedéket csak abban az idıszakban lehet kitenni. Nyáron
három közterület felügyelı dolgozott a településen. Ha nem érik tetten azt, aki kiteszi a szemetet,
illetve nincs tanú, aki ezt látta, akkor nem lehet szabálysértési eljárást lefolytatni. Egyetlen lehetıség
az, hogy a Kft összeszedi a szemetet. Az Önkormányzatnak nincs olyan földterülete, ahova a nyesedéket el lehetne szállítani.
Dorogi Sándor polgármester:
A Balatonszárszón nyári szezonban lévı sok programot össze kell fogni. Turisztikai egyesületet kell
létrehozni. A kistérségi egyesülettel nagyon komoly együttmőködést lehet kialakítani. Az egyesületben mindenkinek benne kell lenni, aki a turistákkal foglalkozik.
Javasolja egy bizottság létrehozását a közterek, üdülıterületek, parkok nyesedékszállításának problémájának megoldására, illetve javasolja, hogy a testület bízza meg a turisztikai egyesület elıkészítésével. Megbízza Kazsoki Istvánt, hogy a balatonföldvári turisztikai egyesületnél győjtsön információt.
(Az írásos elıterjesztések a jkv. 3. sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
166/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat

a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dancsecs Klára
Mővelıdési Ház vezetı 2010. évi idegenforgalmi szezon kulturális rendezvényeinek tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser beszámolóját - az Önkormányzat és a Magda
Reisen Bt között létrejött vállalkozói szerzıdésben foglalt feladatok elvégzésérıl - elfogadja.
c) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Bóka
Jánosnénak a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft vezetıjének a 2010. évi
idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
d) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete turisztikai egyesület létrehozását határozza el. Az egyesület létrehozása érdekében szükséges intézkedések megtételére felkéri Dorogi Sándor polgármestert.
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e) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Kazsoki
Istvánt, a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsı
tagját a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülettel való együttmőködés feltételeirıl információ győjtésére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

4) Téli ünnepekre, téli szezonra való felkészülés
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft vezetıje
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı

Bóka Jánosné a Szárszóért Nonprofit Kft vezetıje:
Az ünnepek alatt használt díszekrıl, a felszerelésükrıl ad tájékoztatást.
Dancsecs Klára Mővelıdési Ház vezetı szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
(Az írásos elıterjesztések a jkv. 4. sz. mellékletei)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
167/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dancsecs Klára
Mővelıdési Ház vezetı 2010. évi téli ünnepekre való felkészüléshez szóló program tervezetét elfogadja.
B) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Bóka
Jánosnénak a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft vezetıjének a 2010. évi
téli szezonra való felkészülésérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

5) Az Önkormányzat Ügyiratkezelési Szabályzatának elfogadása
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı az írásos elıterjesztés szerint ismerteti az ügyiratkezelési szabályzat lényegét. Az elızı
Képviselı- testület már tárgyalta, a jogi szabályozásnak megfelelıen a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatalhoz és a Somogy Megyei Levéltárhoz megküldésre került, véleményezték. Javasolja a szabályzat elfogadását.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 5/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
168/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzatának Ügyiratkezelési Szabályzatát jóváhagyja.
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Felelıs: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó, jegyzı
Határidı: értelem szerint, azonnal
(Az elfogadott Ügyiratkezelési Szabályzat a jkv. 5/2 sz. melléklete)

6) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása
Elıadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
A jegyzı az írásos elıterjesztés szerint tájékoztatja a képviselıket a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióról. A Koncepció tartalmazza az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait. Két
részbıl áll, egyrészt pénzbeli támogatásból, a másik pedig a szolgáltatási rendszer, amely intézményi
formában biztosítja az ellátásokat a rászorulóknak. Az elızı testület a házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetében ingyenesen biztosította az adott szolgáltatást, illetve a szociális étkezés tekintetében is jelentıs támogatást adott. Nem kötelezı alapfeladat az idısek nappali
ellátása, de meggondolandó a szolgáltatás biztosítása. Kötelezı feladat lenne még a helyettes szülıi
felügyeleti hálózat kialakítása, ez kistérségi szinten kerül megszervezésre. A koncepciót véleményezésre megküldtük, a javasolt módosítások, kiegészítések beépítésre kerültek. Javasolja a koncepció
elfogadását.
Dorogi Sándor polgármester:
A településen 800 fı nyugdíjas él, a nyugdíjasok fokozott támogatását szorgalmazza, majd a nyugdíjas estrıl szól.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A kisbusszal megoldható a nyugdíjasok ünnepségekre történı szállítása.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 6/1 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
169/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Balatonszárszó
Nagyközségi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja.
Egyben felkéri a jegyzıt, hogy a Koncepciót és a jóváhagyó határozat egy példányát a
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, a Somogy Megyei Önkormányzat
elnöke, a Dél-Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács elnöke, a Balatonföldvári
Kistérség Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje valamint a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója részére küldje meg.
Felelıs: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı
Határidı: 2010. november 30.
(Az elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció a jkv. 6/2 sz. melléklete)

7) Egyebek
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester

7/1 Jókai u. 1. szám alatti üzletsor bontása
A polgármester tájékoztatja a képviselıket az üzletsor lebontásának lehetıségérıl.
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Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
A bejáráson az épület lebontásának lehetısége merült fel. A bizottság a lehetıséget megtárgyalta és
javasolja, hogy - az Önkormányzat vagyonrendelete szerint – pályázati versenyeljárás lefolytatására
kerüljön sor. Javasolja zártkörő, meghívásos versenyeztetés lefolytatását. Ennél legalább három ajánlatot be kell szerezni. Az épület elbontásának és a tereprendezés befejezésnek határideje elıreláthatólag február 15-e lenne. Minden felelısség és költség a nyertes vállalkozóé lenne, a bizonylatokat be
kell mutatnia. Biztosíték kikötése szükséges lenne. A még felhasználható építıanyagot a vállalkozó
hasznosíthatja. Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa, illetve, hogy az ajánlatok benyújtásának idıpontjáig kártalanítás és indoklás nélkül viszszavonható legyen a versenytárgyalás. A bontásban a Szárszóért Kft szerepe is felmerülhet. Ismerteti
a pályázati ajánlat kötelezı tartalmát. A benyújtás határideje november 22-e lenne. Az ajánlatokat
november 23-án egy technikai bizottság bontaná fel. A versenybizottság tagja a polgármester és a
Képviselı- testület tagjai közül három fı, ık lefolytatják a versenytárgyalást. Itt a vállalkozók azonos
vagy közel azonos ajánlatok esetén licitálhatnak. A versenybizottság javaslatot tesz, amely alapján a
testület dönt a vállalkozó személyérıl. Értékbecslés szerint az épület a jelenlegi mőszaki állapotában
nettó 8.500 e Ft. A régebbi, magasabb összegő értékbecslésben szerepelt a földterület értéke is. A
bizottság javasolja helyi, környékbeli vállalkozók zártkörő versenyeztetését és a versenybizottság
tagjainak megválasztását.
(Az írásos elıterjesztés és az értékbecslési szakvélemény a jkv. 7/1 sz. melléklete, a Jogi, Ügyrendi,
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv és mellékletei a
jkv. 7/2 sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
170/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Balatonszárszó, Jókai M. u. 1. szám alatti, 711. hrszú-ú ingatlanon lévı üzletépület bontását határozza el.
b) A Képviselı-testület a Balatonszárszó, Jókai M. u. 1. szám alatti, 711. hrszú-ú ingatlanon a meglévı „Bazársor” üzletépület bontására vonatkozóan zártkörő (meghívásos) egyfordulós eljárású versenytárgyalási felhívást tesz a melléklet szerinti tartalommal és ez alapján ajánlattételre felhívja az alábbi érdekelteket:
1. KEZOLA Kft. 8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b.
2. Vinkler László 8624 Balatonszárszó, Esze T.u. 3.
3. Bognár és Társa Kft. 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs.u.2.
4. M-Gép Kft. 8621 Zamárdi, Siófoki u. 13.
5. Csehi Tamás 8637 Balatonıszöd, Szabadság u. 67.
6.TUKY BAU Kft. 1182 Budapest, XVIII. Csikszereda u. 38. (üv: Tukacs János)
c) A Képviselı-testület az üzletépület bontásának zártkörő (meghívásos) egyfordulós
versenytárgyalásával kapcsolatos jogi közremőködéssel Dr. Tomka Ákos ügyvédet bízza
meg.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos
(A versenytárgyalási felhívás a jkv. 7/3 sz. melléklete)
Mikulcza Gábor képviselı:
A következı szezonra megnyílhat az új üzletsor?
Dorogi Sándor polgármester:
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Meglátása szerint igen.
Tefner Tibor képviselı:
Engedélyes terv van az épület építésére. A szomszédos ingatlan tulajdonosa kijelentette, hogy abba a
változatba beleegyezett, azonban bármilyen változtatás esetén a tervet meg fogja támadni. Akkor
semmi esély, hogy jövı szezonra megnyíljanak az üzletek.
Fenyvesi Zoltán a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsı tagja:
Elıször koncepciókat kell arra győjteni, hogy legyen-e üzletsor. Egy fagyizó már elkészült, újabb
üzletek is várhatók, több kocsma már nem kell Szárszóra. Semmi esély sincs arra, hogy ott a szezonra
elkészüljön az üzletsor.
Dorogi Sándor polgármester:
A versenytárgyalási bizottság tagjainak javasolja Szekér Gábor alpolgármestert illetve Fekete János
és Tefner Tibor képviselıket megválasztani. Javasolja, hogy a jelöltek a döntéshozatalból ne kerüljenek kizárásra.
Dorogi Sándor polgármester, Szekér Gábor alpolgármester, Fekete János képviselı és Tefner Tibor
képviselı:
Kijelentik, hogy a megválasztásukkal kapcsolatos döntések nyilvános ülésen való meghozatalához
hozzájárulnak.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
171/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dorogi Sándor
polgármestert, Szekér Gábor alpolgármestert illetve Fekete János és Tefner Tibor
képviselıket a Versenytárgyalási Bizottság tagjainak megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
172/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
A Képviselı-testület a Balatonszárszó, Jókai M. u. 1. szám alatti, 711. hrszú-ú ingatlanon a meglévı „Bazársor” üzletépület bontására vonatkozóan a versenytárgyalás
lebonyolítására Versenytárgyalási Bizottságot hoz létre.
A Képviselı- testület a bizottság tagjainak Dorogi Sándor polgármestert, helyettesítésére Szekér Gábor alpolgármestert, illetve Fekete János és Tefner Tibor képviselıket
választja meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

7/2 Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelıbizottságába új tag választása
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket a Szárszóért Nonprofit Kft
felügyelıbizottságáról, a régi tagok visszahívásáról és új tag választásáról. Javasolja Fodor Géza és
Tefner Béla volt képviselıket a felügyelıbizottsági tagságból visszahívni, s helyettük Fekete János
képviselıt megválasztani. Javasolja, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történı
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eljárással Dr. Tomka Ákos ügyvédet bízza meg a testület. Továbbá javasolja, hogy Fekete János képviselı a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
Fekete János képviselı:
Kijelenti, hogy a megválasztásával kapcsolatos döntések nyilvános ülésen való meghozatalához hozzájárul.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
173/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Fekete János képviselıt a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelıbizottsági tagjának
megválasztása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
174/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Szárszóért Településgazdálkodási Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság felügyelıbizottsága tagjainak számát 4 fıben határozza meg. A képviselıtestület Fodor Géza és Tefner Béla
volt képviselıket a felügyelıbizottsági tagságából 2010. november l5. napjával visszahívja. A képviselıtestület a felügyelıbizottság tagjává Fekete János képviselıt választja
meg. Fekete János felügyelıbizottsági tagsági megbízása 2011. március l5. napjáig
szól.
A képviselıtestület a Kft. alapító okiratának XII. fejezetében – a felügyelı bizottságra
vonatkozó –egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja.
A képviselıtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy az alapító okirat módosításával és a Cégbíróságnál történı eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. november l5.

7/3) Az Önkormányzat munkavédelmi és tőzvédelmi feladatainak ellátása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket az Önkormányzat munka- és
tőzvédelmi feladatainak ellátásáról. Javasolja az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat elfogadását.

(Az írásos elıterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete)
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
175/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete tudomásul veszi,
hogy a Somogy Megyei Közgyőlés Munka- és Tőzvédelmi Társulása a jövıben adótanácsadói tevékenységet nem végez.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat
feladatkörébe tartozó munka- és tőzvédelmi feladatok ellátását azzal az egyéni vállalkozóval láttatja el 2011. évtıl, akit a Somogy Megyei Közgyőlés – ajánlattételi eljárás
keretében – kiválaszt.
A képviselıtestület a munka- és tőzvédelmi szolgáltatások ellátására vonatkozó társulási megállapodás tervezetet elfogadja.
A képviselıtestület a Társulás eddigi dolgozóinak, Bánhidi Tibornak és Bánhidi
Tibornénak megköszöni az önkormányzat érdekében végzett munkáját.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: azonnal

7/4) Balatonszárszó Biztonságáért Közalapítvány megszüntetése
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket a Balatonszárszó Biztonságáért Közalapítványról. Egyeztetések alapján javasolja az Alapítvány megszüntetését.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 10. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
176/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete elfogadja Dr. Méhész László lemondását a Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztjérıl.
A képviselıtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy a Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint

7/5) Iskolai közoktatási szakértı megbízása
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester javasolja a képviselı- testületnek egy közoktatási szakértı felkérését az iskola alapdokumentumainak felülvizsgálatára.
Varga D. Erzsébet iskolaigazgató:
Javasolja, hogy az új közoktatási törvény megjelenése, illetve ez alapján a dokumentumok 2011. májusi átdolgozása után kerüljön sor a szakértı felkérésére.
Dorogi Sándor polgármester:
Nem ért egyet az igazgató asszony javaslatával. A jelenlegi helyzetrıl szeretné tiszta képet kapni.
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A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
177/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Gadányi
Éva közoktatási szakértıt a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda intézmény alapdokumentumainak törvényességi felülvizsgálatára a
mellékletet képezı felkérés szerint tartalommal.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
(A közoktatási szakértı felkérésérıl szóló aláírt dokumentum a jkv. 11. sz. melléklete)

7/6) 2011. évi belsı ellenırzési terv elfogadása
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket a 2011. évi belsı ellenırzési
témákról és javasolja a terv elfogadását.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az Önkormányzat gazdálkodását kívülrıl az Állami Számvevıszék, belülrıl pedig a belsı ellenır
ellenırzi. A belsı ellenırt kistérségi szinten alkalmazza az Önkormányzat, minden év november 30-ig
kell részére megküldeni a belsı ellenırzési tervet, melyben négy területet lehet meghatározni. Évközben is lehetıség van soron kívüli ellenırzésre.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 12. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
178/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a társulás keretében megvalósuló 2011. évi belsı ellenırzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:
1. Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat által a Nagyközségi Sportegyesületnek nyújtott támogatások felhasználásának ellenırzése
2. Az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági társaságok mőködése (Szárszóért Nonprofit Kft mőködésének vizsgálata)
3. Intézményi átfogó ellenırzés (Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda)
4. Vagyongazdálkodás ellenırzése
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. november 30.

7/7) Mikszáth K. utcai strandon lévı „Gomba büfé” újjáépítése
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket arról, hogy az építtetı Pityóka Kkt tulajdonosi hozzájárulás megadását kéri a büfé újjáépítésére vonatkozóan. A strand osztatlan
közös tulajdonban van.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az építési hatóságnak el kell utasítani az építési engedélyezési kérelmet, mert a Gomba büfé tulajdonosa 59 m2 alapterülettel rendelkezik a strand területébıl, azonban 97,53 m2-re készíttette el a terveket, az Önkormányzat tulajdonára.
Szekér Gábor alpolgármester:
Milyen jogi lehetısége van az Önkormányzatnak a jelenlegi épület vonatkozásában?
Illés Lászlóné pénzügyi vezetı:
Az akkori tulajdonos 2006-ban felajánlotta az elıvételi jogot az Önkormányzat számára, de az akkori
Képviselı- testület nem élt az elıvásárlási jogával. 2006. szeptembertıl a jelenlegi tulajdonosé lett az
épület.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
A felépítmény tulajdonjogilag elvált a strand területétıl 1996-ban, erre földhasználati jogot kapott.
Elvileg kisajátításról lehetne csak szó, azonban ez nem megalapozott. Arra nem lehet kötelezni a tulajdonost, hogy adja el az önkormányzatnak. Ha balesetveszélyes, akkor a helyreállításra vagy a balesetveszély elhárításra lehet kötelezi államigazgatási eljárás keretében.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Az ügyintézési határidı az építési hatóságnál általában 60 nap. Lehetıség lenne a tulajdonossal megegyezni, azonban a korábbiakban jelzett vételi szándékra a tulajdonos részérıl nem érkezett válasz.
Szekér Gábor alpolgármester:
Javasolhatja neki a testület, hogy az eredeti 59 m2-re készíttessen tervet vagy kerítse le az épületet.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
A tulajdona feletti rendelkezésben nem akadályozhatják a tulajdonost. A balesetveszély elhárítására
lehet felhívni.
(Az írásos elıterjesztés és mellékletei a jkv. 13. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
179/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonszárszó,
Mikszáth K. u.710/A hrsz-ú strand ingatlanon a meglévı épület csatolt tervdokumentáció szerinti bruttó 97,53 m2 alapterülettel történı újjáépítéséhez nem adja tulajdonosi hozzájárulását.
A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a Pityóka Kkt ügyvezetıjét.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
180/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
a) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a Balatonszárszó, Mikszáth K. u.710/A hrsz-ú strand ingatlanon a meglévı
épület vonatkozásában az épület felújításának lehetıségeirıl való tájékozódásra.
b) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert tárgyalás kezdeményezésére a Mikszáth K. u.710/A hrsz-ú ingatlanon lé-

15

vı épület tulajdonosával, a Pityóka Kkt vezetıjével az ingatlan Önkormányzat által
történı megvásárlása tárgyában.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: folyamatos

7/8) Sportegyesület pótelıirányzat igénye
A polgármester tájékoztatja a képviselıket a Sportegyesület kérelmérıl.
Mikulcza Gábor képviselı:
Évek óta minden pénzügyi tervezéskor alá lett tervezve az egyesület támogatása.
Illés Lászlóné pénzügyi vezetı:
Az idei évben már kapott a sportegyesület 500.000 Ft támogatást.
Dorogi Sándor polgármester:
Ez a labdarúgó szakosztály kérelme. Ebben az évben még meg lehet adni nekik, de többször már nem.
Szponzorokat is lehet keresni. Más szakosztály is megoldja a pénzügyeit. Ez legyen az utolsó alkalom, hogy a labdarúgás póttámogatást kap.
Szekér Gábor alpolgármester:
Lehetne költséghatékonyabban mőködtetni a labdarúgó szakosztályt.
Illés Lászlóné pénzügyi vezetı:
Minden évben elszámolnak, belsı ellenır vizsgálta. A kért pótelıirányzatot minden évben megkapták.
Dorogi Sándor polgármester:
Az iskolán kívüli tornatermi foglalkozások idején minden alkalommal lesz ügyelet. Az ügyeletet
ellátó személy részére az idei évben óradíjként 30.000 Ft kerül kifizetésre. A teremfoci bajnokságra
ugyancsak 30.000 Ft-ra van szükség, a szárszói öregfiúk az év végi búcsúvacsorára 40.000 Ft-ot igényeltek. Ez az összeg és az 500.000 Ft pótelıirányzat igény összesen 600.000 Ft.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
Javasolja a sportegyesülettıl tételes kimutatás kérését a pótelıirányzattal kapcsolatban, a bizonylatokat csatolják be.
(A sportegyesület kérelme és az öregfiúk csapat kérelme a jkv. 14. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
181/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nagyközségi
Sportegyesület számára 600.000 Ft pótelıirányzatot hagy jóvá az Önkormányzat költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselı- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint
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7/9) Javaslat Mikulás ünnepség támogatására
A polgármester tájékoztatja a képviselıket Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnökének javaslatáról a Mikulás ünnepség támogatásának vonatkozásában, melyre 100.000 Ft
támogatást javasol, ezt a képviselık által lemondott tiszteletdíjakból valósítanának meg.
(Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnökének javaslata a jkv. 15. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
182/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mővelıdési ház
és a Családosok Szárszóért Civil Szervezet szervezésében megvalósuló 2010. évi Mikulás ünnepség megrendezéséhez 100.000 Ft támogatást nyújt a 2010. utolsó három hónapja idıtartamra lemondott képviselıi tiszteletdíjak terhére az elıterjesztésben meghatározott célokra.
A Képviselı- testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: 2010. november 17.

Fenyvesi Zoltán a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsı tagja:
Javasolja, hogy a képviselıi tiszteletdíjakból a labdarúgás szakosztály támogatása is valósuljon meg.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
A gyerekek és a rászorulók támogatása a cél, nem a labdarúgásé.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A gyerekeket és a nyugdíjasokat fogják ebbıl az összegbıl támogatni.

7/10) Hozzájárulás adása fıállású polgármesteri tisztség betöltéséhez és a polgármester
illetményének maghatározása
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a polgármester írásbeli kérelmet nyújtott be, melyben a Képviselı- testület hozzájárulását kéri, hogy a polgármesteri tisztségét fıállásban tölthesse be. A polgármester a saját Kft-je ügyvezetı igazgatója, ez nem összeférhetetlen a polgármesteri tisztséggel. Csak
akkor állna fenn összeférhetetlenség, ha önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak lenne tisztségviselıje, vagy olyan gazdasági társaságnak, amely szerzıdésben áll az Önkormányzattal. Ugyanakkor az Ötv. elıírja, hogy a Képviselı- testület hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha a polgármester gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje. Javasolja hozzájárulás megadását.
(Dorogi Sándor polgármester kérelme a jkv. 16. sz. melléklete)
A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
183/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dorogi Sándor
polgármestert fıállású polgármesteri tisztségének betöltéséhez szükséges hozzájárulás
során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal
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A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
184/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Dorogi Sándor polgármester- mint a saját tulajdonú Kft-jének ügyvezetı igazgatója- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata polgármesteri tisztségét fıállásban töltse be. A Képviselı- testület a döntését a polgármester kérelme és az
Ötv. 33/A. §. (2) bb) pontja szerint hozta meg.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
Tájékoztatja a képviselıket, Dorogi Sándor polgármester írásbeli kérelmet nyújtott be, mely szerint
polgármesteri tisztségét napi négy órában kívánja ellátni. Továbbá tájékoztatást ad arról, hogy illetményrıl lemondani csak munkaidı csökkentéssel lehet. Ha a polgármester a csak a nettó bérének a
felét ajánlja fel közérdekő feladatellátásra, akkor nagyon magas járulékköltségeket kellene fizetni, ez
az összeg nagy részét elvinné. Amennyiben a polgármester csak a fele illetményét kéri, akkor ehhez a
munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése szükséges. Így a polgármester illetménye 212.600
Ft lenne és a munkaideje is a felére csökkenne. Javasolja ennek az elfogadását, továbbá javasolja,
hogy a polgármester a döntéshozatalból ne kerüljön kizárásra.
(Dorogi Sándor polgármester kérelme a jkv. 17. sz. melléklete)
A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
185/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dorogi Sándor
polgármestert illetményének megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

A képviselı-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
186/2010.(XI.8.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
147/2010.(X.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Dorogi Sándor polgármester kérelme alapján megállapítja, hogy a polgármesteri tisztségét napi 4 órában látja el, mely alapján illetménye 212.600 Ft/hó.
Felelıs: Szekér Gábor alpolgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

7/11) Tájékoztatás, bejelentések
A polgármester tájékoztatja a képviselıket a NABE országos rendezvényérıl, melynek helyszíne
Balatonszárszó lesz. Felkéri Mikulcza Gábor képviselıt, hogy a Képviselı- testület nevében szíveskedjen részt venni a rendezvényen.
Mikulcza Gábor képviselı:
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Tisztelettel veszi a felkérést.
A polgármester tájékoztatást ad a Soli Deo Gloria kórus 15 éves évfordulója alkalmából rendezett
hangversenyrıl és a Kórus problémáiról.
A Szárszó Tv stábértekezletén elhangzottakról ad tájékoztatást. Sérelmezi, hogy nem vette fel a testületi ülést a tv.
A Képviselı- testület a Szárszó honlapról tárgyal.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyzı:
A honlap nem minden eleméhez tud az Önkormányzat hozzáférni. Javasolja a kapcsolatfelvételt egy
másik, rugalmasabb honlapkészítı céggel.
Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
Megköszöni a Kórus és a tagok munkáját, a színvonalas mősort.
Szekér Gábor alpolgármester:
A bejárás során felmerült problémákról készített elıterjesztését nyújtja be a testületnek, kéri bizottsági ülés összehívását a témában. Az Önkormányzat elıtti középsı sétány szegélyének felújítását javasolja társadalmi munka keretében a NABE segítségével. Az Esze Tamás utca állapota szörnyő, nincs
fásítási program. A Tóparti parkban lévı szennyvízátemelı áthelyezésével foglalkozni kell.
(Az elıterjesztés a jkv. 18. sz. melléklete)
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A Szárszói Hírmondóról érdeklıdik.

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzı

Dorogi Sándor
polgármester
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