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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) 2011. évi költségvetési gazdálkodás, tájékoztató a Képviselı- testület eddig végzett munkájának
eredményeirıl illetve a testület jövıre vonatkozó tervei

A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2011.(I.31.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontot elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) 2011. évi költségvetési gazdálkodás, tájékoztató a Képviselı- testület eddig végzett
munkájának eredményeirıl illetve a testület jövıre vonatkozó tervei
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester köszönti a Képviselı- testületet és a megjelent érdeklıdıket, majd értékeli az önkormányzati választások óta eltelt idıben a képviselı- testület által elvégzett tevékenységeket. Szól a
nyugdíjasoknak adott karácsonyi ajándékról és a nyugdíjasestrıl. Kiemeli a nyugdíjasok támogatásának
fontosságát.
Tájékoztatást ad a vállalkozók fórumáról, a velük való együttmőködésrıl. Szól a sportvezetıkkel történt egyeztetésrıl, a szakosztályok sikereirıl, a település sportéletérıl és újévköszöntı gálamősorról.
Tájékoztatja a lakosságot az iskola és az óvoda mőködésérıl, az együttmőködésrıl. Egyeztetés történt
azokkal a szülıkkel, akiknek a gyermekeik nem Balatonszárszóra járnak óvodába.
Az újszülöttek tiszteletére fasort ültetett a testület.
Tájékoztatást ad a Képviselı- testület jövıbeni terveirıl. A közmunka program átalakítása miatt sajnos
a tavalyinál sokkal kevesebb személynek tud az Önkormányzat munkát adni. A kormány inkább a vállalkozókat kívánja támogatni. Az Önkormányzat a megüresedı álláshelyekre helybeli dolgozókat kíván
felvenni. Az Önkormányzat dolgozóinak létszáma az évek alatt folyamatosan csökkent. Az iskolában
és az óvodában sem lehetséges létszám növelés vagy csökkentés. A Szárszóért Kft esetében problémát
jelenthet a közmunkaprogram átalakítása.
Megalakult a Turisztikai Egyesület, amely már két ülést is tartott a lakosság illetve az üdülıtulajdonosok bevonásával. A nyári programok nagy sajtóvisszhangot kapnak majd. A programok túlnyomó többségéért az Önkormányzatnak nem kell fizetnie. A kertmoziból gyermekszínházat alakít ki az Önkormányzat. Itt a fellépık ugyancsak ingyenesen szerepelnek majd Csukás István író közbenjárása által.
Javasolja a szálláskiadóknak, hogy a kiadó szállásukat újítsák, korszerősítsek. Az Utazási Kiállításon is
részt vesz az Önkormányzat illetve a testvértelepüléseken is hirdetni fogják Balatonszárszót. Biztatja a
szálláskiadókat az idegenforgalmi adó nagyobb mértékő befizetésére. Az adó mértékét tervezik lecsökkenteni 400 Ft-ról 380 Ft-ra.
Elmondja, hogy a Szárszóért Kft részére megtörtént egy kisteherautó vásárlása.
A zeneiskola minısítése folyamatban van, az óvoda és az iskola jó hírét kell kelteni.
Az iskolafenntartó települések polgármesterei között nagyon jó kapcsolat alakult ki. A pályázatok
megvalósításához komoly összegő saját erı szükséges. Az üdülıtulajdonosok és helyi lakosság közötti
kapcsolatfelvételt, együttmőködést szorgalmazza. Az üdülıtulajdonosok nagyon sok adót fizetnek az
Önkormányzat számára. Lomtalanítást is szervez a 2011-es évben az Önkormányzat, illetve két alkalommal nyesedékszállítás is lesz.
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A polgármester megköszöni a figyelmet és várja a kérdéseket, észrevételeket.
Gotthilf Andor lakos:
Javasolja, hogy az újszülöttek fasorát más helyre tervezze, telepítse a testület, mert az a terület a MÁV
tulajdona. A Jókai utcában lévı fekvırendırök felszedését kifogásolja, azóta motorversenyt rendeznek
ott a fiatalok. A Jókai utca felújítására komplett felújítási terv van a birtokában. Javasolja a közterület
felügyelet megerısítését, a szemétkihelyezés megszüntetését.
Dorogi Sándor polgármester:
A fasor helyének meghatározásával nagyon sok idıt töltött a testület. A MÁV-val kötöttek egy megállapodást, mely szerint a MÁV azzal a kikötéssel járult hozzá az ültetéshez, hogy kis lombkoronájú
gömbjuharokat ültetnek. A fekvırendırök felszedésének tekintetében megoszlanak a vélemények, tervezik, hogy zebrák lesznek felfestve az útra. A „bakterház” kérdése is meg fog oldódni.
Kóborné Oláh Erzsébet lakos:
A déli vasút idén nyáron lesz 150 éves, ez alaklomból a 424-es gızmozdony meg fog állni Balatonszárszón is, ezért javasolja erre az idıre a vasútállomás környékének rendbetételét.
Dorogi Sándor polgármester:
Természetesen megoldja az Önkormányzat.
Torma Zoltán lakos:
A régi vasútállomás épületénél volt tőzesetkor a tőzoltók nem találták a tőzcsapot, ezeknek felkutatását,
átfestését javasolja. A Szóládi út minısége nagyon rossz, az autópálya építésekor tönkrement.
Dorogi Sándor polgármester:
A tőzcsapoknak utána kell nézni. Az utak valóban rossz állapotban vannak, próbálja megoldani az Önkormányzat ezt a problémát.
Part menti sétány kialakítását tervezik a mozitól a strandon át kerékpártárolóval felszerelve. A kamerarendszert is saját erıbıl kell megoldani.
Egry Ágnes lakos, védını:
Az orvosi rendelı elıtti ház sorsa felıl érdeklıdik. Információs tábla kihelyezését javasolja a rendelı
elé, az út mellé. A telefonkönyvben szereplı orvosi telefonszámok hibásan szerepelnek vagy hiányoznak. Kéri ennek megvizsgálását.
Dorogi Sándor polgármester:
A telefonszámokat korrigálni fogja az Önkormányzat, és az információs tábla kihelyezése is meg lesz
oldva. A rendelı elıtti épület bontása kb. 3 m Ft-ba kerülne, ennek lehetıségét a költségvetés elfogadása során kell megvizsgálni.
Mészáros Kálmán lakos:
Zrínyi utcai lakos, egy kétlakásos ház második lakásában lakik, ahol nincs utca. A mentıautó nem tud
bemenni a házhoz, mert az út olyan rossz minıségő. Probléma a lakók tőzgyújtása, a rendeletben szereplı idıpontokat nem tartják be. A Fı utca alsó részén lévı üzletek elıtti kanyarban állandóan autók
parkolnak, ami rendkívül balesetveszélyes.
Dorogi Sándor polgármester:
A közterület felügyelet fokozott figyelmet fog fordítani a tőzgyújtásra. Az út burkolását murvával tudja
megoldani az Önkormányzat. Az üzletek elıtti parkolás valóban balesetveszélyes, ezért megkéri a polgárırséget, hogy figyeljenek erre a problémára.
A Polgármesteri Hivatal elıtti ötletládába várja az ötleteket.
Susóczky Jánosné lakos:
Az autópálya melletti régészeti parkban lévı gazra és szemétre hívja fel a figyelmet. Az Ebhegyen a
Sport utcától és a régi 7-es útról lefelé nincs világítás, ami nagyon veszélyes a gyermekek és az idısek
miatt is. Az M7-tıl bejövı útra az esı behordja a homokot.
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Dorogi Sándor polgármester:
A régészeti park üzemeltetése nem önkormányzati feladat. A rendetlen terepet meg fogja szüntetni. A
közvilágítás problémájának utána fog nézni.
Gamauf Béla lakos:
Tudomása szerint a közvilágításhoz tartozó lámpatestek is meg lettek vásárolva.
Bánovics Istvánné lakos:
A közértekben alkalmazott árak magas mértékérıl szól és hiányolja, hogy nincs nagy bevásárlóközpont
a településen.
Dorogi Sándor polgármester:
Az árakat nem tudja befolyásolni a kereskedıket az árak kialakításában. Megpróbál egyeztetni az üzletvezetıkkel, hogy az alapvetı élelmiszereket adják olcsóbban.
Harmath Imre lakos:
Az új önkormányzati honlapról érdeklıdik.
Dorogi Sándor polgármester:
A legmodernebb honlap elkészítése 800 e Ft. A tárgyalások folynak, a nyertes cég hamarosan kiválasztásra kerül.
Judák Borbála lakos
A közlekedési lámpák mőködtetésérıl érdeklıdik.
Dorogi Sándor polgármester:
Nyáron folyamatosan kell mőködtetni.
Fonód Ferenc lakos:
A lámpa az autópálya megépítése elıtt lett telepítve. Javasolja az elsı nyári hónapban próbaképpen
kikapcsolni ıket. Azért is fizetni kell, ha villog a sárga fény.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Nem lehet kikapcsolni a lámpát, mert a strandról feljövık és a Szóládi utcából a Fı utcára kifordulók
nem tudnak a fıútra ráhajtani.
Lahos Ilona lakos:
Köszöni, hogy a polgármester úr elmondta, hogy az üdülıtulajdonosok milyen nagy összegő adót fizetnek. A Nyugdíjasklubnak tagja, szemétszedést is szervezetek, egyes helyeken rengeteg a szemét.
Dorogi Sándor polgármester:
Az üdülıtulajdonosok közel 100 m Ft adót fizetnek évente. A szemétgyőjtés folyamatos probléma. Az
Önkormányzat figyelmeztetı táblákat fog kitenni az utca mellé, hogy tilos a szemetelés.
Somogyvári Józsefné lakos:
Az óvodát nem tudja másoknak ajánlani, mert az áprilisban három évet betöltött unokáját csak szeptemberben vették volna fel ide, ezért Balatonszemesre íratták be óvodába.
Dorogi Sándor polgármester:
Az iskola az óvodára épül, nagyon fontos, hogy ide járjanak a gyerekek. Ennek megoldásával nagyon
sokat foglalkozik. A gondok megoldása nem pénzkérdés. Az iskolával és óvodával történt egyeztetésen
meghatározták, hogy új idıszak indul az iskola és óvodai életben. Tervezik az óvodában egy harmadik
csoport létrehozását.
Vígh Magdolna lakos:
Az újszülöttek támogatására adott 100 e Ft-ot annak idején azzal a céllal vezette be az Önkormányzat,
hogy a szülık ide Balatonszárszóra járassák a gyerekeket. A Szárszó tv-ben szívesen látná a testületi
üléseket.

5

Dorogi Sándor polgármester:
Amikor átadja az Önkormányzat a 100 e Ft-ot, nincs az rögzítve, hogy ide írassák be a szülık a gyerekeket.
Kóborné Oláh Erzsébet lakos:
A NABE nevében elmondja, hogy meghirdették a civil szervezetek találkozóját, melyre mindenkit
szeretettel várnak, illetve várják az ötleteket arra vonatkozóan, hogy a civil szervezetek miképpen tudnának az Önkormányzatnak segítségére lenni.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a NABE rendkívül aktív munkáját.

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

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzı

Dorogi Sándor
polgármester
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