
 1

 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Balatonszemes  
Községi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
2010. október 18-án  

megtartott 
 

ALAKULÓ ÜLÉSÉRİL 



 2

 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  2010. október 18-
án 14.00 órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház nagytermében megtartott 
ünnepélyes alakuló ülésérıl. 
 
Jelen vannak:       

Takács József polgármester 
Boór Miklós 
Böröczky Szilárd 
Gelencsérné Oszlár Viktória 
Liber Árpád Béla 
Dr. Zóka László 
ifj. Vasicsek László települési képviselık 

 
Jelen van még:          Rajcziné Göndör Ágnes  a Helyi Választási Bizottság elnökének   
                                             helyettese           
                                             Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı  
                                             50 fı érdeklıdı a lakosság körébıl. 
 
Dr. Zóka László korelnök üdvözölte a megjelenteket, külön a képviselıket, polgármestert, a 
Helyi Választási Bizottság képviselıjét és a körjegyzıt, majd  megállapította, hogy a 6 fı 
képviselıbıl mind a 6 képviselı  és a megválasztott polgármester jelen van, ezért az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Felkérte Rajcziné Göndör Ágnest  a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy a 
választás eredményét ismertesse, és adja át a polgármester és a képviselık részére megbízó 
levelüket. 
 
Rajcziné Göndör Ágnes a jegyzıkönyv melléklete szerinti tájékoztató elhangzása után a 
megválasztott polgármesternek és a települési képviselıknek a megbízó leveleiket átadta, a 
munkájukhoz jó egészséget, sok sikert és eredményeket kívánva. 
 
Dr. Zóka László korelnök felkérte a képviselıket, hogy tegyék le esküjüket. Egyúttal jelezte, 
hogy a hatályos SZMSZ alapján a képviselıi esküt és majd a polgármesteri esküt is  
legfiatalabb képviselı-társa ifj. Vasicsek László fogja elımondani, s mindkét eskü idejére 
felkérte a jelenlévıket, hogy szíveskedjenek az idıre felállni.  
 
A települési képviselık a jegyzıkönyvhöz mellékelt forgatókönyv szövege szerinti esküt 
letették és azt írásban is megerısítették. 
 
Ezt követıen  a megválasztott polgármester tette le a képviselı-testület elıtt a legfiatalabb 
képviselı  által elımondott esküt, melyet a jelenlévık szintén állva hallgattak végig, majd a 
polgármester szintén aláírta az esküjének írásos szövegét is. 
 
Ezt követıen a korelnök az ülés vezetését átadta a polgármesternek. 
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/A korelnök forgatókönyve az elhangzott eskü szövegével együtt a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi./ 
 
Takács József polgármester megköszönte a választási szervek munkáját, valamint a korábbi 
ciklus képviselıinek, tisztségviselıinek a munkáját. 
A megválasztott képviselı-testületnek gratulált és eredményes munkát kívánt. 
 
Ezt követıen ismertette az alakuló ülés napirendi tervezeteit. 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményérıl 
 Elıadó: Benedek Jenıné HVB elnök helyett: Rajcziné Göndör Ágnes  HVB 
elnökhelyettese 
2. A képviselık és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása, HVB 

tájékoztatójának elfogadása 
 Elıadó: Dr. Zóka  László korelnök 
    Benedek Jenıné HVB elnök Rajcziné Göndör Ágnes  HVB elnökhelyettese 
3. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése 
 Elıadó: Takács József polgármester 
4. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása  
 Elıadó: Takács József polgármester 
5. Önkormányzati állandó bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
 Elıadó: Takács József polgármester 
6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 Elıadó: Ügyrendi ÖVE Bizottság elnöke 
7. Alpolgármester  választás, eskütétel, tiszteletdíj és  költségtérítés megállapítás 
 Elıadó: Takács József polgármester 
8. A települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Elıadó: Takács József polgármester 
9. Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatára adandó megbízásra  
 Elıadó: Takács József polgármester 
10. A gazdasági program kidolgozására megbízás adása 
 Elıadó: Takács József polgármester 
11. Javaslat a polgármester Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásban 

történı helyettesítésére 
 Elıadó: Takács József polgármester 
12. Egyéb Képviselı-testületi döntést igénylı ügyek 

 
A napirendek tervezeteket a képviselı-testület tárgyalásra egyhangú igen szavazattal 
elfogadta. 
 

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményérıl 
 Elıadó: Rajcziné Göndör Ágnes  HVB elnökhelyettese 
2./ A képviselık és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása, a HVB. 
tájékoztató elfogadása. 

Elıadó:  Dr. Zóka László korelnök és Rajcziné Göndör Ágnes  HVB elnökhelyettese 
 

 
Takács József polgármester szavazásra bocsátotta a Korelnök felkérése alapján elhangzott 
és  a helyi választási szervek munkájáról szóló tájékoztatót.  A Helyi Választási Bizottság 
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tájékoztatóját a Képviselı-testület  7 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül -
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
148/2010. (X.18.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Választási Bizottság 2010. október 3-i választásokról szóló  
tájékoztatóját tudomásul vette és elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Benedek Jenıné a HVB. elnöke 

 
3./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése 

Elıadó: Takács József polgármester 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 
Takács József polgármester az Ötv. 91. §-ában szabályozott gazdasági program elkészítéséig 
is fontosnak tartja, hogy ciklusprogramját ismertesse. Az alakuló ülésen megbízást kap a 
Képviselı-testülettıl a 2010-2014. idıszakra  vonatkozó gazdasági program elkészítésére, 
melyben a testület által meghatározott „közös” célok szerepelnek. A most ismertetett a saját 
koncepciója, ezért e fölött vitát nem nyit. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Képviselı-testület  7 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül- elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
149/2010. (X.18.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása  

Elıadó: Takács József polgármester 
      /Írásos elıterjesztés, valamint az SZMSZ módosítás tervezete a jegyzıkönyv mellékeltét   
       képezi./ 

 
Takács József polgármester ismertette, hogy a képviselı-testület az elıterjesztést írásban 
megkapta az SZMSZ szövegével együtt. 
A módosítási indítvány szerint  3 csoportra bontható: 
1./ egyrészt az új képviselık és az egységes munkavégzés miatt kizárólag csak a kötelezı 
bizottság megalakítását javasoltuk. Az egy bizottság feladata a vagyonnyilatkozat és az 
összeférhetetlenségi kérdések vizsgálatára szorítkozik. 
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E bizottság látná el a titkos szavazások lebonyolítását is. 
Az összes képviselı-testületi hatáskört a 6 fıs testületnek együttesen javasoljuk gyakorolni 
azzal, hogy képviselıi indítvány alapján ad-hoc bizottságot kell felkérni a költségvetés 
tervezetének kidolgozása, illetve annak felülvizsgálatára. 
E fontos módosítási indítvány felett szavazni fogunk. 
Fontos  változás történt az alpolgármester személyét illetıen, mely a polgármester bizalmi 
embere, ezért kizárólag az ı javaslatára lehet a testületnek titkos szavazással megválasztania. 
Megválasztása - a korábbiaktól eltérıen -  nem kötelezı. Alpolgármester egy 
önkormányzatnál  több  is választható. Ha van alpolgármester, akkor egyiknek mindenképpen 
képviselınek kell lennie és a második lehet külsı szakember. 
Javaslatunk szerint a két alpolgármester választásának lehetıségét tartanánk meg. 
 
Harmadsorban az SZMSZ-nek az adminisztrációt csökkentı egyszerősítése történne meg, 
többnyire a fölösleges és a törvény szabályaitól szigorúbb elıírásoknak az SZMSZ-bıl történı 
kihúzása javasolt. 
 
Ezt követıen kérte a Képviselı-testületet, hogy elıször a 3 fı módosítási indítványt külön ,- 
külön,- majd végül a módosítást és kiegészítést tartalmazó egységes szerkezető rendeletet 
fogadta el és e sorrendben szavazásra bocsátotta az alábbiak szerint: 
 
1./ Egyetért-e a Képviselı-testül,et azzal, hogy a kötelezı bizottságon túl állandó bizottság ne 
kerüljön megválasztásra és minden kérdésben a Képviselı-testület egységesen, ülésén 
döntsön. 
Megállapította, hogy 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a rendelet 
módosításával a testület egyetértett. 
 
2./ Egyetért-e a Képviselı-testület azzal, hogy két alpolgármester legyen választható, akik 
közül az egyik képviselıi mandátummal rendelkezik, a másik külsı is lehet.  
Megállapította, hogy 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az SZMSZ 
módosításáról szóló indítványt a Képviselı-testület elfogadta. 
 
3./ Egyetért-e a Képviselı-testület azzal, hogy a rugalmasabb és hatékonyabb munkavégzés 
érdekében az SZMSZ-bıl kikerüljenek azok az adminisztratív szabályok, amelyek nem 
kötelezı elemei a szabályzatnak és áttekinthetıbbé teszik az önkormányzat mőködését. 
Megállapította, hogy 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az SZMSZ 
módosításáról szóló indítványt a Képviselı-testület elfogadta. 
 
Ezt követıen a képviselı-testület elé terjesztette a fenti indítványokkal módosított kiegészített 
és javított,  egységes szerkezetbe foglalt rendelet tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2010. (X.18) 
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 7/2007.(IV.23.)  rendelete  

a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
 



 6

Ezt követıen Takács József polgármester 10 perc  szünetet rendelt el, hogy a megalkotott  
SZMSZ kihirdetése az abban foglaltak szerint megtörténhessen 
 

SZÜNET UTÁN: 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı bejelentette, hogy az egységes és teljes szöveg a 
hirdetıtáblán kifüggesztésre került és ott megtekinthetı. 
 
 
5. / Önkormányzati állandó bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

Elıadó: Takács József polgármester 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 

Takács József polgármester bejelentette, hogy a képviselı-testület minden tagja hozzájárult 
a nyilvános üléshez. A nyilvános ülésen is kérdés azonban a szavazás módja, ezért több 
ügyrendi határozati javaslatot terjesztett a testület elé, mely szerint a bizottság megválasztása 
nyílt, vagy titkos szavazással történik-e. 

 
Képviselı-testület  7 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  

150/2010. (X.18.)sz. határozata: 
 

A képviselı-testület a bizottságok tagjainak és elnökének választása 
során nyílt szavazással dönt.    
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
Ezt követıen javasolta, hogy az érintettségüket bejelentett jelöltek a döntés hozatalából ne 
kerüljenek kizárásra a kis létszámú testület miatt. 

 
Képviselı-testület 6 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett- 
elfogadta és az alábbi határozatot, hozta:   

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  

151/2010. (X. 18.) sz. határozata: 
 

A képviselı-testület a bizottságok tagjainak és elnökének választása  
során a javaslatba hozott képviselı-jelölteket, mint érintetteket a   
szavazásból nem zárja ki. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

Képviselı-testület  7 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot, hozta:  
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
152/2010. (X.18.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testület a képviselık 
vagyonnyilatkozatainak vizsgálatát és az összeférhetetlenségi kérdések 
ellenırzését is ellátó, valamint a titkos szavazásokat lebonyolító -  
ügyrendi bizottság elnökének  dr. Zóka László képviselıt,  
tagjainak ifj. Vasicsek László és Liber Árpád Béla  képviselıket    
megválasztotta. 
 
Határidı: azonnal és ciklus végéig 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

6./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
    Elıadó: Dr. Zóka László korelnök 
    /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 
Takács József polgármester a napirendnél az ülés vezetését, mint érintett a korelnök részére 
átadta és egyúttal bejelentette, hogy az illetményének, valamint költségtérítésének 
megállapítására vonatkozó döntésben nem kíván részt venni. 
 
Dr. Zóka László korelnök javasolta, hogy mivel nincs SZMSZ-ben errıl rendelkezés, úgy  
elıször bízza meg a testület ennek elıterjesztésével. 
 
Képviselı-testület  6 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  

153/2010. (X.18.)sz. határozata: 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
megválasztott polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó 
szabályok ismertetése és határozati javaslat elıterjesztésére Dr. Zóka 
László korelnököt bízza meg és kéri fel. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Zóka László korelnök 
 

Dr. Zóka László korelnök ismertette, hogy a választások során a polgármester jelölt 
nyilatkozott, hogy e tisztségét fıállásban tölti be. A választópolgárok ekként választották 
meg, az illetménye megállapítására az 1994. évi LXIV törvény alapján a köztisztviselıi 
illetményalap (38. 650.-Ft) lakosságszámtól függı szorzata érvényes. 
A fıállású polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és 
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  3.§. (2) 
bekezdése alapján, a képviselı-testület állapítja meg. Az illetmény a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 43.§-ának (1) bekezdése szerint megállapított 
illetményalap – mely jelenleg: 38.650.- Ft – figyelembevételével az alábbi szorzószámok 
között lehet: 
      szorzószám 
- 1000-2999 lakosú település esetén:      8,5-11,0 
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Fontos szabály, hogy amennyiben ismételten a korábbi polgármestert választották meg, 
akkor az illetménye a megválasztását megelızı illetménye összegénél nem lehet kevesebb, 
kivéve, ha a csökkentésre vagy mellızésre vonatkozó írásbeli kérelmet nyújtott be. 
 
Takács József polgármester megválasztása elıtti illetménye a következı volt: 
Szorszószáma: 10,0 
38.650×10 =     386.500 
Gépjármővezetıi pótlék  
(Ktv.ill.alap 13%-a):        5.025 
Mindösszesen:   391.500  
 
Tehát a Képviselı-testület minimum 10,0-es szorzóval, vagy ennél magasabbal állapíthat meg 
illetményt a polgármester részére. 
A Képviselı-társaimmal történt elızetes egyeztetés alapján a polgármester úr illetményét 10,5 
%-os szorzóval összesen: 405.825,-Ft/ hó összegő bruttó illetménnyel, s a gépjármővezetıi 
pótlékát a Ktv. alapján  5.025 Ft/hó – mind összesen: 410.850,-Ft-ban javaslom megállapítani. 
Miután más javaslat nem hangzott el, ezen elızetes álláspont szerint egyeztetett összegre kérte 
a nyílt szavazást. 

 
Képviselı-testület  6 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  

154/2010. (X.18.)sz. határozata: 
 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı Testülete Takács 
József újraválasztott polgármester illetményét 2010. október 3-tól 
kezdıdıen havi bruttó 405.825.-Ft-ban, gépjármő vezetıi pótlékát 
5.025.-Ft-ban, összes illetményét: 410.850.-Ft-ban, azaz 
négyszáztízezer-nyolcszázötven forintban állapítja meg. 
A testület felkéri a körjegyzıt, hogy a megállapított illetmény alapján a 
szükséges okiratokat készítse el, és azokat továbbítsa a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára. 

 
Felelıs: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Határidı: azonnal 

 
Dr. Zóka László korelnök ismertette, hogy a  Polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény 
értelmében a költségek megtérítésére két lehetıség adott. 
Adómentes költségtérítés lehetséges a polgármester által benyújtott számlák alapján, vagy  
Átalány formájában, amely az illetmény 20-30 % lehet. 
Az új szabályok szerint azonban ha ez utóbbit választja a polgármester, úgy vagy számlákkal 
kell igazolnia és adómentesen ua., mint az elıbbi, vagy számla nélkül adóztatandó jövedelem. 
A 1994. évi LXIX. tv. 18. §- a alapján a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával 
összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.  
A polgármestert a fentiektıl eltérıen, választása szerint - költségátalány illeti meg. A 
polgármester a költségátalányt választotta.  
A költségátalány mértéke - a képviselı-testület döntése alapján - a polgármester 
illetményének 20-30%-a lehet. 
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Ha a képviselı-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselı-
testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány minimális, 20 %-os 
összege illetné meg. A képviselı-társaimmal történt elızetes egyeztetés alapján az 
illetményének  (405.825 Ft) 20 %-át, javaslom megállapítani az alábbi határozati javaslat 
szerint:  

 
Képviselı-testület  6 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  

155/2010. (X.18.)sz. határozata: 
 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Takács 
József polgármester havi költségátalányát a havi illetményének 20-%-
ában állapítja meg. 
A havi költségátalány összege az illetményét figyelembe véve havi 
bruttó 81.165,- Ft 
A testület felkéri a körjegyzıt, hogy e határozatot közölje a Magyar 
Államkincstár területi igazgatóságával. 

 
Felelıs: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 

 
7./ Alpolgármester választása, esküje, tiszteletdíja és költségtérítése. 
 Elıadó: Takács József polgármester 
      /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 

Takács József polgármester ismertette, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/B. § (1) bek. alapján a  képviselıtestület a polgármester 
helyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan személy is 
megválasztható, aki nem tagja a képviselıtestületnek, de a polgármestert a képviselıtestület 
elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a képviselıtestület tagja. 

Az Ötv. 34. §-a alapján a képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több 
alpolgármestert választhat. A képviselı-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai 
közül választ meg. Azon alpolgármester, akit nem a képviselı-testület tagjai közül 
választottak, nem tagja a képviselı-testületnek, a polgármestert a képviselı-testület 
elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselı-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. 
A nem a képviselı-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a 
képviselı-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.  
A 4./ napirend és  a most módosított  hatályos SZMSZ szerint két  alpolgármester választására 
van lehetıség. Ismertette, hogy a választásokat követıen a kiemelkedıen magas  szavazatot  
kapó Boór Miklóst szerette volna alpolgármesternek, de intézményvezetıi tisztségénél fogva 
az alpolgármesterséggel összeférhetetlenség keletkezne, ezért személye kiesett. Elmondta, 
hogy ismertette ezt az elızetes megbeszélésen, melyen Dr. Zóka László, Liber Árpád és 
Gelencsérné Oszlár Viktória jelezte, hogy nem kíván alpolgármester lenni. 
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E lemondás alapján Böröczky Szilárd és ifj. Vasicsek László képviselık maradtak, akik közül 
ifj. Vasicsek László most került be a képviselı-testületbe, rendkívül fiatal. Bár 
alkalmasságáról semmi kétsége nincs, mégis korainak tartaná e tisztségre, ezért és azon oknál 
fogva, hogy kevésbé ismeri, s az alpolgármester a polgármester bizalmi  embere kell, hogy 
legyen, így az eltelt 4 év képviselıségre és emberiességére való tekintettel alpolgármesterként 
Böröczky Szilárd képviselıt jelöli meg.  
Másodikként Pavelka Zoltán-t képviselıi mandátummal nem rendelkezı külsı szakembert  
jelölte alpolgármesternek, aki a helyi választások alkalmával a FIDERSZ-KDNP 
polgármester jelöltje és második legtöbb (267 ) szavazatot kapott. 
A saját és Pavelka Zoltán szavazata a választópolgárok döntı többségő szavazatát bírja, a 75 
5-os arány megfelelı összefogást, konszenzust és saját részérıl kompromisszum készséget 
bizonyít. A második jelölt az ülésen nem tud jelenleg részt venni, telefonon és E-mailon 
történt egyeztetést követıen még e héten személyes találkozás fog megtörténni. 
Két polgármester azonban csak úgy választható, ha egyik képviselıi mandátummal 
rendelkezik, ezért javasolja Böröczky Szilárd képviselı úr alpolgármester jelölt szavazásának 
lebonyolítását. 
 
A javaslatba hozott Böröczky Szilárd  alpolgármester jelölt bejelentette, hogy a titkos 
szavazással meghozandó döntésben nem kíván részt venni, így kizárásának kérdésében nem 
kell döntést hozni. 

 
Takács József polgármester. Ezt követıen tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az alpolgármester 
megválasztása  titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására felkérte az ügyrendi 
bizottságot. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthetı 
megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévı körben elhelyezett 
jelölések száma több, mint a megválasztott képviselık számának a fele.  
Esetünkben legalább 4 igen szavazat szükséges . 
Ezt követıen ismertette a szavazás módját.  Majd felkérte a jegyzıt, hogy készítse el a 
szavazólapokat. A szavazólapok elkészítése és a szavazás idejére  
 

szünetet rendelt el. 
 
A szünetben  a képviselıi mandátummal rendelkezı jelölt nevével kiállított szavazólapokat a 
6 képviselı megkapta és a szavazatát az urnába bedobta.  
 

SZÜNET UTÁN 
 

A titkos szavazás eredményérıl Dr. Zóka László az ügyrendi – szavazatszámlálási bizottság 
elnöke – az alábbi tájékoztatást adta: 
Szavazásra jogosult 6 képviselı volt. A jelölt nem szavazott.  Az urnában 6 szavazólap volt.  
Érvénytelen szavazólap nem volt. Alpolgármester jelöltként  Böröczky Szilárd  képviselıre 
leadott    IGEN szavaztok száma: 3., NEM szavazatok 3 db. 
 
Takács József polgármester a fentiek alapján megállapította, hogy a képviselı-testület 
Böröczky Szilárd  3 igen és 3 nem szavazattal alpolgármesternek nem került megválasztásra. 
Ismertette, hogy újabb javaslatot nem kívánt elıterjeszteni, a továbbiakban a napirendhez 
tartozó kérdések okafogyottá váltak és napirendrıl lekerültek.  
 
Képviselı-testület  3 igen szavazattal,- 3 ellenszavazattal hozott határozata:  
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
156/2010. (X.18.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
Böröczky Szilárd települési képviselı alpolgármester jelöltet 
alpolgármesternek nem választotta meg. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: polgármester 

 
 

8./ A települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló  
     önkormányzati rendelet.  
 
Takács József polgármester:  Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy  a 1994. évi LXIV. tv.  15 §-
a alapján a képviselık havi tiszteletdíja 1000-3000 fı közötti település esetén nem haladhatja 
meg a köztisztviselıi illetményalap 1,3-szeres szorzóját, vagyis 38.650-Ft/ hó összeget, mely 
ennek 45 %-os mértékével emelhetı bizottsági tagságra való tekintettel. 
A képviselıket természetbeni juttatásként fıleg tevékenységük ellátásához szükséges 
kedvezmények illethetik meg. A tv. 17 §-a szerint Képviselı-testület a tiszteletdíj mértékét és 
a természetbeni juttatást rendeletben szabályozhatja. 
Az elızetes egyeztetés alapján a Képviselık részére – mivel a kötelezı bizottságon túl – 
bizottságok nem alakultak egységes 1,3 –szeres szorzatú 50.245,-Ft/hó összegő tiszteletdíj 
kerül megállapításra, amely sem bizottsági tagságra, sem elnökségre tekintettel tovább nem 
növekszik. Ezen összeg illeti meg a külsıs alpolgármestert is a költségtérítés mellett. 
A rendelet a belsı alpolgármester számára 90 ezer t tiszteletdíjat, akinek helyiként 
költségtérítése nem merülne fel. 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı bejelentette, hogy az egységes és teljes szöveg rendelkezésre 
áll a tiszteletdíjról és természetbeni juttatásokról és megtekinthetı. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 16/2010 (X.18) 
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 17 / 2006. (X. 16.) RENDELETE 

a települési képviselık tiszteletdíjáról  és természetbeni juttatásairól 
 

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

9./ Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatára adandó megbízásra  
Elıadó: Takács József polgármester 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/                

 
Takács József polgármester ismertette, hogy a Balatonszemes Községi Önkormányzat  
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a  7/2007.(IV.23.)  rendelettel fogadtuk el, melyet  
többször - legutóbb a mai napon alkotott 14/2010 (10.18.) sz. rendelettel - módosítottuk. A 
rendelet a mindenkori képviselı-testület és szervei mőködésének részletes szabályait 
tartalmazza, ezért indokoltnak tartom, hogy az új testület a saját maga által kialakítani kívánt 
gyakorlathoz igazítsa azt. 
Javaslom, ezért hogy a képviselı-testület bízza meg Dr. Valkó Zsuzsanna  körjegyzıt, hogy 
végezze el az Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
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felülvizsgálatát, és ha szükségesnek látja,  6 hónapon belül nyújtson be javaslatot a rendelet 
módosítására. 

 
Képviselı-testület  7 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül- elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
157/2010. (X.18.) sz. határozata: 

 
A képviselı-testület megbízza  a körjegyzıt az önkormányzat szervezeti 
és mőködési szabályzatáról szóló (többször módosított) 5/2003 /04.09./ 
számú rendelet felülvizsgálatával és szükség szerint a módosításra 
vonatkozó rendelet-tervezet 6 hónapon belüli elkészítésével 

 
Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna Körjegyzı 
Határidı: 2011. április 30. 

 
 

10./ A gazdasági program kidolgozására megbízás adása 
Elıadó: Takács József polgármester 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 
A polgármester ismertette, hogy az Ötv. 91. §-a alapján a gazdasági program a képviselı-
testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt meghaladó idıszakra szól. A gazdasági 
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitőzéseket, 
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelezı és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a 
fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a 
településfejlesztési politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a 
befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit. 
 
Az elızı képviselı-testület 73/2006. (X. 11.)számú határozatával adott megbízást a 2010-ig 
terjedı gazdasági program kidolgozására. Ezt a 27/2007. (V. 3.)  fogadta el az önkormányzat 
melyben a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. Erre tekintettel  a hatályos 
jogszabályok szerint az új képviselı-testületnek az alakuló ülését követı hat hónapon belül új 
gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági program elıkészítésére és 
6 hónapon belüli elıterjesztésére adjon megbízást a képviselı-testület a polgármesternek.  
 
Kérdés , hozzászólás nem volt. 

 
 

Ezt követıen a Képviselı-testület  7 igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
158/2010. (X.18.) sz. határozata: 
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A képviselı-testület megbízza a Takács József polgármestert az 
önkormányzat gazdasági programjának elıkészítésével és 6 hónapon 
belüli elıterjesztésével.  
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. március 30. 

 
 

11./ Javaslat a polgármester Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásban történı  
helyettesítésére 
Elıadó: Takács József polgármester 

      /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 

Takács József polgármester ismertette, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (1) bek. kimondja: A többcélú kistérségi 
társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a többcélú 
kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulási 
tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének 
rendjérıl a képviselı-testület rendelkezik. Az alpolgármester választásának sikertelensége 
miatt a helyettesítésre javaslatot nem terjeszt elı, mivel ez nem kötelezı napirend a soron 
következı – októberi munkatervi ülésen – fog erre javaslatot tenni. 

 
 

12/ Egyéb ügyek 
 
Takács József polgármester tájékoztatta a nyilvános ülést, hogy a vagyonnyilatkozat 
benyújtására a polgármesternek megválasztásától, míg a települési  képviselıknek a mai 
naptól 30 nap áll rendelkezésre. 
 
E határidı a követendı az összeférhetetlenség bejelentésére is. Hogy ezeknek eleget tudjanak 
képviselıink tenni a szükséges írásos tájékoztató mellé a nyomtatványok kiadásra kerültek az 
ülésen. 
 
Jelezte a képviselıknek, hogy a képviselı-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A 
munkaterv 2010. december 31-ig érvényes, így az ott meghatározott üléstervet, feladatokat az 
új testület folytatja. 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy október 20-ra- november 22-re és december 20-ra 
van tervezve nyilvános ülés. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jelezte, hogy az újjáválasztott polgármester korábbi ciklusban évente 
25 alap és 14 pótszabadsággal rendelkezett, amely a négy évre 160 nap  lett volna, ezt 
azonban csak részben tudta kivenni, 93 nap szabadsága maradt, melynek megváltása a ciklus 
lejártával aktuális. 
Az SZMSZ alapján ismertette a határozati javaslatot, amelynél kiemelte, hogy a kifizetés 
alapjául az a biztosítási kötvény fog alapul szolgálni, amelyet a korábbi képviselı-testület az 
elszámolások céljára az önkormányzat javára, de Takács József polgármester nevére kötött. 
 
Takács József polgármester a szavazásban nem kívánt részt venni. 
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Ezt követıen a Képviselı-testület  6  igen szavazattal,- ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  

159/2010. (X.18.) sz. határozata: 
 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı- 
testülete Takács József polgármester részére az elızı 
2006-2010-ig terjedı, megszőnt jogviszonya idejére járó,  
de ki nem adott 93 nap azaz kilencvenhárom nap szabad- 
ságának megváltását elrendeli. 
Felkéri a körjegyzıt, hogy a szabadság megváltásával 
kapcsolatos okiratokat készítse el és azt továbbítsa a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára. 
A kifizetés fedezetéül a képviselı-testület a Groupama 
Garancia Biztosítónál 2006-ban az önkormányzat javára, 
de Takács József nevére megkötött életbiztosítást rendeli  
igénybe venni. 
 
Felelıs: Takács József polgármester,  
Határidı: 2011. március 30. 

 
Dr. Zóka László képviselı: Az elızetes megbeszélésen is szó volt arról, hogy ilyen 
megelızése érdekében ebben a ciklusban  vegye ki a szabadságát a polgármester.  
Ugyanakkor kérdi, hogy mennyi a befizetett, a kötvény felbontása után visszakapott összeg és 
mennyi a kifizetendı összeg, hogy tudja az új testület megéri-e újra kötni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A pénzügyi összegeket pontosan illik közölni, ezért  a 
kérdésre mindenre kiterjedı választ a következı nyilvános ülésen ad. 
 
Takács József polgármester: jelezte, hogy véleménye szerint pontosan azért kellene 
alpolgármester, hogy a testület elvárásának megfelelıen szabadságát kivehesse, ezért tarja 
ellentmondásosnak, hogy az nem került megszavazásra. 
 
Dr. Zóka László képviselı: Bejelentette, hogy az október havi tiszteletdíjáról lemond és azt 
teljes összegben átadja a nyugdíjas egyesület részére. 
 
Miután több kérdés, bejelentés, hozzászólás nem volt Takács József polgármester 
megköszönte a képviselı-testületnek és az érdeklıdıknek az ülésen való részvételt és azt 15 
óra 45 perckor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Takács József      Dr. Valkó Zsuzsanna 
      polgármester         körjegyzı 


