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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd 
Községi önkormányzat Képviselı-testületének  2010. június 28-án 17.00 órakor a Latinovits 
Zoltán Mővelıdési ház  földszinti tanácskozó termében megtartott együttes nyilvános 
ülésérıl.  
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részérıl: 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Böröczky Szilárd képviselı    Szántóné Pesti Amália jkv. 
Fias Istvánné képviselı    Boór Miklós iskola igazgató 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı   Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Kocsisné Liber Márta képviselı  
Mischl Antalné képviselı      
Szomorú Szilárd képviselı  18 óra 30 perckor történı távozását bejelentette. 
  
Távolmaradását elıre nem jelezte:  
Valkóné Kovács Márta alpolgármester 
Zrínyi László képviselı 
Petrus Péter a szünetben jelezte, hogy nem tud a továbbiakban a munkában részt venni. 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat részérıl: 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán képviselı 
Hosszú Péter képviselı 
 
Távolmaradását elıre jelezte:  
Kovács Ádám János képviselı 
Nagy Gáborné képviselı 
 
Érdeklıdı: kb. 8 fı 
 
Takács József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 7 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözöli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fıs 
balatonıszödi Képviselı-testületbıl 4 képviselı jelen van, ezért az ülés határozatképes és 
azt megnyitotta. 
 
Ezt követıen a polgármesterek külön-külön szavazásra bocsátották a napirendi tervezeteket. 
 

 
1. Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú  

       Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat   
       2009/2010 tanév eredményeirıl és a 2010/2011-es tanév elıkészítésérıl 
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    Elıterjesztı:   Boór Miklós iskolaigazgató 
 
2. Beszámoló a Nyitnikék Óvoda 2009/2010. nevelési év munkájáról 
    A minıségirányítási program éves értékelésébıl fakadó intézkedések     
    jóváhagyása és a következı év  munkájához szükséges döntések   
    meghozatala 
 
    Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné óvodavezetı 

 
       3./ Egyéb aktuális közös testületi ülésre tartozó kérdések. 

 
A napirend tervezeteket a képviselı-testületek külön-külön egyhangú szavazataikkal 
elfogadták. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 

1./ Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú  
      Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat   
       2009/2010 tanév eredményeirıl és a 2010/2011-es tanév elıkészítésérıl 
 

    Elıterjesztı:   Boór Miklós iskolaigazgató 
   /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 

 
Boór Miklós iskolaigazgató szóbeli kiegészítıjében ismertette azokat a sporteredményeket, 
amelyek a napirend készítésekor még nem voltak ismertek. A testnevelés kiemelt óraszámban 
történı oktatása meghozta a sporteredményeket. Ezt követıen a Zeneiskola tevékenységét, a 
tanulói létszám emelkedését és a minden tekintetben javuló alapfokú mővészetoktatást emelte 
ki. 
Végezetül szólt az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatról, annak elınyeirıl, hogy ezen feladat 
átvállalása megtörtént. 
Összességében a lezárt tanévet eredményesnek ítélte, mely eredmények kollektív munka 
sikere és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik ezt elısegítették, külön megköszönve a két 
testület pozitív hozzáállását a többlet vállalásért. 
  
Mischl Antalné képviselı kérte a jelenlévı Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vezetıjét, 
hogy ismertesse az elmúlt év tapasztalatait. 
 
Reichertné Weisz Beáta a EPSZ vezetıje elmondta, hogy bár kissé akadozva, de mára sok 
tapasztalattal gyarapodva és segítı szándékú kollégákkal, szakemberekkel együtt kialakult 
egy jó gyakorlat, kapcsolatuk úgy a Családgondozói Szolgálattal, a Kistérségi Társulás 
Munkaszervezetével, mint az oktatási nevelési intézményekkel és azok fenntartóival jók. 
A szolgálat a fejlesztı pedagógia, pszichológia iránti megnövekedett igényre és szükségletre 
hívta fel a figyelmet. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı a határozati javaslatban nem szereplı tanulócsoportok, 
napközis csoport a zeneoktatás és pedagógiai szakszolgálat mőködésének következı évi 
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jóváhagyására hívta fel a figyelmet, majd helyesbítetten megismételte a rögzítendı 
adatokat. 
 
Takács József polgármester Elismerve az elért eredményeket megerısítette, hogy a vezetıi 
pályázatnál jó választott a testület, helyes döntést hozott. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
tevékenységérıl, a 2009/2010 tanév eredményeirıl és a 2010/2011-
es tanév elıkészítésérıl szóló beszámolót a vitában elhangzottakkal 
együtt elfogadja, illetıleg azt tudomásul veszi. 
Az iskola a következı tanévét a 2009/2010 tanévvel azonosan  - 
többcélú - feladatokkal, 8 tanulói csoporttal, 363 órakerettel és 3 
napközis csoporttal, zeneoktatással és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat mőködtetésével az elıterjesztés szerint jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 
 

Antal János polgármester: Az elıterjesztésben még 364 az órakeret, hogyan lett abból 
363, vagy 360 ? 
 
Boór Miklós iskolaigazgató: 363 lehet, vagy 364, mivel 363,5 pontosan, de egészre 
kerekítve mindegy. 
 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
tevékenységérıl, a 2009/2010 tanév eredményeirıl és a 2010/2011-es 
tanév elıkészítésérıl szóló beszámolót a vitában elhangzottakkal 
együtt elfogadja, illetıleg azt tudomásul veszi. 
Az iskola a következı tanévét a 2009/2010 tanévvel azonosan  - 
többcélú - feladatokkal, 8 tanulói csoporttal, 363 órakerettel és 3 
napközis csoporttal, zeneoktatással és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat mőködtetésével az elıterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
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Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 
 
 

 2./ Beszámoló a Nyitnikék Óvoda 2009/2010. nevelési év munkájáról 
    A minıségirányítási program éves értékelésébıl fakadó intézkedések     
    jóváhagyása és a következı év  munkájához szükséges döntések   
    meghozatala. 
 
    Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné óvodavezetı   
   /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 

Szentiványi Jánosné óvodavezetı szóbeli kiegészítıjében ismertette a referencia intézményi 
eredményeket és az ezzel járó feladatokat. Ismertette, hogy a „Jó gyakorlat” program 
népszerőségét példázza, hogy július 8-ra is bejelentkeztek szakmai tapasztalat cserére. Ezzel 
újabb bevételi lehetıséget nyert az intézmény a programcsomag megvásárlását szolgáltatásként 
ajánlották ki. 
A minıségirányítási és ellenırzési program most hozta meg a várt eredményt és nyugtázható, 
hogy nem hiába fáradoztak a kitőzött cél érdekében. A Helyi Nevelési Program – bár csak kis 
mértékben – a fenti célokat tartalmazó, megfelelı szakszavakkal és kifejezésekkel való 
helyettesítetést és kiegészítı módosítást igényelnek. 
Szól arról, hogy a beíratott gyermek létszám alapján a következı tanévet 71 fıvel, de (2, és 3 
szorzók figyelembevételével) a maximális 83 gyermek létszámmal indítják. A még várható év 
közbeni jelentkezések és más településrıl érkezı érdeklıdık alapján jó irány a 3 éves kor 
alattiak felvétele. 
Szólt a szakmai továbbképzésekrıl, valamint a benyújtott pályázatokról. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag megelégedéssel nyugtázta az elért eredményeket, a vezetés 
színvonalát. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A határozati javaslatban nem szereplı, de elıterjesztésben 
jelzett minıségirányítási eredmények és célok, valamint a Helyi Nevelési Program a 
határozattal jóváhagyást nyerne. 
 
Takács József  polgármester:  Az elért eredményekhez gratulál és kéri, hogy továbbra is 
hasonló ambícióval, jó gazdálkodással végezzék munkájukat. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
109/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. nevelési év 
tevékenységérıl szóló beszámolót a vitában elhangzottakkal együtt 
elfogadja, illetıleg tudomásul veszi. A Képviselı-testület nyugtázza a 
referencia intézményként elért eredményeket és továbbiakban is 
támogatja az intézmény jó gyakorlatának kidolgozását és 
tapasztalatainak átadását. A Helyi Nevelési Programot ennek 
megfelelıen módosítva elfogadja. 
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Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 
 

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

110/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1993. évi 
LXXIX. sz. Közoktatási törvény 102. § (2) c) értelmében a közös 
fenntartású Nyitnikék Napköziotthonos Óvodában  3 csoport indítását 
engedélyezi, továbbá a 102. § (2) a) értelmében napi 10,5 óra, heti 52,5 
óra idıkeretet engedélyez a 2010/11-es nevelési évre. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 
 

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

111/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Nyitnikék Napköziotthonos Óvodában a karbantartási 
munkák elvégzésére 2011. augusztus 15-31-ig engedélyezi a zárva 
tartást. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 

 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. nevelési év 
tevékenységérıl szóló beszámolót a vitában elhangzottakkal együtt 
elfogadja, illetıleg tudomásul veszi. A Képviselı-testület nyugtázza a 
referencia intézményként elért eredményeket és továbbiakban is 
támogatja az intézmény jó gyakorlatának kidolgozását és 
tapasztalatainak átadását. A Helyi Nevelési Programot ennek 
megfelelıen módosítva elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
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Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 

 
 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1993. évi 
LXXIX. sz. Közoktatási törvény 102. § (2) c) értelmében a közös 
fenntartású Nyitnikék Napköziotthonos Óvodában  3 csoport indítását 
engedélyezi, továbbá a 102. § (2) a) értelmében napi 10,5 óra, heti 52,5 
óra idıkeretet engedélyez a 2010/11-es nevelési évre. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 

 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2010. (VI.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Nyitnikék Napköziotthonos Óvodában a karbantartási 
munkák elvégzésére 2010. augusztus 15-31-ig engedélyezi a zárva 
tartást. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2010. július 15. 

 
 
Ezt követıen Antal János polgármester kéri a Képviselı-testületeket, legyenek még kicsit 
türelemmel. Úgy véli, errıl a témáról nyilvános ülésen kell  beszélni. Nem szükséges a mai 
napon dönteni, csak szeretné  tolmácsolni a balatonıszödi testület álláspontját a közös 
fenntartású intézmények mőködtetésével kapcsolatosan. Tudvalévı, hogy 2002. óta 
Intézményfenntartói Társulást tart fenn a két település. A megállapodásban szabályozták az 
együttmőködés részleteit, különös tekintettel a döntési jogkörökre és a kötelezettség 
vállalásra. Jó néven vették volna, ha a szemesi képviselı-testületi ülésen elhangzottakat 
hivatalos formában is megkapták volna. A mostani évet már nem kívánják megbolygatni, 
de a következı évtıl kezdeményezik a közös fenntartású intézményekre vonatkozó 
együttmőködés felülvizsgálatát, hogy a jövıben ne kerülhessen sor semmiféle félreértésre. 
Kéri a Jegyzı Asszonyt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. Készüljön korrekt 
kimutatás arról, hogy egy diákra levetítve mennyi a bekerülési költség, mennyi az állami 
normatíva, mennyi a normatíva és a bekerülési költség közötti különbség. Kéri a 
számításnál különös tekintettel figyelembe venni azt, hogy mennyi pluszt hoz az intézmény 
fenntartásában az Intézményfenntartói Társulás megléte miatt jelentkezı plusz támogatás. 
A továbbiakban egyenlı félként kívánnak részt venni a döntések meghozatalában.  
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Takács József polgármester: A két község régóta jó kapcsolatban van egymással. Már az 
is baj, hogy a szemesi testület részérıl felvetıdött a szerzıdés felbontása. Ezt nagyon 
sajnálja, hiszen a kistérségen belül mi vagyunk a két legjobban együttmőködı település. 
Ezt szeretné tovább folytatni. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı örül Antal János Polgármester Úr felvetésének. Annak 
viszont nem örül, amit Takács József polgármester mondott, ugyanis nem a szerzıdés 
felbontásáról volt szó. Arról volt szó, hogy ne İszöd mondja meg mennyit fizet, ne 
egyezség alapján,  hanem létszámarányosan legyen kiszámolva a hozzájárulás összege. 
Nem a kapcsolat felbontása a cél, hiszen valóban jó kapcsolat van a két település között.  
Egyforma joghoz egyforma kötelezettség tartozik. Úgy érzi, ezzel nem mondott semmi 
rosszat. Azt sajnálja, hogy amikor ez nyilvános ülésen felvetıdött, nem lett folytatása. 
Mindenki helyeselt, de az indítvány nem lett feltéve szavazásra. Ez a dolog problémákat 
vet fel, ha csak „lebegtetünk” valamit, az soha nem szül jót. Ha egy képviselınek van egy 
indítványa, azt minden esetben fel kell tenni szavazásra. Örül, hogy az ıszödi testület 
véleményét megismerték, a jegyzı asszony feladata, hogy jövıre már e szempontok alapján 
kerüljön tárgyalásra az intézmények fenntartásának támogatása.  
 
Takács József polgármester nem akar vitatkozni. Bárki feltesz egy javaslatot, azt mindig 
meg szokta szavaztatni. Ismeri a törvényt, tudja mi a polgármester joga és kötelessége. Úgy 
érzi, választások elıtt mindig felerısödnek az indulatok, ezért nem hajlandó vitába 
bocsátkozni. Büszke arra, hogy 1990. óta sokat tettek a közoktatásért Balatonszemesen.  
 
Antal János polgármester: Balatonıszöd által fizetett összeg folyamatosan emelkedett, a 
gyermekek létszáma viszont sajnos csökkent. Úgy látja, nagyjából utolérték magukat, de 
úgy korrekt a dolog, ha pontosan kiszámolják, mennyit kell fizetni. Ezzel elkerülhetık a 
félreértések. Egyezkedés eddig sem volt, mert mióta a megállapodást megkötötték, nem 
volt rá példa, hogy évente ne emelték volta a hozzájárulás mértékét. Mindig a hivatalos 
infláció volt az alap. 2002-ben a megállapodás megkötésekor Balatonszemes tudomásul 
vette, mennyi Balatonıszöd teherbíró képessége. Úgy tőnik, ez mostanra változott.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Nem biztos, hogy szerencsésen hangzott el  a korábbi 
ülésen a megfogalmazás. Valóban egy képviselı indítványozott egy dolgot, a másik 
képviselı pedig kérte, hogy azonnal vonja azt vissza. Akkor nem volt egy olyan kiforrott 
elıterjesztés, mint ami mostanra kikerekedett. Az I. félévi beszámolóba beépíthetı a 
2009/2010-es tanév gyereklétszáma, hogyan alakultak a támogatások. Ha nincs társulás, a 
normatív támogatások is alacsonyabbak. 
 
 
Antal János polgármester javaslatára a Balatonszemes-Balatonıszöd összekötı útnak az 
állapota és várható megoldások mindkét települést érintı kérdése miatt a két testületnél 
külön-külön szereplı határozati javaslat és a helyzet ismertetése került aktuális kérdésként 
napirendre. 
 
Takács József polgármester ismertette az elızményeket és a határozati javaslatot. 
 
Antal János polgármester Balatonıszöd vonatkozásában kiegészítette az elmondottakat. 
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A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
112/2010.(VI.28. ) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármesterét, 
hogy az elızetes útingatlan térítésmentes átadás,- átvételének megállapodásait 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal az alábbiak szerint aláírja és az 1988. évi I.- 
tv. 32 § (5) bek. alapján az útügyi hatósági eljárást megindítsa: 
1./ Balatonszemes belterületén:   
a./ 1101/1 hrsz-ú (Fı utca) 8597 m2 könyvszerinti értéke: 15.475 ezer Ft  
b./ 1239/1 hrsz /Szabadság u./ 5050 m2  ké.: 9.090 e Ft, valamint a 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat tulajdonába kerülı B.ıszöd-B.szemes összekötı  
6502 sz. közút kátyúzásának és felületi zárásának követıen történı önkormányzati 
tulajdonba kerülésével egyidejőleg  
c./ a  balatonszemesi 1760/1 hrsz-ú (Toldi) út 5.102 m2 ké.:  9.184 e Ft értéken 
önkormányzati tulajdonba veszi. 
A Képviselı-testület garanciát vállal arra, hogy a tulajdonba vételt követıen azt  3. 
személyre át nem ruházza, funkcióját meg nem szünteti, minimum 10 évig közútként 
üzemelteti. 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Takács József polgármester 
 
2./ A Nemzeti Közlekedési Hatóság hozzájárulását követıen  haladéktalanul intézkedni  
kell az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetésrıl. A Képviselı-testület tudomásul veszi, 
hogy az átvétellel kapcsolatos eljárási költségek az önkormányzatot terhelik. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Takács József polgármester 

    
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2010.(VI.28. ) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármesterét, 
hogy az elızetes útingatlan térítésmentes átadás,- átvételének megállapodásait 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal az alábbiak szerint aláírja és az 1988. évi I.- 
tv. 32 § (5) bek. alapján az útügyi hatósági eljárást megindítsa: 
1./ Balatonıszöd belterületén:   
a./ 65/3 hrsz-ú (Mártírok utja) 3794 m2 könyvszerinti értéke: 6.829 ezer Ft  
b./ 156/3 hrsz /Szabadság u./ 1 ha 5022 m2  ké.: 27.040 e Ft, valamint a 
B.ıszöd - B.szemes összekötı 6502 sz. közút kátyúzásának és felületi zárásának követıen  
Balatonıszöd külterületén: 
c./ 074 hrsz-ú összekötı út 1 ha 5994 m2 ké.:  6.078 eFt értéken  
önkormányzati tulajdonba veszi. 
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A Képviselı-testület garanciát vállal arra, hogy a tulajdonba vételt követıen azt  3. 
személyre át nem ruházza, funkcióját meg nem szünteti, minimum 10 évig helyi  közútként 
üzemelteti. 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Antal János polgármester 
 
2./ A Nemzeti Közlekedési Hatóság hozzájárulását követıen  haladéktalanul intézkedni kell 
az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetésrıl. A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az 
átvétellel kapcsolatos eljárási költségek az önkormányzatot terhelik. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Antal János  polgármester 
 

 
 
Mivel a fentieket követıen más kérdés, kérés, bejelentés vagy hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármesterek az együttes ülést 18.40 perckor bezárták, Balatonszemes  Képviselı-
testületének ülése egyedi ülésként az aktuális ügyek tárgyalásával  folytatódott, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Antal János       Takács József 
polgármester       polgármester 
 
 
    Dr. Valkó Zsuzsanna 
               körjegyzı 

 


