
 1 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 23-án 
14.00 órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház tanácskozó termében megtartott rendkívüli 
nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı    ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
Fias Istvánné képviselı                                    Liber Árpád Kht. ügyvezetı ig. 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı              Róka László mőv.ház ig.   
Kocsisné Liber Márta képviselı   Gombai Gyula mőszaki fıtanácsos 
Mischl Antalné képviselı    Lain Ferenc mőszaki ig. BAHART 
Petrus Péter képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı     
Zrínyi László képviselı 
      
Továbbá: 5 fı érdeklıdı 
 
Takács József polgármester üdvözölte a megjelenteket megállapította, hogy a 10 fı 
képviselıbıl 10 jelen van, ezért az ülés határozatképes és az önálló ülést megnyitotta. 
 
Elıterjesztette napirendi tervezeteit: 

1.  A települési rendezési terv módosításának megvitatása 
      Elıadó: Takács József polgármester 

2. Aktuális és egyedi döntést igénylı kérdések 
 

Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az aktuális ügyek közül a  BAHART képviselıjének 
tájékoztatóját tárgyalják elsıként. 
 
A képviselı-testület az elhangzott napirendi tervezeteket a módosítási indítvánnyal együtt 
tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
1./ Tájékoztató a Balatoni Hajózási Zrt. hajóállomási kerítésének áthelyezésérıl. 
 
Takács József polgármester: Felkérte Lain Ferenc urat a Balatoni Hajózási Zrt. képviselıjét, 
hogy a balatonszemesi kikötı kerítése és áthelyezése ügyében, valamint a tervezett 
munkálatokról és annak árajánlatairól adjon tájékoztatást a képviselı-testületnek azzal, hogy a  
testület döntött abban, hogy maximum 2,5 mó Ft a hozzájárulás összege és az út 20 évre 
kerülne átadásra ugyanúgy, mint a pénztár épülete használatba vételre. 
 
Lain Ferenc a Balatoni Hajózási Zrt.  képviselıje: Ismertette a Balatoni Hajózási Zrt. kerítés 
és kapu 90 fokos elfordításával járó átépítésével kapcsolatos munkálatokat, és azok árait. Az 
anyagár 4,5 mó Ft + munkadíjként 3,3 mó Ft árajánlatuk van.  Nyilatkozott, hogy amennyiben 
a Képviselı-testület a korábbi álláspontjának megfelelıen 2,5 mó Ft-tal a kerítés 
áthelyezéséhez hozzájárul, úgy a Balatoni Hajózási Zrt. a többi költséget hozzáteszi. Az 
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épület – egykori pénztár – önkormányzati 20 évre történı  használatba adásával kapcsolatosan 
felhívja a figyelmet, hogy a közmő – különösen csatorna – kiépítéséhez a megvalósulási 
dokumentációk rendelkezésre állnak, a víz,- és csatorna hálózat bıvítésnél kérje az 
önkormányzat a korábbi kivitelezı segítségét, mivel a lejtési viszonyok miatt fontos a 
tapasztalatuk megismerése. 
 
Takács József polgármester: megköszönte a tájékoztatót és kérte itt is szóban megerısíteni 
azt, hogy mikor lesz a kerítés lebontva. Kérdezte a KHT igazgatóját, hogy költségkímélés 
érdekében munkavégzésben be tudnak-e vállalni valamit. 
 
Liber Árpád a KHT igazgatója: A polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy csak 
szállításban tud a KHT vállalkozni, mivel egyéb munkálatokkal le vannak terhelve, és nincs 
megfelelı szakember. 
 
Lain Ferenc a Balatoni Hajózási Zrt.  képviselıje: Nyilatkozott, hogy március 31-én a 
kifogásolt kerítés már nem lesz ott. 
 
Takács József polgármester kérte a képviselıket, hogy szavazzanak a 2,5 mó Ft-os pénzügyi 
támogatás átutalására, ill. az arról szóló határozat megerısítésére. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

                  62/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                         176/2008.(VII.21.) sz. határozatát megerısítve 2.500 ezer Ft pénzügyi 
                         támogatást biztosít a Balatoni Hajózási Zrt. hajóállomásán lévı 
                         kerítés bontás, áthelyezés és az elhangzott munkálatok  
                        elvégzéséhez. A támogatást a 2009. évi fejlesztési célú hitelkeret  
                        terhére  végleges célú – államháztartáson kívüli – átadott  
                        pénzeszközként 30 napon belül kell átutalni. 
  A megállapodást a 35/2009 (II.16) határozat módosítására figyelemmel  
                        kell elkészíteni, melynek aláírásával a polgármestert felhatalmazza. 
 
                        Határidı: azonnal és 30 napon belül 
                        Felelıs: Takács József polgármester 
 

2. A települési rendezési terv módosításának megvitatása 
      Elıadó: Takács József polgármester 
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 

Takács József polgármester szóbeli kiegészítıjében ismertette, hogy Stadler fıépítész úr és 
Kiss József ügyintézı nem tud részt venni az ülésen, de köszönti Gombai Gyula urat, aki a 
Balatonföldvári Városi Önkormányzat Építéshatósága részérıl van jelen. Egyúttal 
megköszöni Gombai Gyula úr kiváló munkáját és elmondja, hogy sem lakossági panasz, sem 
egyéb kifogás azóta nem merült fel, amióta Balatonszemes építésügyét átvette, elismerést 
érdemel, hogy a településen jelentkezı építéshatósági feladatok simán és zökkenımentesen 
kerülnek végrehajtásra. 
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A polgármester ismertette, hogy Stadler József fıépítész a rendezési terv felülvizsgálatán és 
módosításán nagy energiával dolgozik. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: A tervek hibáit emeli ki. Elmondja, hogy a rendezési tervet 
ugyan a képviselı-testület fogadta el, de nem szakemberek, ezért a hozzáértı szakemberek 
felelıssége a megfelelı elıkészítés terén kiemelt fontosságú. Olyan tervezet készüljön, ami 
kiküszöböli a hibákat. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester: Kiemeli, hogy tételesen átvizsgálandók a belterületi 
zöld övezetek, amelyek nyilvánvaló hibák és amiért a tulajdonosokat kár érte. Gondoskodni 
kell a jóvátételrıl, vagy a kártalanításról. 
 
Gombai Gyula az építéshatóság részérıl: Bemutatkozása után megköszönte a munkája 
iránti elismerést, majd elmondja, hogy az építéshatóság a tervezett módosításokat 
véleményezte és hangsúlyozza, hogy életszerő változásokat tartalmaz, ezért egyetértettek a 
változtatásokkal. A fıépítész úrral külön megtárgyalták a pavilonsor problémáját, amely 
nyilvánvaló hiba, és amit javítani és a javítást elfogadni javasoltak. 
A koncepcióval kapcsolatosan felhívta a figyelmet, hogy az igényeket fel kell mérni, a 
közérdekő javaslatokat meg kell fontolni, a nyilvánosságot tájékoztatni kell, és amit lehet, 
meg kell oldani. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: A 43 hrsz-ú kisajátítást, módosítást pontosítaná. Ha 
áthelyezésre kerül a zöld övezet, ott ki kell sajátítani. Megvizsgálandó a kártalanítás nem 
szabad a tulajdonosok jogairól megfeledkezni, az adminisztrációs hibák javíthatatlanságában 
kételkedik. 
 
Takács József polgármester: Megerısíti, hogy több helyen probléma a korábbi rendezési 
terv zöld övezetként való jelölése. Elmondta, hogy a Szinbád Hotel melletti „Trimmer” féle 
terület jelentıs kártérítéssel járna. A tulajdonosok türelmetlenek és igazságérzetüket, jogaikat 
sérti a jelenlegi szabályozás. 
 
Gombai Gyula az építéshatóság részérıl: A biológiai aktivitás értéket vizsgálni kell, nem 
lehet csökkenteni, de át lehet helyezni. Ismételten hangsúlyozza, hogy a rendezési terv 
életszerővé tételével az építéshatóság munkája is könnyebb. Elmondja, hogy a képviselı-
testületnek kell dönteni és jogában áll nem egyetérteni az Állami Fıépítész véleményével, 
számolva annak következményeivel. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismertette a 2.sz. un. gyorsított eljárásban folyamatban lévı  
módosítás lényegét és alternatív döntési lehetıségét. Kitért arra, hogy az általános 
felülvizsgálat 3.sz. módosításként nevezhetı eljárás a koncepcióval most indul. 
A zöld övezeteknél a Balaton tv. módosítása, mely 2008. december 1-én lépett hatályba 
szigorított elıírásokat tartalmaz. A 6 § stabilizálná a téves és hibás övezeti besorolásokat. 
Remélhetıleg a problémák miatt módosításra kerülhet és a tv. lehetıséget biztosít a 
nyilvánvaló hibák kijavítására. 
A 3. sz. módosítás általános és körültekintı munkát igényel, tételesen szinte hrsz. mélységig 
kell a tervet felülvizsgálni, hogy hasonló hiányosságok ne forduljanak elı, és a munkát, a 
fejlıdést ne akadályozzák. Ezért a koncepció módosítással egyidejőleg olyan határozat 
tervezet született, hogy Ad-Hoc bizottság jöjjön létre vagy képviselıkbıl, vagy 
szakemberekbıl, vagy vegyesen. 
Kitér arra, hogy a kiemelt turisztikai fejlesztési övezet bıvítése olyan lehetıség,       
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amelyet alaposan már a koncepció készítése idején úgy kell kidolgozni, hogy az  
elérje a célját. Felhívja a figyelmet a kiadott mellékletekre is. 
 
Takács József polgármester: Javasolja, hogy az ad-hoc bizottság vegyesen álljon  
össze és  legyen felkérve Hüse Lajos építész mérnök külsı szakemberként, aki a  
települést jól ismeri és hatékony segítséget tud nyújtani és jelen van a mai ülésen  
így nyilatkozhat is. A települési képviselık közül a helyismeretük és építésügyi  
gyakorlatuk alapján Petrus Pétert és Böröczky Szilárd képviselıket javasolja. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Javasolja megvizsgáltatni az URBO Plan Kft felelısségét, 
mivel egy használhatatlan és kárt okozó tervet készített. Ha kisajátításokat kell eszközölni, 
vagy jelentıs összegeket kell fizetni pl. a Trimmer féle területért, akkor meg kell kísérelni a 
kár részbeni áthárítását a tervezıkre. 
 
Takács József polgármester: A javaslatok elhangzását követıen és a javaslatba hozott 
bizottsági tagként jelöltek elfogadó nyilatkozatára tekintettel kéri a határozati javaslatok 
feletti szavazást. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

63/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                         Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Fıépítész 65- 
                           6/2009. elızetes véleményében szereplı jelzéseket köszönettel tudomásul  
                           vette, de a nyilvánvaló tervezıi hibára való tekintettel a  

                                        a 43/2009 (II.20.) sz. alatt hozott határozatát változatlan tartalommal  
                                        hatályában fenntartja és annak kijavítására vonatkozó szándékát nem  
                                        módosítja. A 2.sz. módosítás eljárását az eredeti megbízás szerint kell  
                                        folytatni. 
 
                                        Határidı: azonnal és folyamatos. 
                                        Felelıs: Takács József polgármester és Stadler József fıépítész 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

64/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 
 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  

                                    a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti és szabályozási   
                                    módosításának elıkészítésére AD-HOC bizottságot hoz létre. 
                                   A bizottság elnökeként: Petrus Péter települési képviselıt 
                                    tagjaiként:   Böröczky Szilárd települési képviselıt és 
                                    külsı tagként Hüse Lajos építészmérnököt megválasztja. 
                                    A bizottság megbízatása a Helyi Építési Szabályzat rendeletének 
                                     Képviselı-testület elé terjesztéséig, ill. annak elfogadásáig tart.  
                                     A bizottság feladata különösen: 

  - a módosított Balaton-törvényben turisztikai fejlesztési területként jelölt  
  fejlesztési koncepció kidolgozása; 
 - az önkormányzat új beépítésre szánt területeinek felhasználására vonatkozó  
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  célok meghatározása. 
   - az önkormányzati fıépítész munkájának elısegítése. 
 
Határidı: azonnal és értelem szerint folyamatos a HÉSZ elfogadásáig. 
Felelıs: Takács József polgármester 
              Petrus Péter biz. elnöke. 

 
 

A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

65/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri az  
                         önkormányzat jogi képviselıjét, hogy vizsgálja meg és adjon jogi  
                        szakvéleményt a rendezési tervet készítı URBO-PLAN Kft tervezıi  
                        és kártérítési felelısségének lehetıségérıl. 
 
                        Határidı: 30 napon belül 
                        Felelıs: Dr. Cseh Zita jogi képviselı 
 
 

3. Aktuális és egyedi döntést igénylı kérdések 
 

a./ A Kht. telep építési engedélyeztetési tervének megrendelése. 
      Elıterjesztı: Liber Árpád a KHT igazgatója. 
       /árajánlat és szerzıdés tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./d 

 
Liber Árpád a KHT vezetıje: Ismertette a KHT telep tervezésére vonatkozó ajánlatokat és 
javaslatokat. Elmondja, hogy a balatonföldvári Antal & Antal Kft látványterve és 
legalacsonyabb árajánlata alapján ıket javasolja. Hüse Lajos, aki eddig több tervezıi munkát 
végzett magasabb árra adott ajánlatot és vissza is lépett. A javasolt tervezık 40 napos 
határidıre vállalták a tervet, 995 e Ft + ÁFA a vállalási ár. A szerzıdés tervezetet másolatban 
a képviselık rendelkezésére bocsátotta. 
 
Hüse Lajos építészmérnök: Munkájára hivatkozással indokolja visszalépését, az elkészített 
látványtervet korrektnek tartja és javasolja, a szerzıdésben a határidık és annak garanciái 
kikötendık. 
 
Fias Istvánné képviselı: Ennél is, de a következı napirendnél is felhívja a figyelmet, hogy a 
költségvetési rendeletalkotásnál több árajánlat bekérését rendelte el a testület. Ennek kapcsán 
megjegyzi, hogy a költségvetési rendeletbıl ki kellene a testület tagjainak adni az írásos 
anyagot. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: A költségvetési rendelet elfogadásakor ı sem volt jelen így 
nem tudja melyik alternatíva lett elfogadva a több oszlop közül, mivel az nincs fenn az 
Interneten sem csak a jegyzıkönyvek. 
 
Ugyanakkor a jegyzıkönyveket is javasolja kiadni, azoknak a képviselıknek, akik  nem 
tudják azt az internetrıl letölteni. 
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Javasolja, ha komoly kötbér van az önkormányzat részére kikötve, illetve gyanús a határidı 
tartása, akkor kerüljön a tervezıknek is kötbér kikötésére sor. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A késedelmes teljesítés esetére napi kötbér kikötésére tesz 
javaslatot. A költségvetési rendeletet valószínősíti, hogy a rendeletek és nem a jkv. mellett 
kellene keresni, de mindenképpen kiküldeti írásos anyagként.  
Kérdésére 5 települési képviselı kérte, hogy írásba a jegyzıkönyvek kiadásra kerüljenek. 
 
Szomorú Szilárd képviselı: a körjegyzı által elhangzott 1.000,-Ft/nap kötbért nem tartja 
megfelelınek, ezért legalább 5.000 Ft/nap összegre tesz javaslatot. 
 
Petrus Péter képviselı: A tervezı által beírt kötbér 6.000,-Ft/napi összegre jön ki, ezért 
annak viszonosságát javasolja. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

66/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

    Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Antal & 
                                   Antal Kft  „Szemesért” KHT új telepe épületének építési engedélyezési  
                                   eljáráshoz szükséges tervezıi árajánlatát 40 napos szállítási határidıvel  
                                   és 995 e Ft +ÁFA árajánlattal elfogadja.  
                                   A megadott határidı túllépése esetére a tervezıi szerzıdésben 6.000,- 
                                   Ft/nap kötbér kerüljön kikötésre. 
                                   Az önkormányzat felhatalmazza a KHT igazgatóját, hogy a tervezıi  
                                   szerzıdést az elhangzottakkal kiegészítse. 
                                   Az árajánlatot tevı a döntésrıl kiértesítendı és az így módosított  
                                   szerzıdés aláírható. 
                                    A tervezıi díj fedezetét a képviselı-testület a fejlesztési hitelkeret  
                                    terhére a költségvetési rendeletének módosítása során elıirányzatilag 
                                    is biztosítja. 
 
                                    Határidı: azonnal, 40 napon belül és szerzıdés szerint. 
                                    Felelıs: Takács József polgármester és Liber Árpád KHT vezetı. 
 
b./ A település játszótereinek felújítása és átalakítása. 
      Elıterjesztı: Liber Árpád a KHT igazgatója. 
      /Írásos ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik./ 
 
Liber Árpád a két ajánlatot a képviselıknek másolatban átadta és hozzá tartozó szöveges 
elıterjesztéshez ismerteti, hogy javaslatuk Birkás Péter helyi vállalkozóra azért került, mert 
egyrészt a legalacsonyabb árat adta, másrészt helyi vállalkozót segíthetünk a munkával. 
Azon kérdésre, hogy mikor kerül kivitelezésre az hangzott el, hogy annak határideje: május 
10. 
A képviselık javaslatára és a KHT igazgató által elmondottakra figyelemmel a vállalkozási 
szerzıdésbe be kell építeni különösen azt, hogy milyen anyagból, milyen idıre és milyen 
mőszaki ellenırzés mellett kerüljön sor a munkavégzésre az adott árajánlat mellett. 
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Fias Istvánné képviselı: Ismét kifogásolja, hogy „csak” két ajánlat van és nem vizsgálta a 
KHT, hogy lehet-e készen kapni és milyen áron játszótéri eszközöket, hiszen azok is 
tanúsítvánnyal ellátott és minısített eszközök. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató Elmondja, hogy a készen kapható eszközök árát ismerve ennyi 
játszótéri eszközt nem lehetne beszerezni, példaként említi az iskola udvarán felállított két 
eszköz értékét. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

67/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

    Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a település  
                                   játszótereinek felülvizsgálata alapján azok  átalakítására adott  
                                    árajánlatok közül ifj. Birkás Péter helyi vállalkozó 2.501 e Ft  - csatolt 
                                    melléklet szerinti eszközök készítésére és elhelyezésére vonatkozó – 
                                    ajánlatát elfogadja. 
                                    A vállalkozási szerzıdésbe szerepeltetni kell, hogy biztonsági és  
                                    minıségi tanúsítvány beszerzése a vállalkozó feladata és a teljesítés  
                                    határideje: május 10. 
                                     A szerzıdésbe be kell építeni a KHT ügyvezetıje által ismertetett  
                                    kiegészítéseket, különösen az eszközök anyagára, a mőszaki  
                                    ellenırzésre és a garanciális kötelezettségekre vonatkozó kikötéseket. 
                                    A Kt. felhatalmazza a Kht. igazgatóját a szerzıdés elıkészítésére, a  
                                    polgármestert annak aláírására. 
                                    A testület a munka ellenértékét a 2009. évi költségvetése fejlesztési  
                                    hitelkeretének terhére biztosítja, amelynek elıirányzatáról a rendelet  
                                    módosításának idején gondoskodni kell. 
 
                                    Határidı: azonnal és május 31, vm.  
                                                    kv. rendelet módosítását tárgyaló Kt. ülés idıpontja. 
                                    Felelıs: Takács József Polgármester,  Liber Áprád KHT igazgató. 
 
 
c./ Az idegenforgalmi adó ellenırök alkalmazása. 
      Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
      /Írásos ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik./ 
 
Nagy Lajos a lakosság körébıl: Hogyan akarnak köztisztviselıi állományt csökkenteni, ha 
adóellenıröket alkalmaznak? A legtöbb helyen a bevallást önként teljesítik és fizetik és egy 
tulajdonos váltással akár 100 ezres nagyságrendő bevétel is képzıdhet, melyre példát mond, 
de az nem az adóellenırnek volt köszönhetı. A felderítés nagyon ritka, de csak ezt kellene és 
jutalékos rendszerben díjazni. 
 
Kelemen Ferencné képviselı: Az idegenforgalmi ellenırnek hatósági munkája miatt nem 
megoldható a javaslat. 
 
Mischl Antalné képviselı: A nyári hónapokra csökkenteni kell az adóellenıri tevékenységet, 
nem javasolja a hosszabb idıt csökkentett órában. 
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Takács József polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy az egyik táblázat az adó 
bevételek kimutatását és annak emelkedését mutatja. Az ellenırök hatékony tevékenységének 
is tulajdonítja, hogy ilyen mértékő emelkedés történt. Elmondja tapasztalatait, hogy hogyan 
gyızıdött meg az ellenırzés hatékonyságáról és a lelkiismeretes munkavégzésrıl. 
 
A fentieket követıen vita alakult ki, hogy az alkalmazásra 5 hónap napi 8 órás jogviszony 
mellett, a 6 hónap  napi 6 órás jogviszony mellett, a 8, ill. 9 hónap csökkentett (akár napi 5 
órás munkaviszonyra többek ellenvéleményt alkottak.) 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Felhívja a figyelmet arra, hogy az egyik leendı dolgozó 
munkanélküli, akinek állami támogatásához minimum 36 órás heti munkaidı és 6 hónapi 
foglalkoztatás vállalása szükséges. Bár ezt a táblázat nem tartalmazza (8, ill. 9 hónap 
csökkentett óraszámú van kalkulálva.) 
Elmondja, hogy a helyi adó bevételbıl annak emelkedésébıl nem lehet egyértelmő 
következtetéseket levonni. Van olyan helyi adó, ahol csökkenés mutatkozik, (pl. építmény)  
lehet, hogy az adóellenır hiányából, ugyanakkor van olyan adónem, ahol adóellenırzés nem 
volt (iparőzési),  mégis emelkedés mutatkozik. Párhuzamot ugyan nem lehet vonni, de az 
Idegenforgalmi adó dinamikus emelkedése utal arra, hogy van szerepe a kurtaxa 
ellenırzésnek. Ezt nehezen lehet bizonyítani, de az egyértelmő felderítésekkel utólag 
igazolható. A hosszabb jogviszony más adónemek ellenırzését is lehetıvé tenné. 
 
Az ismételt vita jegyzıkönyvezését mellızzük. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazat  mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

68/2009.(III.23.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı - Testülete a 2009.  
évben 2 fı idegenforgalmi adóellenırt kíván alkalmazni. 
Az alkalmazás idıtartama 6 hónapra heti 36 órában kerüljön sor. 
A Balatonszárszóról alkalmazott ellenır autó használatának költségeit a      
helyben történı használatot tekintve nem biztosítja. 
Felhatalmazza a jegyzıt, hogy intézkedjen az ellenırök alkalmazási  
iratainak elkészítésérıl. 

 
Felelıs: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Határidı: azonnal és értelem szerint  
 

 
d./ Az oktatási integráció szakmai véleményezése. 
     Elıterjesztı: ifj. Boór Miklós az iskola igazgatója. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató ismertette, hogy a megbízás alapján oktatási intézmények 
vezetıivel milyen megállapításra jutottak. Általánosan megállapították, hogy minden 
fenntartó ragaszkodik az alapvetı fenntartói jogokhoz. Általános az is, hogy bizonytalanságot 
érez a szakma a minıség és színvonal megtartása, és a pénzügyi,- gazdálkodási téren. Kérdés, 
hogy valóban minden normatíva az adott intézményhez jutna-e. 
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Kissé „döcögısnek” éreznék a szakemberek is, ha  az integrációra szeptember 1-tıl sor 
kerülne, hiszen sok kérdés nincs tisztázva. 
A szakma ebben a helyzetben nem tudja egyértelmően és egyöntetően javasolni a 
fenntartóknak az integrációt. 
Az elıterjesztı a minıségi mérések Somogy megyei és országos összehasonlító adatait 
tartalmazó intézményi eredményeket tartalmazó táblázatokat a képviselıknek átadta. 
Elmondta, hogy az emlékeztetı a megállapításokról elkészült, de csak ma délelıtt tudta E-
mailon  a körjegyzınek átküldeni, mivel valamennyi résztvevınek a visszajelzésére várt. 
 
A képviselı-testület álláspontja, hogy március 31-ig ha ismételt rendkívüli ülése lesz, a 
döntést a szakmai anyag megismerését követı idıre halasztja, de a Balatonföldvár Város 
Oktatási Integrációját meg nem akadályozva az integrációba való belépést feltehetıen késıbbi 
évre halasztja. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

69/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

     Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
balatonföldvári kistérség oktatási és nevelési intézményeinek 
integrációja kapcsán  tudomásul veszi és jóváhagyja a Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi Társulás 42/2009 (III.05.) , 43/2009 (III.05) számú 
határozatait.  
A képviselı-testület kifejezi azon szándékát, hogy nem gördít akadályt 
a Társulási Tanács e témában hozott döntései elé, feltéve, hogy a helyi 
önkormányzatot többletköltség, anyagi vagy egyéb joghátrány nem 
terheli.. 
A Képviselı-testület tudomásul veszi Balatonföldvár Város 
Önkormányzat polgármesterének tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy 
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. 
szeptember 1-el átadja a balatonföldvári oktatási ,- és nevelési 
intézmények fenntartását a Társulási Tanács fenntartásába. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester. 

 
 
Ezt követıen Takács József polgármester ismertette a Teleki község polgármestere által 
megküldött elıterjesztést, amelyben az szerepelt, hogy 115 e Ft/tanuló összeggel tudja a 
település kiegészíteni a normatívát, amely összeget másik két település már elfogadott. 
Telekibıl két gyermek jár az iskolába és eddig megállapodás hiányában nem volt 
hozzájárulás. 
Kéri a képviselıket, hogy az elızetes szándék szerint a megállapodás megkötésére és a 
támogatás összegére vonatkozóan döntsön. 
 
Petrus Péter képviselı: A megállapodás megkötését javasolja, hogy legalább azt az összeget 
megkaphassa Balatonszemes, ami a jelenlegi Teleki lakosú bejárók után kaphat. 
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A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

 
70/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

 
     Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 40/2009  
                                    (II.20.) Kt. határozatában szereplı elızetes szándéknyilatkozata szerint 
                                    Teleki község Önkormányzatának Képviselı-testületével az alapfokú 
                                    oktatás közös ellátására szerzıdést köt. 
                                    A képviselı-testület a Teleki lakosú gyermekek ellátásához  
                                    normatíván felüli 115 ezer Ft/tanuló önkormányzati támogatást 
                                    köszönettel elfogadja. 
                                    A szerzıdést  az 1997. évi CXXXXV. tv. alapján a körjegyzı készítse  
                                    elı és  küldje meg Teleki Község Polgármesterének. 
                                    Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerzıdés aláírásával. 
 
                                     Határidı: azonnal és 15 napon belül. 
                                     Felelıs: Takács József polgármester elıkészítésért: körjegyzı 
 
e./ DOMUS részvények átváltása. 
     /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Véleménye szerint nem volt eddig sem jelentısége, hogy  
a Domus Zrt-nél 80.000 Ft értékben volt részvényünk, ez szinte semmire nem jogosít, nem 
javasolja kiegészíteni és egy új ismeretlen társaságba minimális 1 részvénnyel bent lenni, 
inkább szüntessük meg.  
 
Takács József  polgármester Az elhangzottakat megerısítette. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

71/2009.(III.23.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete döntése      
alapján Önkormányzatunk el kíván számolni részvényeivel és nem    
 kíván tagja lenni a jogutód, Keringatlan Kft.- nek. 
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére . 
 
Felelıs : Takács József polgármester 
Határidı : 2009. március 31. 

 
 
 
f./ Oktatási intézmények továbbképzési terve 
     (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı:  Érdeklıdik miért nem költségvetési terv készítése elıtt  
kerülnek ilyen elıterjesztések a Képviselı-testület elé. 
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Boór Miklós iskola igazgató: A továbbképzési tervek többlet költséggel nem járnak, ennek 
pénzügyi kihatása már az intézményi költségvetésekben szerepelnek. 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

72./2009.(III.23.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Nyitnikék Óvoda 2008-2013. évre szóló 5 éves továbbképzési 
tervet – elıterjesztés szerint – jóváhagyja és a  2009/2010 nevelési 
évre szóló beiskolázási tervét, a hozzá tartozó mellékletekkel együtt 
(helyettesítési, finanszírozási alprogram és költségösszesítı) 
tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert  e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Takács József 
Határidı: 2009. április 15. 

 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

73/2009.(III.23.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola 2009/2010 tanévre 
szóló beiskolázási tervét, a hozzá tartozó mellékletekkel együtt 
(helyettesítési, finanszírozási alprogram és költségösszesítı) 
tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert  e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Takács József 
Határidı: 2009. április 15. 

 
g./ Kérdések, bejelentések: 
 
Takács József polgármester képviselıi kérdésre válaszolva elmondja, hogy a MÁV felé a 
megkeresés elment, de a vonatok megállásával kapcsolatosan válasz még nem érkezett. 
 
Fias Istvánné képviselı: Elmondja, hogy a Sportegyesület közgyőlésén a képviselık közül 
nem volt senki, amely kellemetlen volt. Tolmácsolja az SE tagok, sportolók  közgyőlésen 
elhangzott véleményét. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, hozzászólás nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt, külön a képviselıknek, hogy de. 11 órától az üzleti tanácskozástól 
szinte folyamatosan aktívan vettek részt és a nyilvános ülést 16 óra 50 perckor bezárta. 
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      Kmf. 
 
 
 
 
 
 dr. Valkó Zsuzsanna     Takács József 

         körjegyzı       polgármester 


