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,JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 14-én 
18.50 órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti nagy 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     
Fias Istvánné képviselı              
Mischl Antalné képviselı      
Petrus Péter képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı     
Zrínyi László képviselı 
 
Távolmaradását elıre nem jelezte:  
 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı 
Kocsisné Liber Márta képviselı  
 
Érdeklıdı:  4 fı 
 
Takács József polgármester ismételten köszönti a Képviselı-testület tagjait,  és minden 
megjelentet. 
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 fıvel jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
Takács József polgármester elıterjesztette a  napirendi tervezetet: 
 

1. Aktuális és egyedi képviselı-testületi döntést igénylı ügyek 
 
A napirendi tervezeteket a képviselı-testület  egyhangú szavazattal tárgyalásra elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1/a.,  Termálkút védıidom megrendelése 
 
Takács József polgármester elmondta, hogy a május 17-i döntésnek megfelelıen a 
meghallgatás megtörtént és ott valamennyi kérdés tisztázódott ezt követıen felolvassa a 
határozati javaslatot.  
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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104/2010 (VI.14.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete Balatonszemes 
K26 sz. kút hidrogeológiai védıidom terveinek elkészítésére, az ahhoz 
kapcsolódó feladatok elvégzésére a kedvezıbb    AQUIFER 
Környezetvédelmi Mérnöki Kft. Nagy András ügyvezetı igazgató által 
adott 3.100.000.-Ft+ Áfa-s  ajánlatot fogadja el. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a munkával kapcsolatos 
szerzıdés aláírására.  
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2010. június 15. 

 
 
1./b.,  Balatonszemesi-Balatonıszödi közös idıszaki lap terjesztése 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Az elızı ülést azzal fejezték be, hogy kérte az İszödiek 
véleményének megismerését, hiszen itt a nyilvános ülésen kétely merült fel azzal 
kapcsolatban, miszerint Balatonıszöd is akarja-e a közös lap megjelentetését. Ezt ismételten a 
balatonıszödi testület elé terjesztették, hiszen ık ajánlották fel elsıként a közös kiadvány 
megjelentetését. Még nem született döntés a lap nevérıl, példányszámáról és a megjelenés 
idıpontjáról. A balatonıszödi Képviselı-testület egyhangúlag megerısítette januári döntését, 
miszerint a név maradjon Balatonszemesi-Balatonıszödi Hírmondó (vagy fordítva). Ez 
számukra nem okoz semmiféle problémát, mindkét változat elfogadható. Ezt követıen 
ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Szomorú Szilárd képviselı az iránt érdeklıdik, mennyibe kerül a lap elıállítása? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy 1 lap elıállítás 12 oldallal számolva 42,80 
Ft-ba kerül. Amennyiben több lapból áll, úgy kb. 50.- Ft-tal lehet kalkulálni.  Két neve 
elhallgatását kérı személy  támogatást ajánlott fel. Ebbıl következik, hogy ezt az összeget a 
körjegyzıség számlájára kell befizetni. Költségcsökkentés gyanánt az érdeklıdık akár e-
mailben is megkaphatnák a lapot.    Felmerült egy vadonatúj körjegyzıségi  lap indításának 
lehetısége is, de ez most nem aktuális. Ezzel a kiadvánnyal nem kívánnak a Miújságnak 
konkurenciát állítani, csupán a lakosság tájékoztatása a cél. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester az iránt érdeklıdik, milyen idıközönként jelenik 
meg a lap? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Havonkénti kiadást terveznek, hiszen a Képviselı-
testületek döntéseit kellene közvetíteni, az üléseket pedig havonta tartanak.  Azt szeretnék, ha 
nem a Miújsággal egy idıben jelenne meg a kiadvány, így sőrőbb és rendszeresebb lenne a 
tájékoztatás. Azt a módozatot érdemes a Miújságtól átvenni, hogy elıre napra pontos 
lapkiadási terv készüljön. 
 
Szomorú Szilárd képviselı véleménye szerint nyári idıszakban sok nyaraló is hozzá szeretne 
jutni az újsághoz, ezért javasolja, hogy  több forgalmas helyre helyezzenek ki belıle. 
Amennyiben igény van rá, úgy e-mailben is el lehetne küldeni az érdeklıdıknek.  
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A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, 1 nem  ellenében az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2010 (VI.14.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat az 5/2010 (I.18.) és 100/2010 
(V.21) határozatait megerısíti és felkéri Antal János Balatonıszöd község 
polgármesterét, mint a lap alapítójának képviselıjét és felelıs kiadót, hogy 
az alábbi módosítás nyilvántartásba vételérıl gondoskodjon, egyúttal 
megbízza, hogy a közös lap felelıs kiadójának képviseletét lássa el. 
Bejelentendı módosítás:  
a./ A lap címe: „Balatonıszödi –Balatonszemesi Hírmondó”                             
b./ Tárgyköre:  az 1986. évi II. tv. és végrehajtása tárgyában kiadott 
12/1986 (V.22) Korm. Rendelet alapján a lakosság és az  
üdülıtulajdonosok közérdekő információkat szerezzenek,  
közérdekő adatokhoz hozzájussanak, - a hírközlés más eszközeivel 
összhangban -  hiteles, pontos és gyors tájékoztatást kapjanak. 
      c./ Felelıs kiadó: Balatonıszöd Község Önkormányzatának képviselı-
testülete –   és Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 
képviselı: Antal János polgármester  
      d./ Kiadó címe:    8637 Balatonıszöd, Szabadság u. 89  
helyett: 8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. 
      e./ Szerkesztıség vezetıje: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı. 
2./ A képviselı-testület egyetért azzal, hogy a közös idıszaki lap írott 
formában 800 példányban jelenjen meg, melybıl 100 példány 
Balatonıszödön, 700 példány Balatonszemes területén kerül terjesztésre. A 
terjesztésre mindkét településen aktivisták bevonásával ingyenesen történik. 
A testületek az írott sajtó mellett az önkormányzati honlapon való 
közzétételt és igény esetén E-mail elektronikus formában történı 
terjesztésével egyetértenek. 
3./ A Képviselı-testület a sokszorosítás helyéül a Körjegyzıség - a 
rendelkezésére bocsátott fénymásolók igénybevételével - székhelyét jelölik 
meg. Tudomásul veszi, hogy a felelıs szerkesztı mellett a 
szerkesztıbizottság az önkormányzati intézmények vezetıi és a felelıs 
szerkesztı által megjelölt személyekbıl áll. A szerkesztıbizottságba 
felkérik Dr.Stirling János professzor úr közremőködését, akinek a tisztség 
elfogadását ezúttal is köszönettel veszik. 
 
Határidı: 15 napon belül 
Felelıs: Takács József polgármester 
              Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı  

 

 

1/c., Rendezvények elektromos csatlakozási problémáinak megoldása 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy évek óta gondot okoz a különbözı 
rendezvényekhez szükséges elektromos csatlakozás megoldása. Ezzel kapcsolatban felkéri 
Sárfi Sándor villanyszerelıt, hogy adjon tájékoztatást a probléma megoldásának 
lehetıségeirıl.  
 
Sárfi  Sándor: 3 éve készítettek egy áramvételezési pontot, ahova ideiglenes órát helyeztek 
el. A Szemes Fesztivál ezt már túl nıtte, ami azt jelenti, hogy este 11 óra körül már nincs 
áram a Rózsaparkban. Egy mobil hosszabbítós hálózatra lenne szükség, amelyet igény esetén 
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bérbe is lehetne adni. A Szemes Fesztiválra  4-5 ilyen eszközre lenne szükség, ami kb. 
darabonként 100 ezer forintba kerül. Ezt nem lehet kapni, úgy kell egyedileg összeszerelni.  
 
Szomorú Szilárd képviselı véleménye szerint ezt az önkormányzatnak kell bevállalni. Az a 
lényeg, hogy biztonságos legyen. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester: Egyszer mindenképp meg kell venni, hiszen 
bármikor szükség lehet rá.  
 
Böröczky Szilárd képviselı azt kérdezi, át lehet-e hárítani a költséget a szervezıre? 
 
Sárfi Sándor: Tudomása szerint ha Selmeczy Áginak kell megvenni, az a mősor rovására 
megy. 
 
Szomorú Szilárd képviselı: Meg kell venni, majd jövıre el lehet dönteni, hogyan legyen 
tovább.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı úgy látja, ezzel a korábbi évek problémáit meg lehet  
szüntetni.  Nem csak a Szemes Fesztiválon lehetne használni, hiszen a Zenepavilon is 
gondokkal küszködik. Mindenképpen biztosítani kell, hogy a rendezvényeken valamennyi 
részt vevı biztonságban legyen. Mobil színpadra és rendezvény sátrakra  pályáztunk 7 
településsel együtt, ahol mi vagyunk a gesztorok. Ezt a berendezést ki lehetne ajánlani bérleti 
díj ellenében a másik településeknek is.  Az önkormányzat tulajdonában lenne, és véleménye 
szerint Sárfi Sándort kellene megbízni a kezelésével.  
 
Róka László mővelıdési ház igazgató elmondja,  hogy korábban voltak ellentétek Selmeczy 
Ágival  a Szemesi Fesztivál rendezését illetıen. Egyetért azzal, hogy a berendezés az 
önkormányzat tulajdonába kerüljön, és lehetıség szerint bérbe lehessen adni. Sárfi Sándorral 
átalánydíjas szerzıdés megkötését javasolja, amely magában foglalja a hangosítást és a 
világítást. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı kiegészítésként elmondja, hogy a fedezetet az 
idegenforgalmi adóra vonatkozó, minisztérium által felosztott tartalékból Balatonszemest 
megilletı 8 millió forintból lehet biztosítani. Ezt idegenforgalmi célokra lehet felhasználni.  
 
Takács József polgármester: Természetesen árajánlatot kell kérni. Az átalánydíjas 
szerzıdéssel kapcsolatosan elmondja, hogy korábban, amikor a Bolcsiék végezték,  36 ezer Ft 
+ Áfa volt a díj.  
 
Sárfi Sándor: Nem érzi úgy, hogy most nyáron lenne itt a szerzıdéskötés ideje. 
 
Takács József polgármester véleménye szerint  az átalánydíjas szerzıdés biztonságos. 
 
Róka László mővelıdési ház igazgató felhívja a figyelmet, hogy karbantartási feladatokat is 
el kell látni.  
 
Szomorú Szilárd képviselı úgy véli, most nem lehet döntést hozni.  
 
Petrus Péter képviselı: Az elosztórendszer munkavédelmi kérdés, meg kell csinálni. 
Tisztázni kell a milyen szerzıdést kötünk, de a javítási munkákat ebbe nem kell belevenni. 
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Ezekért a munkákért külön számlát kell kiállítani. A szerzıdés csak a rendezvényeket, és az 
azokhoz kapcsolódó tevékenységeket tartalmazná.  
 
Takács József polgármester: Tiszta helyzetet kell teremteni. Egyetért Petrus Péter képviselı 
javaslatával. Javasolja szerzıdéstervezet elkészítését, amirıl a testület késıbb tárgyaljon. 
Véleménye szerint lehetséges, hogy a Kft. is el tudná ezt a feladatot végezni, de nekik a 
község rendben tartása a feladatuk.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy  a június 21-re 
tervezett ülés 28-án lesz megtartva, mivel a megvalósítás úgy tőnik egyhangúlag támogatott, 
kéri, hogy árajánlatot ez idıre a vállalkozó nyújtson be, hogy a konkrét adatokkal lehessen 
döntést hozni.  
 
 
 
1./d., Bejelentések  
 
Szomorú Szilárd képviselı a Balatonszemes-Balatonıszöd összekötı útról szeretne rövid 
tájékoztatást kapni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a Központi Közútkezelı hozzájárulását 
adta a felújításhoz, a felújítás után kerülne önkormányzataink tulajdonába, jelenleg az 
elıszerzıdés készítésének egyeztetési fázisában  vagyunk.  
 
Szomorú Szilárd képviselı javasolja -  legalább az üdülési szezonra - a Berzsenyi utca 
egyirányúsítását.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy egy szakhatósági bejárás után lehetne a 
javaslatot döntésre elıkészíteni. Fel kell mérni, hogy a csatlakozó útkeresztezıdések és az 
ezzel egyidejőleg Semmelweis utca megnövekedett forgalmát hogyan lehet szabályozni. A 
szakhatóságoknak 8 nappal a bejárás elıtt kell a meghívót megkapni. 
 
Takács József polgármester: Kb. 20 táblát kellene kihelyezni, kb. 20 ezer forint darabja.  
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester a szúnyogirtás felıl érdeklıdik.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az elmúlt héten volt irtás, de sajnos a hatása 
még nem érzıdik.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Már jeleztük az illetékesek felé, hogy nem volt hatékony a 
permetezés. Valószínőleg  meg fogják ismételni. Egyébként a költségek felét az 
önkormányzat fizeti. A megismétlés úgy lett kérve, hogy azt garanciális kötelezettségként és 
külön fizetési nélkül valósítsák meg. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester a Zöldpontok körüli problémákra hívja fel a 
figyelmet.  
 
Fias Istvánné képviselı nehezményezi, hogy a favágók nem hagytak rendet maguk után a 
favágások alkalmával. Fákat elvitték,  a gallyak pedig mindenhol ottmaradtak. Reméli, a 
szerzıdés szerint kötelezni lehet ıket a maradék elszállítására.  



 6

 
Takács József polgármester: A megállapodás úgy szól, hogy a gallyat az önkormányzat 
szállíttatja el, a Kft. pedig komposztálja. Igaz, a fáért nem kaprunk semmit, de a kivágásért 
sem kellett fizetni. 
 
Szomorú Szilárd képviselı: Kéri a képviselı-testületet, hogy az ülést követıen pár percig 
maradjanak együtt, mert fontos kérdésekben kíván a képviselı-testület tagjaival megbeszélést 
tartani. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt, és azt 19.30 órakor bezárta. 
 
  
 

Kmf. 
 
           

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna  
             polgármester       körjegyzı 

 

 

 


