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31/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Zöldhulladék szállításról és lomtalanításról szóló döntés
32/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
DBRHÖT Társulási Megállapodásában a Balatonszárszói Önkormányzatot terhelő költségekről szóló tájékoztató ügyében a döntés elhalasztása
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Rendelet:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet
módosításáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27-én 17.00
órai kezdettel a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes üléséről.
A Képviselő- testületi ülés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 8624
Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol lévő települési képviselő:
Nagy Zoltán
képviselő
Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
Jegyzőkönyvvezető:
Kálosiné Gyimesi Mária
Meghívottak:
Mikitáné Varga Gyöngyi
István Ildikó
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Vargáné Naár Szilvia
Kertész Adél
Dancsecs Klára
Nagyné Császár Tünde
Györkös Adrienn
Szerencsés Józsefné
Harmatos Ibolya
Kazsoki István
Darabos Szabolcs
Borza Miklós
Konc Gáll László
Mitykó András
Wiesner Péter
Cseri Péter
Bán Tiborné
Kusiak Grazsyna
Apáti Emőke
Harmath Imre
Takácsné Marics Margit

címzetes főjegyző

megjelent

jegyzőkönyvvezető, titkársági és humánpolitikai ügyintéző

megjelent

gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintéző
aljegyzői feladatokat ellátó, titkársági és igazgatási ügyintéző
József Attila Általános Iskola és AMI intézményvezető
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda mb. óvodavezető
Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vezetője
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem képviselő
tagja
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
Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke
Nyugdíjasklub vezetője
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Balatonszárszói
Csoportja elnöke
Családosok Szárszóért Civil Szervezet elnöke
Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Új Élet Klub vezetője

megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
nem jelent meg
megjelent
megjelent
nem jelent meg
megjelent
nem jelent meg
megjelent
megjelent
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Kissné Somogyi Adrienn
Kertész Rezső
Németh Klaudia
Dr. Almacht Ottó
Némethné Szabó Magdolna
Csizmás Mihály
Tódorné Sinka Mária
Gömbös Attila

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány elnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagja
Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke
Balatonszárszóért a Városért Egyesület elnöke
turisztikai referens
FIDESZ Helyi Alapszervezet elnöke
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata intézményvezetője
Balatonszárszói Üdülőegyesület képviselője

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

Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, hiányzik: Nagy Zoltán és
Tefner Tibor képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e javaslat a meghívóban szereplő napirendek mellett újabb napirendi
pont tárgyalására? Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának
megválasztása
3) A Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítása
4) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről
5) Rendezési terv módosítása
6) Nyesedékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata
7) Egyebek
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
2) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
3) A Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítása
4) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről
5) Rendezési terv módosítása
6) Nyesedékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata
7) Egyebek
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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Tefner Tibor képviselő megérkezik az ülésre.

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
Röviden tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján és kiegészíti a leírtakat azzal, hogy a digitális
térkép a mai napon megérkezett. 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. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft felügyelőbizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy az írásos előterjesztésről adjon tájékoztatást.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről és javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 2/1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a
Képviselő- testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává
 Ferenczi Gábor (születési helye, ideje:
.; anyja neve:
) alatti lakost,
 Tefner Tibor (születési helye, ideje:
; anyja neve:
)
sz. alatti lakost,
 Nagy Zoltán (születési helye, ideje:.;
anyja neve:
)
sz. alatti lakost
választja meg.
A felügyelőbizottsági tagok megbízása 2017. április 15. napjától 2019. december 31. napjáig
szól.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet az alapító okirat módosításával és a Kaposvári Törvényszéknél történő eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos képviselő, ügyvéd
Határidő: 2017. április 15.
Gerstnerné dr.Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az írásos előterjesztés alapján ismerteti a 2. sz. határozati javaslat tartalmát.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A szerződés tervezet a jkv. 2/2. 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:
27/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává választja 2017. április 15. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra a SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4/1; cégjegyzékszám: 14-09305663; adószám: 13167297-2-14; statisztikai számjele: 13167297-6920-113-14;
képviseli: Szita László ügyvezető; anyja neve:
Eljár Szita László
(anyja neve:
.; kamarai tagsági szám: 001504; regisztrációs száma:
001619.)
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet az alapító okirat módosításával és a Kaposvári Törvényszéknél történő eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos képviselő, ügyvéd
Határidő: 2017. április 15.

5

3) A Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a területfejlesztési bizottság a napirendet tárgyalta, a javaslatot a testület elfogadta, jelenleg- a
határozat értelmében- a rendelet módosítása szükséges.
Felkéri Dr. Tomka Ákost a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a napirendről.
Dr.Tomka Ákos képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, a településfejlesztési bizottság ülésén született döntéssel egyetértett, mely szerint a legutóbb elfogadott belépő díjak, bérleti konstrukciók és működési rend maradjon a strandon.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket a strandi jegyárakról az írásos előterjesztés szerint. Kiegészítésként előadja, hogy
2016. évben 20.000.000.- Ft-ról 28.000.000.- Ft- ra nőtt az IFA bevétel, amelyhez az állam is támogatást ad,
Jelenleg 1.- Ft IFA bevételhez 1.- Ft támogatás összege. A bevételt egy az egyben a strand fejlesztésére lesz
fordítva. Ehhez az összeghez még állami támogatást is kaphat az önkormányzat strandfejlesztésre, amelyből
a szabad strandokon is lehet fejleszteni. Az állam is azt hangsúlyozza, hogy a strandi szolgáltatásokért valamit fizetni kell. Szárszón nincsen szakaszolva a strand, ezért nem kell egyes szolgáltatásokért még pluszban
is fizetni a strandon. Az idén Balatonföldváron is fizetős lesz a strand és az egész településen parkolási díjat
fognak szedni. Az IFA összegét is minden település emelte, csak Szárszó nem, itt maradt a 400.- Ft.
Megkérdezi van-e észrevétele, hozzászólása valakinek a rendelettel kapcsolatban?
Wiesner Péter Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöke:
Elmondja, hogy örülnek a nyugdíjas kedvezménynek, mert sok közöttük a nyugdíjas. Meglátják ezt az évet,
esetleg lehetne majd a jövőben a családi kedvezmény felé nyitni a bevételek és a költségek ismeretében. A
heti bérletet is jónak tartja.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy 18 óra után a felnőtt jegy kedvezményesen 300.- Ft, ez természetesen vonatkozik a nyugdíjasokra is.
Marics Margit az Új Élet Klub vezetője:
Kéri, hogy az jegyárak pontos megismeréséhez a rendeletet juttassa el az önkormányzat a szervezetük részére.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy elkészült a lakossági tájékoztató, amelyben minden fontos rendeletszám fel van tüntetve. A
tájékoztatót minden lakosnak kiküldik illetve a civil szervezeteknek megküldik a rendeletet is.
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az alábbi rendelet megalkotását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Központi
Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, szíveskedjen jelezni.
(Az írásos előterjesztés, a rendelet tervezet és a KTT Bizottság jegyzőkönyve a jkv. 3/1 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 az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
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a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jkv. 3/2 sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester:
Az Üdülőegyesület beadott javaslatára készített írásos előterjesztésből felolvassa a határozati javaslatot és
javasolja annak elfogadását. Elmondja, hogy egyelőre ezzel az Üdülőegyesület is egyetért.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 3/3. 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:
28/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszói Üdülőegyesület 1325/2017. sz. előterjesztésében foglalt javaslatokat nem támogatja. A Központi
Strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2016.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról a 2017. január 30-i képviselő- testületi ülésen elfogadott határozatot támogatja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

4) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselő testületet az óvoda Társulási Tanácsának üléséről, a költségvetésével kapcsolatban
fellépett problémáról, mely szerint az ülésen a költségvetéssel a tagok egyetértettek, majd Teleki polgármestere az ülés után egy órával írásban visszavonta a döntését. Pénteken lesz újra társulási tanácsülés az ügyben,
utána a testület fog tartani egy rendkívüli ülést a témában. Kéri, hogy a testület fogadja el az új helyzetet és
azt, hogy pénteken lesz újabb társulási ülés illetve ezután azonnal egy rendkívüli ülés, amelyen tájékoztatja a
testületet a fejleményekről.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről szóló beszámolót továbbá a Balatonszárszó Óvodafenntartó Társulás ülésének
időpontjáról és a Képviselő- testület tervezett rendkívüli üléséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
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:
29/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat részvételével működő társulások működéséről szóló beszámolót továbbá a Balatonszárszó Óvodafenntartó Társulás ülésének időpontjáról és a Képviselő- testület tervezett rendkívüli üléséről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Tájékoztatást ad az óvodákból és a konyhákból álló intézményről, az önkormányzati hozzájárulásokkal kapcsolatos problémákról, kimutatás készítéséről. Előadja, hogy a szárszói konyhán is vannak pénzügyi problémák és Szárszó sokat vállalt magára, hogy működjön az egész intézmény.
Tájékoztatást ad a kistérségi szociális és gyermekjóléti szolgálat mai üléséről és az általuk végzett nagyon
fontos munkáról, továbbá a kötcsei óvoda különleges feladatáról, a bekerülő 3 éves gyermekek közösségbe
illesztéséről, szocializációjáról, az egyes gyermekek közötti különbségek eltüntetésének fontosságáról. Véleménye szerint a kötcsei óvoda beolvasztása nagyon negatív lépés lenne.
Megkérdezi, hogy van-e észrevétele, hozzászólása valakinek a napirenddel kapcsolatban?
Vargáné Naár Szilvia Balatonszárszói Százszorszép Óvoda mb. óvodavezetője:
Véleménye szerint el kell fogadni, hogy a terheket igazságosan kell elosztani. Tájékoztatást ad a kötcsei
óvodában folytatott munkáról, a gyermekek ellátásáról, bejárós gyermekekkel kapcsolatos többlet feladatokról. Elmondja, hogy Hári László Polgármester Úrnak el kell fogadni, hogy nőnek a költségek és ehhez hozzá
kell járulnia.
Korcz Miklós képviselő:
Ahhoz ragaszkodnunk kellene én úgy gondolom, hogy az ottani gyerekekért az ottani önkormányzat álljon
jót. Tehát ő fizesse a költségeiket. Balatonszárszó évek óta, hosszú-hosszú évek óta sokat fordít erre, múltkor
beszéltük az egyik pénzügyi ülésen is, hogy tulajdonképpen évek óta milliókat fordítunk a társult településekre. Tehát ez hosszú távon nem megy, 5.000.000.- Ft-ról beszéltünk a múltkor körülbelül, amivel például,
megkockáztatom Kötcse jól járt a terhünkre. Tehát azért vannak határok, nekünk is vannak nehézségeink,
megoldandó problémáink.
Gerstnerné dr.Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy amikor az iskola önkormányzati fenntartásban volt, akkor Szárszó az iskola működéséhez
plusz 10.000.000.-Ft-tal járult hozzá. A zeneiskolát pedig egy az egyben Szárszó működtette, ismételten
10.000.000.-Ft-ért, ehhez a társönkormányzatok nem járultak hozzá.
Korcz Miklós képviselő:
Amikor a Polgármester Úr tárgyal ezzel az intézményfenntartó társulással, akkor én ezt várnám el, hogy ezt
képviselje, nagyon jól tudják ezek a polgármesterek, hogy önmagukban nem tudnák üzemeltetni, sem a
konyhát, sem az óvodát. Lassan úgy fogunk járni, hogy azok a községek fejlődgetnek, Szárszó meg szépen
úgy működteti az intézményeket. Gondolok csak a közösségi házukra ugye, pár éve 50.000.000.-Ft-ból építhették.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy egyéb kérdés nincs a képviselők részéről.

5) Rendezési terv módosítása
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Röviden tájékoztatja a Képviselő- testületet.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy nem ért egyet a határozati javaslattal, mert a településfejlesztési bizottság a határozata szerint
egyetért a módosítással azzal a feltétellel, hogy Dula Pál a módosítással kapcsolatos költségeket viselje.
Kéri, hogy a határozati javaslatot a Képviselő- testület ezzel a kiegészítéssel fogadja el.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Megkérdezi, hogy ha más témában- a Taverna Étterem ügye miatt- is szükséges a HÉSZ-t módosítani, akkor
az mikor lehetséges?
Gerstnerné dr.Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy Gáspár Zsolt írásos nyilatkozata rendelkezésre áll, vállalja a költségeket, így egyben lehet
kezdeményezni a HÉSZ módosítást a két ügyre.
Dorogi Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy nincs kérdés a képviselők részéről.
Javasolja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, az alábbi kiegészítéssel: azzal a
feltétellel, hogy Dula Pál kérelmező a módosítás 150.000.- Ft +ÁFA összegének megfizetését vállalja.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés 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:
30/2017.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a településrendezési eszközeit a Balatonszárszó 95/3, 95/4, 96/8 és 96/9 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
módosítja oly módon, hogy a 96/8 és a 96/9 hrsz-ú településközpont vegyes építési övezet területét kibővíti északi irányban a 95/3 és a 95/4 hrsz-ú ingatlanok területeivel azzal a feltétellel,
hogy Dula Pál kérelmező a módosítás 150.000.- Ft +ÁFA összegének megfizetését vállalja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

6) Nyesedékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a napirendet a bizottság tárgyalta, a szállításról elkészült a lakossági tájékoztató. A lakossági
tájékoztató alapján rövid tájékoztatást ad a nyesedék és a hulladék szállítás rendjéről.
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. 5. 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:
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31/2017.( II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak szerint a településen keletkező zöldhulladék
elszállításáról a SIÓKOM Nonprofit Kft. útján gondoskodik- a Kft-vel történt egyeztetés alapján- áprilistól novemberig minden hónap negyedik csütörtökön.
A Képviselő- testület a lomtalanítás időpontját május 5., 6., és 7. napjában határozza meg.
A Képviselő- testület igény szerint további zöldhulladék járatot külön megállapodás szerint
rendel meg a SIÓKOM Nonprofit Kft-től.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7) Egyebek
7/1) Tájékoztatás a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásában a Balatonszárszói Önkormányzatot terhelő költségekről
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e
észrevétele a képviselőknek?
Korc Miklós képviselő:
Biztos, hogy megfelelő a képviseletünk ebben a tanácsban?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a kistérség elnöke képviseli a kistérséget.
Korc Miklós képviselő:
Lakosság arányosan 5.000.000.-val több Balatonszárszónak, mint Földvárnak, ez egy kiragadott példa volt.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ismerteti az előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglaltakat Balatonszárszó és Balatonföldvár vonatkozásában, majd tájékoztat az írásos előterjesztésben foglaltakról.
Korc Miklós képviselő:
(hangzavar) De ki van mutatva, hogy Balatonszárszó 15.700.000, fel tetszett olvasni, köteles ennek a DélBalatoni Regionális Hulladék mit tudom én micsodának fizetni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a 15.000.000.- Ft-ot nem kell befizetni, majd újra ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, amely szerint a tagdíj pedig kevesebb, mint Balatonföldvár esetében.

Korc Miklós képviselő:
Akárhogy nézzük Zamárdi is város, Földvár is város, más kondíciókkal, adóbevételekkel, támogatásokkal.
Jó, hát örüljünk neki, hogy kevesebbet fizetünk most 100.000.-Ft-tal, de az a 15.000.000.- az nyilván valamiből kijött annak idején, tehát ott aki képviselte Balatonszárszót az nem biztos, hogy jó adatokkal járt el.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy még egyszer utánanéz a témának.
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Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja, hogy a napirendi pontot a Képviselő- testület a következő ülésen tárgyalja. Javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a Balatonszárszói Önkormányzatot terhelő költségekről szóló tájékoztató ügyében a döntést a következő ülésre halasztja. Felelős: Dorogi Sándor
polgármester, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 6. 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:
32/2017.( II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a Balatonszárszói Önkormányzatot terhelő költségekről szóló tájékoztató ügyében a döntést a következő
ülésre halasztja.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7/2) Fröccsbusz Kft. tartozásának ügye
Előterjesztő: Dorogi Sándor polgármester
Felkéri Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy tájékoztatta településfejlesztési bizottsági ülésen résztvevőket, hogy 2016.12.13.-án a Fröccsbusz Kft ügyvezetője elhalálozott. A felszólítások kiküldésre kerültek a Fröccsbusz Kft. részére, kimutatások
megvannak, tértivevényeket lefénymásolták, mindezek visszajöttek. A településfejlesztési bizottsági ülésen
elhangzottaknak megfelelően a cégkivonatot letöltötték.
Dr. Tomka Ákos képviselő, ügyvéd:
A fizetési meghagyás kibocsátásáról, ügyvédi felszólításról részletesen tájékoztatja a testületet. A kiküldött
leveleket a Fröccsbusz Kft nem vette át, nem kereste, a levelek visszajöttek.
Jelen pillanatban a bérleti díj és a közmű tartozása összesen: 1.417.134.- Ft. Az erről küldött felszólítást sem
vette át, a levél visszajött. A kézbesítés alapvető, de a Fröccsbusz Kft. részéről ebben nincs együttműködés.
Elmondja, hogy a társaság ügyvezetője, képviselője elhunyt, a társaság adóregisztrációs eljárás alatt áll, majd
ismerteti az eljárás lényegét. Ha nincs megfelelő személy a cég vezetésére, akkor törlik a cég adószámát, így
nem működhet, nem nyithat ki.
Két irányt tud elképzelni, a fizetési meghagyást napokon belül be lehet nyújtani. Ha ellentmond, akkor perré
alakul, ha nem mond ellent, akkor jogerőssé válik és a végrehajtóhoz lehet fordulni. Felszámolási eljárást is
lehet indítani, de a cég jelenleg függő jogi helyzetben van, nincs képviselője.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a tavalyi tartozás mellett az idei bérleti díj is esedékes volt 2017. január 31-én, ami
2.858.990.- Ft, összesen 4.276.124.- Ft. Érdemes lenne a 2017. évi bérleti díjnál is megvárni a 60 napot, és
utána csődeljárást indítani.
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Dr. Tomka Ákos képviselő, ügyvéd:
Véleménye szerint a tavalyi tartozással nem érdemes várni, fizetési meghagyást javasol beadni. kérdés, hogy
mi lesz a szerződésével és a nyári szezonnal. Ha a szerződésszegés miatt a szerződést rendkívüli felmondással megszűnteti az Önkormányzat, akkor peres eljárás lehet, aminél meg kell várni a jogerős ítéletet. Az is
egy út, hogy az önkormányzat lezárja az üzlethelyiséget és felelős őrzésbe veszi a dolgait.
Korcz Miklós képviselő:
A hozzászólásom nem fogja megoldani ezt a helyzetet. Egyrészt lenne kérdésem, hogy amikor ez a társaság
idekeveredett Szárszóra, hogy kibérelje azt a büfét, létezett- e ilyen nevű cég, hogy Fröccsbusz Kft? Ezt
megnézte- e valaki? Másodszor. Régi történet ez, 2016.február 17- én- ahogy az előterjesztésbe iderakták a
papírokat- testületi ülésen szorgalmaztam ugye, hogy fizetési felszólítást küldjünk. El is küldtük. 2016. április 13-án kértük, hogy fizetési meghagyás kerüljön kiadásra ennek a cégnek, ez egy éve volt, lassan egy éve.
Ennek ellenére még mindig október 20-án kap egy fizetési felszólítást, 2016.május 24-én már a Smilebusz
ellen is felszámolási eljárást indított egy másik ügyvédi iroda. Tehát 2016.április 13-án döntöttünk a fizetési
meghagyásról, most van 2017.február 27., de már 2016.május 24-én, tehát minket megelőzve egy másik cége
ellen is felszámolás indult. Január 24-én, idén megint egy egyenlegközlő levelet küldtünk, mert hát azt
egyébként is kötelező, és február 23-i ez a cégkivonat, amiből már semmit nem tudunk meg a Fröccsbusz
Kft.-ről. De van itt az úr nevén egy Smilebusz, ami felszámolás alatt. Tehát mindent jól csináltunk- e ez ügyben, ez itt a kérdés? Időben? Évek óta szórakozott velünk, tudjuk, hogy nem az idősebb Vécsei Mihállyal
voltunk tulajdonképpen kapcsolatban. Volt- e egyáltalán ilyen nevű Kft? Tehát a jövőben, hogy ha volt, akkor jól van, ha nem, akkor a jövőben bárkivel, akivel szerződést köt ez az Önkormányzat, cégkivonatot kell.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Válaszol, hogy pályázati kiírás alapján kerültek az üzletek bérbeadásra. A pályázati kiírás feltétele volt a
cégkivonat csatolása. Minden egyes elnyert pályázathoz csatolva lettek a cégkivonatok.
Először a Képviselő- testület a Wiwteam Kft- vel kötött szerződést, majd kérelmezte a bérbevevő, hogy a
szerződést a testület módosítsa a Fröccsbusz Kft nevére. A Képviselő- testület elfogadta a módosítást.
Korcz Miklós képviselő:
És az elmúlt egy évre vonatkoztatva is mond valamit a jegyző asszony, hogy ez a fizetési meghagyás miért
nem került tavaly áprilisban benyújtásra?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Előadja, hogy Dr. Tomka Ákos már tájékoztatta erről az imént a testületet.
Korcz Miklós képviselő:
De hát itt vannak az önkormányzati határozatok.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy az összes felszólítás visszajön, amellyel az a probléma, hogy ha a fizetési meghagyás perré
alakul, akkor a bíróság előtt bizonyítania kell az önkormányzatnak, hogy a gazdálkodó szervezetek, jogi
személyek között kötelező egyeztetési kötelezettségének eleget tett, felszólította az önkormányzat, ő azt átvette és tudott a következményekről. Az összes levél visszajött átvétel nélkül.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a 30%-os kedvezmény is az ő kérelmére történt, de ő nem élt ezzel a lehetőséggel.
Korcz Miklós képviselő:
2016. április 13. fizetési meghagyás, így döntött a Képviselő- testület. Ez nem történt meg.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a fizetési meghagyás első lépése a felszólítás. Ezt nem veszi át a cég.
Dorogi Sándor polgármester:
Véleménye szerint két megoldás lehet, az egyik, hogy megpróbálnak elküldeni a cég részére egy levelet, a
másik az, hogy lezárják a büfét. Emellett a megoldás mellett van ő is, mert az Önkormányzat eddig nagyon
megértő volt.
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Korcz Miklós képviselő:
Attól függetlenül, hogy nem sikerült most cégkivonatot lekérni, attól függetlenül, ha volt ilyen cég, ismerjük
az adószámát. Felszámolási eljárást kell kezdeményezni ellene, ha csak nem azért nem lehet elérni, mert ezt
már megtette tőlünk főképp valaki. Tehát nem hagyhatjuk szó nélkül. Ismerjük az adószámát, az kevés, hogy
itt most mi szerződésszegő módon lezárjuk az üzletet. Arról is értesítened kell, de arról se fogod tudni állítólag értesíteni, mert nem vesz át semmit. Jelent- e ennek a falunak 4. 276.124 .- Ft bevétel valamit? Az a sok
bors, amit ide az orrunk alá tört, jelent e valamit? Tudom, hogy egy Kft, mondjuk a Smilebusz esetében ott
már szerencsésen 3.000.000.- Ft ugye a törzstőkéje, de lehet a Fröccsbusznak még csak 500.000.-, mert ugye
most kellett volna fölemelni. Meg volt szó itt egy harmadik cégről, tehát ők nagyon jól, ügyesen sakkoztak,
mert egy másik cég nyerte el egyébként az üzemeltetés jogát. Utána egy kérelem alapján került a Fröccsbuszhoz a bérlemény. Én úgy gondolom, hogy nem szabad szó nélkül hagyni ezt a 1.500.000-ós régi tartozást,
aminek 860 akárhány ezer forint közüzemi díjtartozás, amit tőlünk levonnak. Lehet, hogy kapunk két kicsi
kis wolksvagen buszt a végén.
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Elmondja, hogy le kell zárni az üzletet, be kell leltározni, jegyző jegyzék kell. Törvényi zálogjog van a bérleményben lévő ingóságokon. Ezzel az idei évre az az üzlet ki fog esni. Másik feladat a meglévő tartozásának kikényszerítése, be tudják adni a felszámolási eljárás kezdeményezését.
Korcz Miklós képviselő:
Én úgy gondolom, hogy ha ebből mindenképpen csak veszteség lesz, akkor is ……. (hangzavar) törvény
megköveteli, ugye jól mondom, hogy behajthatatlan követelés legyen belőle.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a felszámolási eljárás elindítását a cég ellen.
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Fröccsbusz Kft 2016. évi bérleti díj és
rezsi költségek lejárt tartozásának behajtása céljából a Fröccsbusz Kft felszámolását kezdeményezi. A képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet az eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Dr. Tomka Ákos ügyvéd, Határidő: értelem szerint.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
(A Fröccsbusz Kft-re vonatkozó beterjesztett anyag a jkv. 7. 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:
33/2017.( II.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Fröccsbusz Kft 2016.
évi bérleti díj és rezsi költségek lejárt tartozásának behajtása céljából a Fröccsbusz Kft felszámolását kezdeményezi.
A képviselő- testület felkéri Dr. Tomka Ákos ügyvédet az eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos ügyvéd
Határidő: értelem szerint
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Dr. Tomka Ákost a felszámolási eljárás elindítására.
Javasolja, határozni arról, hogy utána kell járni, az üzlet lezárásának van- e jogi akadálya. Ebben a témában
is javasolja Dr. Tomka Ákost megbízni az eljárással, szíveskedjen azonnali hatállyal intézni.
Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.
Korcz Miklós képviselő:
Viszont még vegyük hozzá egy kupacba, a meghirdetését az üzletnek azonnal meg kell tenni.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megkérdezi, hogy meg lehet-e ezt tenni azelőtt, mielőtt szerződést bont az önkormányzat?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Véleménye szerint érvényesen nem lehet megtenni.
Korcz Miklós képviselő:
Tulajdonképpen az nem akadályozhat az én tulajdonom használatában, hogy ha az üzlettárs már nincs az
élők sorában. Tehát nekünk az ifjabbik Vécsi Mihállyal azonkívül…
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a Képviselő- testületnek nem Vécsei Mihállyal, hanem a Fröccsbusz Kft-vel van szerződése,
a cég a cégkivonat szerint nincs törölve.
Korcz Miklós képviselő:
De hát annak most éppen a képviselője már ….
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A szerződés tartalmazza, hogy azonnali hatállyal felmondható. A Képviselő- testület dönthet arról, hogy
szerződésszegés miatt meghatározott időre felmondja a szerződést és a bérlő határidőre pakoljon ki az üzletből.
Korcz Miklós képviselő:
Ákos, a hagyatéki eljárás ebbe nem játszik be? Tehát, hogy ha az öregé volt a cég és megörökli a fiatalember,
decemberben halt meg, eltemették az év végén, az már le kellene zajlódjon ennyi idő alatt, nem?
Dr. Tomka Ákos képviselő:
Válaszol, hogy adóregisztrációs eljárást ír a cégnyilvántartás.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy megértették. Megkérdezi, hogy az egyebekben van- e valakinek valami észrevétele?
Wiesner Péter Balatonszárszó Üdülőegyesület elnöke:
Ismerteti a vasútfelújítás kapcsán felmerült árokrendszer problémát.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a helyszínt megtekintik. Tájékoztatást ad a halgazdálkodási előadásról, iskolai farsangról, a
sportegyesület éves közgyűléséről, megköszöni Harmath Imre egész éves munkáját és a közgyűlés megszervezést.
Tájékoztat a zeneiskolai koncertről, amelyhez gratulál. Szól a konyhai új sütőről, szakácsok nyugdíjba vonulásáról, konyhai ellenőrzésről, élelmezésvezető távozásáról. A fejlesztési programmal kapcsolatban tájékoztatást ad a Főnix Hotel tulajdonosával történt egyeztetésről, az épület apartman házként történő hasznosításáról. Szól a település díszpolgárának, Obádovics Gyulának a 90. születésnapjáról, a nőnapról, az 1-es kocsma
bezárásáról, a március 11-én megrendezendő pingpong versenyről és a március 15-i ünnepségről.
Harmath Imre Nagyközségi Sportegyesület elnöke:
Tájékoztatást ad a sportközgyűlésről majd megköszöni a részvételt, segítséget és a támogatásokat.
Németh Klaudia a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület elnöke:
Röviden szól a turisztikai marketing munkáról.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat a marketing munkáról, az utazási kiállításról és a tervezett programokról.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens:
Tájékoztatást ad az utazási kiállításról és a marketingről.
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Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a József Attila Emlékházról, a gyermekjóléti szolgálatról működéséről, megdicséri és megköszöni a munkájukat, majd szól az egyházi óvodáról.
Tódorné Sinka Mária a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetője:
Megköszöni a meghívást és tájékoztatást ad a munkájukról, a felmerülő problémákról.

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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