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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-
án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház és Könyvtár földszinti tanácskozó 
termében megtartott  nyilvános ülésérıl. 
 
 Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Boór Miklós képviselı    Szántóné Pesti Amália jkv.  
Böröczky Szilárd képviselı    Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı   Kertész Adél Kft. ügyv. ig. 
Liber Árpád Béla képviselı      Róka László mőv.ház  ig.      
Ifj. Vasicsek László képviselı    
Dr. Zóka László képviselı    
 
Jelen van még a lakosság körébıl: 6 fı 
 
Az ülés megnyitása elıtt a Nyitnikék NO.Óvoda óvodásai a hagyományos Luca napi 
„Kotyoló”-val kedveskedtek a képviselı-testületnek. 
A mősor után Takács József polgármester méltatta azt a hagyományt, mely évtizedek óta – 
feltehetıen csak Balatonszemesen – került ápolásra. Megköszönte a gyermekek szereplését és 
az óvodai dolgozók munkáját, kérve azt, hogy e szép hagyományt a továbbiakban se hagyják 
el.  
 
Az óvodások távozása után: 
    
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat és 
minden megjelentet. Megállapítja, hogy a testület 7 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Elıterjesztette a meghívóban is szereplı napirendi tervezeteit: 
 

1./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő  
                  határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
                  Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
             2./ A 2011. évi munkaterv tervezete 
                  Elıterjesztı :  Takács József polgármester 
 
             3./ Következı évi adó és ármegállapításokkal kapcsolatos ügyek. 
                   a./ Szilárd hulladék  
                   b./ Ivóvíz és szennyvíz 
                   Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 

4./ A 2011. évi teljesítmény követelmények alapját képezı kiemelt célok meghatározása. 
                  Elıterjesztı: Takács József polgármester és  
                                        Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
             5./ Aktuális ügyek 
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A Képviselı-testület az elhangzott tervezetek tárgyalását egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt   
     határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 

     (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Takács József polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy közigazgatási 
tájékoztatón vett részt Balatonföldváron, ahol bejelentették a kormány új idegenforgalmi 
tarifáját, mely szerint 50 fillérrel megemelik a saját bevételt. Ez Balatonszemesnek jövıre 
komoly plusz bevételt fog  jelenteni.  
A Fı utcai fák gallyazása és csonkolása a közelmúltban megtörtént, amit örömmel fogadtak 
az ott lakók. A munkához ingyen kaptuk a kosaras darut, amelynek az óradíja egyéb 
esetekben 12.500.- forint, és kb. 2 hétig dolgozott a községben. Idıközben a meghibásodott a 
daru, de tavasszal folytatni szeretnék a munkát.  
A Kft karácsonyra készülve elegánsan feldíszítette a községet, felállításra került a karácsonyfa 
is. 
Egészségügyi turizmussal kapcsolatos konferencián vett részt Siófokon. Itt elhangzott, hogy 
az új Széchenyi terv keretében szeretnének a Balatonnál egészségügyi turizmust fejleszteni. 
Ezzel siófok és Balatonszemes már korábban el kezdett foglalkozni.  
Kiegészítésként ennyit kívánt elmondani. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

229/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

1./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- 
testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést és a polgármester két ülés közötti tevékenységérıl 
szóló tájékoztatót; a vitában elhangzottakkal együtt, a 
következıkben felsorolt határozatok tekintetében elfogadja, 
illetve tudomásul veszi: 
    

    179/2010.(XI.22.); 
185-196/2010.(XI.22.);  197/2010.(XI.22.);   
198/2010.(XI.22.);      199/2010.(XI.22.); 

    
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
A polgármester hatáskörében hozott döntéseirıl  
szóló jelentést - az alábbiakban felsorolt  határozatokat  
illetıen- elfogadja ill. tudomásul veszi. 
                                                             
 2397/2010, 2427/2010, 2444/2010, 2469/2010, 2474/2010, 2486/2010, 
2493/2010, 2494/2010, 2495/2010, 2510/2010 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

2./ A 2011. évi munkaterv tervezete 

     Elıterjesztı :  Takács József polgármester 
     (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Takács József polgármester  elmondja, hogy a testületi üléseken vannak kötött napirendi 
pontok, de elıfordulhat, hogy váratlan dolog miatt kell döntést hozni, ehhez rugalmasan 
fognak alkalmazkodni. A nyilvános üléseket minden hónap harmadik hétfıjén 14. 00 órakor 
tartják a mővelıdési házban, de amikor annak felújítása megkezdıdik, valószínőleg az 
önkormányzati hivatal tanácskozó termében fogják megtartani. Kéri a képviselıket, mondják 
el véleményeiket a munkatervvel kapcsolatban.  
 
Boór Miklós képviselı kéri, hogy a június 20-i ülésre tervezett 2010/2011-es tanévrıl szóló 
iskolai beszámolót tegyék át a májusi ülésre, hogy minden törvényes legyen, mivel a hivatalos 
határidı náluk május 15.  
 
Liber Árpád Béla képviselı: A július 18-i ülés napirendjében szereplı következı évi 
beiskolázási támogatással kapcsolatban kérdezi, hogy az elıbb említett dologgal nem lehet-e 
összevonni? Másik észrevétele a május 16-i Szemesért Nonprofit Kft. 2010. évi 
beszámolójával kapcsolatos. Az kérdezi, ez ugye tulajdonképpen a taggyőlés? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A gazdasági törvény értelmében ha a tagság 100%-osan 
jelen van, nem kell formálisan meghirdetett taggyőlés elé vinni a napirendeket és a 
tárgyalandó kérdéseket. A júliusi ülés napirendjeit elıre lehetne hozni, és akkor július-
augusztus hónapban tárgyalási szünetet tarthatnának.  
 
Dr. Zóka László képviselı néhány észrevétellel egészíti ki a munkaterv javaslatot. Az 
általános szabályok címő fejezetben pontosítani szeretné, hogy a soron következı képviselı-
testületi ülést megelızı csütörtökön információs ülést tartanak, a napirendek megbeszélése 
céljából. Ennek ellenére az elmúlt csütörtöki ülésen csak tájékoztató hangzott el, viszont a 
testületi ülés anyagának megbeszélése elmaradt. Ezt követıen az éves ülés tervezetet javasolja 
néhány napirendi ponttal kiegészíteni, illetıleg módosítani. Ezen kívül szeretné, ha a januári 
ülésen a körjegyzı asszony beszámolna a körjegyzıség tevékenységérıl. Egyetért a július-
augusztusi tanácskozási szünettel. Összességében elfogadásra javasolja a tervezetet.  
 
Takács József polgármester: Korábban abban állapodtak meg, hogy a csütörtöki informális 
ülésen megvitatják az  anyagot. Inkább ilyenkor maradjanak tovább, hogy az ülések 
zökkenımentesek legyenek. Elmondja még, hogy az informális ülést megelızıen mindig zárt 
ülés tartanak. Az ülések megfelelıen elı vannak készítve, a körjegyzı asszony és munkatársai 
részletes elıterjesztéseket készítenek.  
 
Boór Miklós képviselı Dr. Zóka László képviselı társától kérdezi, van- e oka annak, hogy a 
januári ülésre kéri a körjegyzıségi beszámolót, amikor tudva lévı, hogy a költségvetés 
készítése a fı feladat. Nem biztos, hogy szerencsés a körjegyzı asszonyt ebben az idıpontban 
ilyen plusz munkával terhelni.  
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Dr. Zóka László képviselı elmondja, hogy egyetlen kézzel fogható oka volt, mégpedig az, 
hogy  január 17-re együttes ülés van tervezve, és a körjegyzıség munkája mindkét képviselı-
testületre tartozik. Ennek ellenére nem ragaszkodik januárhoz, más idıpont is megfelel. A zárt 
üléssel semmi problémája nincs, csak az azt követı informális ülést hiányolta. 
 
Böröczky Szilárd képviselı saját maguk védelmében szól. A testületi ülés anyagát idıben 
megkapták, többször is átolvasta. Véleménye szerint, ha így folytatják, lassan már hetente 
négyszer is összeülnek. Úgy látja, ezek a csütörtöki megbeszélések nagyon hatékonyak, át 
tudják beszélni az anyagot. A munkatervet a kiegészítésekkel együtt elfogadja.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzınek teljesen mindegy, mikorra készíti el a beszámolót. Az 
elhangzott  javaslatokat jobbító szándékúnak ítéli. Az informális ülésnek kötelezı jellege 
nincs, és nem is lehet. A zárt ülés menetével kapcsolatban kíván néhány szót mondani. Az 
idıpontot azért tették 14. 00. órára, mert alkalmazkodni kell a családgondozókhoz, akiknek 
délután még több elfoglaltsága van. Ezt követıen kerülhetne sor az informális ülésre. 
 
Liber Árpád Béla képviselı javasolja, hogy amennyiben testületi ülésre vendéget hívnak, 
tiszteljék meg ıket azzal, hogy elıre veszik ıt érintı napirendet,  ne kelljen nekik végig ülni a 
teljes ülést. Tudja, hogy a körjegyzı asszony minden nap késı esetig dolgozik, ezért szeretné 
tudni, milyen plusz munkát végez, vagy mit lehetne levenni a válláról. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı el mondja, hogy a körjegyzıség megalakulása elıtt a két 
település összesen16 fıt foglalkoztatott, jelenleg pedig 12-en vannak. E mellett a létszám 
mellett a feladat nem lett kevesebb. Ettıl függetlenül bármikor beszámol a körjegyzıség 
munkájáról.  
 
Takács József polgármester: A körjegyzı asszony sok többlet munkát vállal, többek között 
a pályázatírást.  
 
Dr. Zóka László képviselı a januárra javasolt beszámolóra való felkérését visszavonja, nem 
akar indulatokat kavarni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı a döntéstervezetekrıl elmondja, hogy az 
tartalomjegyzéknek készül, ebbıl fel lehet olvasni a határozati javaslatokat, és a jegyzıkönyv 
írásánál is segítséget nyújt. 
 
Liber Árpád Béla képviselı szeretné, ha áprilisban visszatérnének a beszámolóra.  

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
230/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

   
  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  

a 2011. évi munkatervét a vitában elhangzott kiegészítéssel együtt 
elfogadja. 

  Felkéri a polgármestert és a jegyzıt az elfogadott munkaterv  
  maradéktalan végrehajtására és az illetékesek részére történı  
  megküldésére. 
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  Határidı: azonnal és 2011. december 31. 
  Felelıs: Takács József polgármester és 
      Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 

 
 
 
Ezt követıen Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

SZÜNET! 
 
 

Szünet után: 
 
 
3./ Következı évi adó és ármegállapításokkal kapcsolatos ügyek. 
      a./ Szilárd hulladék  
      b./ Ivóvíz és szennyvíz 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Liber Árpád Béla képviselı tehetetlennek érzi magát az árkalkulációt illetıen. Nem lehet 
mást tenni, el kell fogadni. 
 
Böröczky Szilárd képviselı: Évek óta visszatérı probléma, nem tudnak mit tenni, el kell 
fogadni. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy Zöldfok ülésen vett részt. Osztalékot kifizetnek 
112 millió forintot. Egyet ért Szomorú Szilárd képviselı társával, sajnos nem tudunk semmit 
tenni, kis önkormányzat vagyunk. Idén is próbálkozott más szolgáltatóval felvenni a 
kapcsolatot, ám a jogászok nem vállalták fel, amit kért. Nem sikerült költségcsökkentést 
kiharcolni. Összeült a 3 kistérség, de ık sem tudtak eredményt elérni.  
 
Boór Miklós képviselı az iránt érdeklıdik, hogy csak a Zöldfok szállít a Balaton parton? 
 
Takács József polgármester: Próbálkoztunk az Ordacsehi lerakóba szállítani a szemetet, de 
ezt nem engedik meg, mert ha ez kiderül, akkor a többi környezı önkormányzat is oda 
szeretné vinni, ezt pedig nem engedi meg a Zöldfok. 
 
Böröczky Szilárd képviselı úgy látja, mi vagyunk a legrosszabb helyzetben, legtávolabb 
vagyunk Somtól.  
 
Boór Miklós képviselı azt kérdezi, nem építhetnénk más településsel közösen szemétlerakót? 
 
Takács József polgármester: Volt egy kistérségi tájékoztató, ahol kérte az illetékes 
szakembereket, jelöljenek ki a környékben egy olyan területet, ahol el lehetne helyezni egy 
szemétlerakót.  
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Boór Miklós képviselı tudomása szerint Gyır mellett is van ilyen, ott szelektíven válogatják 
a szemetet.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy minıségi szolgáltatást vár a lakosság ezért 
a pénzért. Megjegyzi, hogy vasárnap reggel 7 óra tájban elment a kukás autó a Csokonai 
utcában, és emiatt az ott lakók nagy részétıl nem lett elszállítva hulladék. Kéri, hogy a 
jövıben kiszámítható legyen a szállítás ideje, mert mostanában hol kora reggel, hol pedig dél 
körül jön az autó.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, a rendeletben úgy szerepel, hogy reggel 7 óráig 
kell kihelyezni a szemetet, de amennyiben igény van rá, ez az idıpont módosítható 8 órára is. 
A divízióigazgató úr által javasolt matricát nem építették be a rendeletbe, viszont a 
szüneteltetési lehetıség bele került. Ezt külön szerzıdéssel oldható meg, de kikötöttük melyik 
az a fıszezonbeli idıszak, amikor senki nem szüneteltetheti  a szolgáltatást.  
 
Takács József polgármester: Az autók GPS-sel vannak felszerelve, amennyiben hasonló eset 
fordulna elı, kéri értesítsék, és intézkedni fog a hulladék elszállításról.  

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

22/2010 (XII. 13.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt  
24 / 2002. (XII. 16.) RENDELETE 

A helyi hulladékkezelési szolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
 
4./ A 2011. évi teljesítmény követelmények alapját képezı kiemelt célok meghatározása. 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester és  
                          Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
    (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Dr. Zóka László képviselı felhívja a figyelmet, korábban milyen fontos szerepe volt a 
bizottságoknak, és a bizottsági referensek munkájáról sem szabad elfeledkezni. A tájékoztató 
részletes, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a körjegyzı 
asszony munkáját a testület kiválóra értékeli. 
 
Liber Árpád Béla képviselı már korábban is említette, hogy személy szerint bizottság párti, 
a döntések elıkészítését illetıen. Tudja, hogy gyarapodik a község vagyona az utak 
átvételével, de ez sokba fog nekünk kerülni. A körjegyzıség felépítését illetıen szeretne 
valamilyen tájékoztatást kapni, ki mivel foglalkozik. Semmiféle adóemeléssel nem ért egyet, 
a polgármester programjában sem szerepel emelés. Az adóbeszedés hatékonyságának 
növelésével viszont egyetért. Adófeltárással lehet bevétel növekedést elérni. Végezetül 
felhívja a figyelmet, hogy a településen az utcák házszámozása kritikán aluli, sıt néhány 
utcának még neve sincs. 
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Böröczky Szilárd képviselı egyetért képviselı társával a házszámozást illetıen. Ezt a 
problémát orvosolni kell.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy az SZMSZ felülvizsgálatára februárban 
kerül sor, akkor visszatérünk a bizottság kérdésére. Az építmény adók tárgyának helyszíni 
ellenırzése megkezdıdött, ezzel párhuzamosan a házszámokat is vizsgálják.  
 
Takács József polgármester megköszöni a részletes beszámolót.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
231/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évre 
kitőzött alapcélok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és 
megállapítja, hogy a végrehajtás megtörtént. 
A körjegyzı teljesítményét kiválóra értékeli. 
A 2010. évre elıírt feladatok közül a folyamatos végrehajtást és alapcélt 
jelentı feladatokon túl:  
A./ Az önkormányzatok mőködéséhez, gazdálkodásához, valamint az 

önkormányzati feladatok ellátásához  kapcsolódó kiemelt célok: 

1./ A ciklusra vonatkozó gazdasági program elıkészítésében való 
részvétel, a Kt. által elfogadott gazdasági program végrehajtásában való 
hatékony részvétel. 
2./ A 2011. évi költségvetés elıkészítése, az abban meghatározott 
gazdálkodási és célfeladatok megvalósítása, az idıszaki beszámolók 
elıterjesztések elkészítése. 
Kiemelten.  

- Integrált közoktatási pályázat,  
- IKSZT, illetve  
- az elıkészítés alatt álló nagyberuházásokhoz szükséges feltételrendszer, 

háttér megteremtése. 
  
3./ A 2010. évi költségvetés végrehajtásának beszámolója és azt 
megalapozó nyilvántartások alapján az elıterjesztésben a szükséges 
információ biztosítása.  
4./ SZMSZ felülvizsgálat utáni elıterjesztése, szabályzatok 
felülvizsgálatának befejezése. 
5./ Folyamatba épített és végrehajtási ellenırzések a belsı ellenırzési 
társulás ellenırének bevonásával. 
6./ A Széchenyi terv pályázatainak figyelemmel kísérése és rendszeres 
információ a Kt. elé. 
7./ A képviselıi munkák korszerő eszközrendszerek bevezetésével 
történı segítése. 
10./ A nyilvánosság tájékoztatásának javítása. E körben kiemelten: 
       - vállalkozói fórum, tulajdonosi tanácskozás (telek alakítás és 
közmővesítés stb.) 
       - új honlap és annak folyamatos karbantartása 
       - önkormányzati sajtó koordinálása 
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       - az üdülı tulajdonosokat is érintı kérdésekben a Miújság 
szerkesztıségének  
         tájékoztatása, ill. kapcsolat rendezésének elısegítése. 
 
B./ A Körjegyzıségben foglalkoztatott köztisztviselıknek az 
államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával, 
valamint a hivatali ügyintézés ellátáshoz kapcsolódó kiemelt célok: 
Hasonlóan az önkormányzati alapcélnál meghatározott módon a 2010. 
évre elıírt és folyamatosan teljesítendı államigazgatási feladatok és a 
munkaköri leírások – azok félévente történı arányos teherviselés 
szempontjából történı értékelés – mellett az alábbiak kiemelendık: 
1./ Az adóalanyok és adótárgyak  teljes körővé tétele érdekében a 
megkezdett építmény és telekadó helyszíni ellenırzésekkel történı 
továbbfolytatása. Ezzel egyidejőleg mindkét településen a 
házszámozásban még fellelhetı hiányosságok megszüntetése. 
2./ A rendezési terv végrehajtásából eredı feladatok elıkészítése – 
kiemelten a beruházási célokat elısegítı hatósági feladatokra – pl. 
telekalakítások elıkészítése, közmővesítések elısegítése, belterületbe 
csatolási, mőv. ág változási, melegvíz jogszerőségi stb. kérdések . 
3./ A halmozott problémákkal küzdı családoknál rendszeressé kell tenni 
az un. esettanulmányokat (pl. 2010.nov.30.), ill. a hivatalból tudomásra 
jutott esetekben a döntésre jogosulthoz kezdeményezni a megfelelı 
intézkedés megtételét. 
4./ A közterület-foglalások nyilvántartásának pontosítása, éven túli 
kötelezettség (ép. alatti, ill. tulajdonosi elıkerteknél) 
5./ Birtokvédelmi ügyek kiemelt kezelése. 
A fentiek alapján a körjegyzı részletes feladatait a polgármester, a 
köztisztviselıkét pedig a körjegyzı készítse el és az érintettekkel január  
15-ig ismertesse. 
 
Határidı: azonnal és január 15, ill. folyamatos dec. 31-ig 
Felelıs: Takács József polgármester 
              Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı értelem szerint 
 
 

Ezt követıen Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

SZÜNET! 
 
 

Szünet után: 
 

 
5./ Aktuális ügyek 
 
a./ Belsı ellenırzési ütemterv 
 
A képviselı-testület 2010. november 29-i anyagában szereplı elıterjesztésre az ott 
meghatározottak alapján elıterjesztett határozati javaslat alapján tárgyalta. 
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A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
232/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
                     Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
  Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által  
                     megbízott belsı ellenır 2011. évi feladattervéve és ellenırzési  
                    ütemtervébe fı szempontként a helyi önkormányzatok közös intéz-  
                    ményeinek hatékony mőködésének felülvizsgálatát jelöli meg.  
                    Balatonszemes és szervei (költségvetési és többségi gazdasági társaság) 
                    tekintetében az ellenırzési ütemtervben: 
                    2011. évi költségvetésének  megalapozottságát, a féléves és ¾ éves  
                    pénzügyi beszámolóját, valamint a 201. évi zárszámadást és azt    
                    alátámasztó kötelezettségvállalásokat,  
                    valamint  a pénzügyi szabályzatok   aktualizálásának  teljes körő   
                    ellenırzését kéri beütemezni. 
                    felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekrıl a BTKT társulási  
                    tanácsát tájékoztassa. 
 
                    Határidı: 15 napon belül és folyamatos 2011. dec. 31-ig 
                    Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
 
 

b./ Önkormányzati bérlakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítása: 
 
Fehér László lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítása 

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
233/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  Fehér 
László Balatonszemes, Mártírok u. 7.sz. alatti lakos részére, annak 
kérelmét elfogadva a Balatonszemes, Mártírok u. 7. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti szerzıdését 1 éves idıtartammal,  2011. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés meghosszabbításáról 
gondoskodjék 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. január 10. 
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Vargáné Urus Teréz lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítása 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
234/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  Vargáné 
Urus Teréz Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 52/2.sz. alatti lakos részére, 
annak kérelmét elfogadva a Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 52/2. szám 
alatti önkormányzati bérlakás  bérleti szerzıdését 1 éves idıtartammal,  
2011. december 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés meghosszabbításáról 
gondoskodjék 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. január 10. 

 
 
Komáromi Krisztina lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítása 

 
Takács József polgármester: Mivel a kérelmezı az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság munkavállalója javasolja az 5 éves, vagy feltétel bekövetkeztéig  (a Kft-nél fennálló 
munkajogi jogviszony fennállásáig) történı szerzıdéskötés lehetıségének átgondolását. 

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
235/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
Komáromi Krisztina Balatonszemes, Szabadság u.12.sz. alatti lakos 
részére, annak kérelmét elfogadva a Balatonszemes, Szabadság u. 12. 
szám alatti önkormányzati bérlakás  bérleti szerzıdését 1 éves 
idıtartammal,  2015. december 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés meghosszabbításáról 
gondoskodjék 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. január 10. 

 
 
c./ 2011. évre vállalt kötelezettségek körébe tartozó kérdések: 

- Útforgalmi csomópont pályázata 
      (A pályázati kiírás mellékelve.) 

 
Takács József polgármester rádi csomópont elıtti kijárót, az iskola elıtti behajtót, a 
Szindbád Hotel elıtti utat és a Fı u .-Kisfaludy u. keresztezıdését javasolja a pályázatban 
megjelölni. Amennyiben nincs ennyi lehetıség, fontossági sorrendet kellene felállítani.  
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Boór Miklós képviselı véleménye szerint el kell gondolkodni a Kistücsök étterem elıtti 
keresztezıdésnél egy körforgalom kialakításáról. Az iskolánál is szükséges lenne, de a 
Széchenyi utca megnyitását is figyelembe kell venni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: 80 M forintos keretbıl várhatóan 20-25 pályázat 
befogadása lehetséges, ezért sorrendet kellene felállítani. 
 
Liber Árpád Béla képviselı fontossági sorrendet felállítva elsı helyre az iskolát, második 
helyre a Kistücsök elıtti csomópontot javasolja. Ezek dokumentálhatóan a legveszélyesebbek, 
több baleset is történt ezeken a helyeken. Megfontolandónak tartja a temetı környékére egy 
forgalom lassító sziget elhelyezését.   
 
Dr. Zóka László képviselı: Körjegyzı asszony mondta, hogy nagyon korlátozott a 
lehetıség. Ennél a pályázatnál határozottan ellenünk hat, hogy a Fı utca önkormányzati 
tulajdonba került. Egyébként Liber Árpád képviselı társa javaslatait támogatja.  

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
   236/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából KKK „NMF Útpénztár  
Elıirányzat” pályázati kiírásaiból a Balesetveszélyes csomópontok  
átépítésének társfinanszírozására az alábbi sorrendben : 
1./ Gárdonyi-Fı u. és 7-es fıközlekedési út 
2./ Toldi,- Szabadság és 7-es fıközlekedési út 
3./ Rádi csomópont 
pályázati kiírása szerinti pályázat benyújtásának elıkészítését rendeli el. 
A pályázat elıkészítése kiterjed a 7-es fıközlekedési út temetı elıtti  
szakaszának forgalomlassító megoldásának felülvizsgálatára is. 
A költségbecslés ismeretében a Kt. a saját erı biztosítására vonatkozó  
határozatát a januári Kt. ülésén hozza meg. 
 
Határidı: 2011. jan. Kt. ülés ill. pályázat bead. hi: jan. 31. 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

- Számítástechnikai pályázat 
  (A pályázati kiírás mellékelve.) 

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

-  
237/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
CIVIL COM Egyesület által kiírt „Szervezetek/intézmények komplex 
számítástechnikai infrastruktúra- fejlesztése” pályázati felhívására  
pályázatot nyújt be. A pályázat része a képviselıi munka korszerősítését 



 12 

elısegítı laptopok beszerzése is. 
 
Határidı: 2011. január 31. 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

- Képviselık természetbeni juttatása körébe tartozó mobil telefon 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Ez az, amit sokat emlegetünk és meg kellene lépni, de 
pénzügyi fedezetet kell rá teremteni.  
 
Liber Árpád Béla képviselı nem kér készüléket, csupán egy SIM kártyát. Október 18-a óta 
erre várnak. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a közelmúltban érkezett meg az ajánlat, de 
jelenleg nincs rá fedezet. Éves szinten ez fél millió forintot jelent. Úgy véli január közel van, 
akkor be kell hozni a költségvetési rendeletet is. Akkor megpróbálnak a 2011-es évre olyan 
elıirányzatot biztosítani, hogy a fedezet rendelkezésre álljon. 
 
Ifj. Vasicsek László képviselı azt kérdezi, nem kaphatnának-e havonta hozzájárulást a 
telefon költségekhez? 
 
Liber Árpád Béla képviselı: Itt a lényeg a költségmentesség.  
 
Dr. Zóka László képviselı sem laptopot, sem telefont nem kér.  
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében  az alábbi határozatot hozta: 

-  
238/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
T-mobil szolgáltató árajánlata alapján 10 db. mobil  

                        telefonkészüléket és hozzá flotta rendszerben mőködı elıfizetést 
                         rendel meg. A készüléket és annak használati és térítési szabályzatát  
                        a költségvetési rendelet – költségvetési elıirányzatot tartalmazó –  
                        elıterjesztésével egyidejőleg kell elıterjeszteni. 

 
Határidı: 2011. januári Kt. ülés 
Felelıs: Takács József polgármester 

                         
 

- TDM-ben való részvétel 
 

A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
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239/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pannon  
Szivárvány Kft-vel tartós megbízási szerzıdést kíván kötni. 
A szerzıdés feltételeire vonatkozó konkrét határozatát a Kft  
ügyvezetıjének írásos elıterjesztését követıen hozza meg. 
 
Határidı: 2011. januári Kt. ülés 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

- Szemes Fesztivál és a mővelıdési ház fesztiváljának rendezésére vonatkozó 
határozatatok 

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

-  
 

240/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kıporosi  
Bt. –vel a 2011. évi Szemes fesztivál rendezésére a 2010. évi  
szerzıdés alapul vételével megállapodást köt. 
A rendezvény költségére a 2011. évi költségvetési rendeletében 
2 millió Ft + ÁFA elıirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésével és a költség- 
vetési rendelet tervezet elıterjesztése során a fedezet biztosításának 
biztosítására. 
 
Határidı: 2011. februári Kt. ülés 
                szerzıdés szerint 
Felelıs: Takács József polgármester 
 

Böröczky Szilárd a nyárbúcsúztató rendezvény névvel nem ért egyet, mert az ez véget 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
241/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
az idegenforgalmi vonzerı növelése érdekében a Latinovits Zoltán  
Mővelıdési ház rendezésében 2011. augusztus 19-21-ig 
szezonzáró keretében „Bujtor” Fesztivállal egybekötött nyármarasztó  
rendezvényt  szervez. 
A rendezvényhez 1 millió 500 ezer Ft + Áfa elıirányzatot biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezet  
elıterjesztése során a fedezet biztosításának pótelıirányzatával együtt 
hozza javaslatba az intézmény költségvetési keretét. 
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Határidı: 2011. februári Kt. ülés 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
 

- Közvilágítás korszerősítése 
 
Buday Miklós Miújság fıszerkesztıje elmondja, hogy a Berzsenyi utca végén nincs 
közvilágítás, kéri hogy lehetıség szerint ezt próbálják megoldani. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Több hasonló bejelentés érkezett, összesíteni fogják, és 
keresik a megoldást. 

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

-  
 

242/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
a közvilágítás korszerősítésére és a LED-es lámpatestekkel 
való cserére elızetes szándékát fejezi ki. 
A korszerősítés végleges döntése elıtt fel kell mérni a lámpatestek 
számát, kalkulálni szükséges a megtakarítás összegét és  
megvizsgálandó a finanszírozás módja. 
A Kt. az elıkészületi munkák lebonyolításával a polgármestert bízza  
meg azzal, hogy ennek elkészülte után azt a Kt. elé kell terjeszteni. 
 
Határidı: azonnal és értelem szerint az elıkészített anyag elkészülte  
                utáni Kt. ülés 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

- Oktatási tárgyú és integrált közoktatási pályázattal összefüggı a TKT határozatit 
alapján hozandó döntés tervezetek 

 
1./  A Reich Károly Általános Iskola Igazgatója azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunk 
Képviselı- Testülete felé, hogy a 6. osztály létszám-határát a törvényben engedélyezetett 2 
fıvel a 2010/11-es tanévre vonatkozóan engedélyezni szíveskedjék. Ennek indokoltsága: az 
Oktatási Hivatal ellenırzése során észrevételezésre került, hogy az alapító okiratban a 
maximális osztályhatár létszámot meghaladtuk. 
 

A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
243/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat : 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı- testület 
a Reich Károly Általános, Sportiskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
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Szakszolgálat alapító okiratában szereplı maximális 
osztálylétszám- határt 2 fıvel megemeli. 
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére 
 
Határidı : azonnal 
Felelıs :  Takács József polgármester 

 
 
2./ A korábbi Kt. üléseken kiadott un. bizalom erısítı és térségi-járási megállapodások 
jóváhagyása a Tkt. Társulási Tanácsának  187/2010 (X.28), valamint a 201/2010 (XI.25) 
határozatai alapján 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

244/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat : 
 
a./ Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı- testület a  
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás 187/2010 (X. 28)  
döntésének megfelelıen a közoktatási integrációval  
kapcsolatos bizalomerısítı megállapodás tervezetét  
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja.  
b./ a Képviselı-testület a 201/2010 (XI.25.) BTKT  
határozatára is figyelemmel a térségi – járási együttmőködési  
megállapodást elfogadja és a Társulási Tanács részére  
elfogadásra javasolja. 
A fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
Társulási Tanács Munkaszervezete részére a döntést megküldje  
és a Tanács ülésein a képviselı-testület álláspontját képviselje. 

                                    
                                   Határidı : azonnal 
                                   Felelıs :Takács József polgármester 

 
3./ A TKT. által integrált közoktatási pályázat irányító hatósága hiánypótlásként  kérte 
azon nyilatkozatot, hogy a beruházással kiváltott (felszabadult) épületek, építmények 
hasznosítására vonatkozó nyilatkozatot tegyék meg az érintett önkormányzatok. 
A településünkön az iskola bıvítésével hasznosíthatóvá váló un. kastélyiskola 
tekintetében ha profit orientált hasznosítás történik, úgy a támogatás összegébıl ennek 
mértéke levonandó. 
A fentiek, valamint képviselıi javaslatokra is figyelemmel kérjük a felhatalmazást arra, 
hogy a hasznosítás irányát meghatározni szíveskedjenek. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

245/2010.(XII.13.) számú Képviselı-testületi határozat : 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı- testület az 
önkormányzat tulajdonában álló (Balatonszemes, Gárdonyi u.  
1.sz) un. Kastély iskola épületének az integrált közoktatási  
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pályázattal  megvalósítandó iskola bıvítés esetén történı  
hasznosítására az alábbi célt határozza meg: 
- nonprofit (Eü, szociális, közigazgatási alapfeladat ellátásául 

szolgáló intézményegység. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a tisztségviselıket, hogy a fenti 
döntés értelmében a szükséges nyilatkozatot tegyék meg és 
továbbítsák a pályázatírók és kezelık felé. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
 
Bejelentések 
 
Ifj. Vasicsek László képviselı elmondja, hogy minden képviselı kapott egy személyre 
szóló utcanévsort. Ennek az a célja, hogy a képviselık felelısséget vállaljanak az adott 
utcák lakói iránt, és a felmerülı problémákat továbbítsák a testület felé.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a Választási és Önkormányzati törvény  
leírja, hogy a megválasztott képviselınek az egész település érdekében kell a munkáját 
végezni. Ilyen módon is felosztható a település. 
 
Dr. Zóka László képviselı javasolja ezt az újságokban megjelentetni. 
 
Böröczky Szilárd képviselı: Természetes módon ezt mindenki elvállalja, de azt nem 
szabad elfelejteni, hogy a képviselık az egész községért felelısek. Úgy érzi, nem csak 
abból a néhány utcából választották meg, amelyek a listán szerepelnek, felelısnek érzi 
magát az egész településért. 
 
A napirendek tárgyalását követıen Takács József polgármester – mivel ez az év utolsó ülése 
volt - egy idézettel kívánt békés kiegyensúlyozott ünnepeket és továbbiakban harmonikus 
munkát a Képviselı-testület tagjainak és boldog karácsonyt valamennyi résztvevınek, majd 
mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt 17 órakor az ülés bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
        

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna  
             polgármester       körjegyzı 
 


