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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 18-án 
14.00. órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében 
megtartott  soron következı nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
 
Takács József  polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Böröczky Szilárd    Szántóné Pesti Amália jkv. 
Boór Miklós     Szentiványi Jánosné óvodavezetı   
Gelencsérné Oszlár Viktória   Róka László mőv.ház igazgató 
Liber Árpád     Kertész Adél Szemesért Kft. vezetıje  
ifj. Vasicsek László    Ernyes Ervin BTKT munkaszerv. vez.  
dr. Zóka László települési képviselık Fónainé Skerlecz Zsuzsanna  
 
Jelen van még 5 fı érdeklıdı. 
 
Takács  József polgármester megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 7 fıvel  
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester ismertette napirendi tervezeteit, és  javasolja, hogy Ernyes 
Ervin munkaszervezet vezetı egyéb elfoglaltsága miatt a 4./ napirendi pontban szereplı 
közoktatási integráció kérdését 1./ pontként tárgyalják.  
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1./ Tájékoztató a közoktatási integrációról  
      Elıterjesztı: Takács József  polgármester 
               Ernyes Ervin  Kistérség munkaszervezet vezetıje 

 
2./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt    
     határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök            
     gyakorlásáról. 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
3./  A „Szemesért” Nonprofit Kft nyári feladatterve, a szezonra  való felkészülés 
      Elıterjesztı : Kertész Adél a Kft. vezetıje ill. Takács József polgármester 
 
4./ Gyermek-és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenység, valamint szociális   
     alapellátás értékelése  
     Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı és 
                          Tódorné Sinka Mária mb. int. vezetı Kistérség Szociális és  
                          gyermekjóléti Szolgálat 
 
            
5./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testület 17/2006.(X.16.)        
     sz. rendeletének felülvizsgálata 
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     Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
6./ Aktuális és egyedi kérdések. 

 
 
 
Napirendek tárgyalása 
 
1./ Tájékoztató a közoktatási integrációról  
      Elıterjesztı: Takács József  polgármester 

      Ernyes Ervin  kistérségi munkaszervezet vezetıje 
      / Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Takács József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az elmúlt héten szerdán 
egyeztetı tárgyalásra került sor az integrációval kapcsolatosan Balatonszemesen. Különbözı 
háttérmegoldásokat szeretnénk kötni, Szemesnek a legjobb lehetıséget biztosítani úgy, hogy 
nem sérülne semmi és maradna a jelenlegi állapot. Kéri Ernyes Ervin munkaszervezet vezetıt, 
ne csak az integráció elınyeirıl, hanem a hátrányairól is tájékoztassa a jelen lévıket.  
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı tájékoztatásként elmondja, hogy az elıterjesztés a 
március 31-i Társulási Tanács ülésére készült, de itt gyakorlatilag érdemi döntés nem 
született, ezért egy hónappal elnapolták a döntéshozatalt. Ma kerültek kiküldésre a társulási 
elıterjesztések, aminek ez is része. Amit érdemes tudni, hogy a 2. fordulós pályázat IV. 
mérföldkı határideje június 20-a. A mérföldkövek teljesítéséhez feltétel az integrációban 
érintett önkormányzatok döntése. A támogatási szerzıdés megkötéséig szükséges rendelkezni 
a megfelelı dokumentumokkal, amelynek feltétele az oktatási integrációs döntés. Kijelölt 
határidıig az  oktatási intézmények fenntartói jogát át kell adni, errıl dönteni kell. A szerdai 
egyeztetésen Balatonszemes részérıl egy második alternatíva bontakozott ki, amely eltér  a 
korábbitól. Errıl az újabb modellrıl a Társulási Tanácsnak döntést kell hoznia. Amennyiben 
ezt jóváhagyják, új fejlesztés áll elı, ha nem fogadják el, a Kistérségi Társulásnak 28-án kell a 
döntést meghozni, azonban elıtte valamennyi érintett testületnek újra kell tárgyalni. Az 
integráció elınyei közé tartozik pl. a közös pedagógiai program, pénzügyi önállóság.  
 
Takács József polgármester arra kíváncsi, hogy az integráció mennyi többlet 
finanszírozással jár. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı: Balatonszárszó és Balatonszemes vonatkozásában 
kb. évi 9,5-10,5 millió többlet normatívát lehet számolni. 
 
Boór Miklós képviselı társai tájékoztatására  elmondja, hogy az elıttük lévı ábra az az 
elképzelés,  amit mi szeretnénk. Az eredeti felállás szerint mind három intézmény esetében, a 
Szakszolgálat kivételével Balatonföldvár lett volna a vezetı intézmény, mi pedig 
tagintézmény lettünk volna. Ez gyakorlatilag Földvár hegemónia lett volna, de szerintük ez 
nem okozna gondot, mindenbe lenne beleszólásunk. A törvény nem tiltja, hogy a vezetı  
intézmény ne mindenhol Balatonföldvár legyen. Példaként említi, hogy a fonyódi kistérség 
esetében Balatonlelle a közoktatás központja. Szeretnénk, ha egyensúlyi helyzet lenne a 
települések között, legyen Földváré a zeneiskolai, és az általános iskolai központ. Az óvodai 
intézményegység központja legyen Balatonszemes, illetve a Szakszolgálaté is, hiszen annak 
amúgy is itt van a székhelye. Balatonszárszó pedig a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot 
vinnék tovább. Ez által kialakulna az egyensúly. Álláspontja szerint itt már nem tudnak úgy 
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dönteni felelısségteljesen, ha nem látják a részleteket. Ennek arról kell szólni, hogy 
egyenrangú felek legyünk. Itt olyan helyzet állt elı, hogy van három település hasonló 
lakosságszámmal, mindegyiknek jó iskolája van, ezáltal három azonos szintő partner van a 
kistérségben. Senki sem szeretne veszíteni ezen a kistérségi integráción. Balatonszemes 
évtizedeken keresztül  sokat áldozott a közoktatásra, nyomon tudtuk követni a gyerekek 
fejlıdését, és nem szeretnénk, ha ez a jövıben másként lenne. A megállapodásba bele kellene 
foglalni ezeket a garanciákat. Csütörtökön volt egy intézményvezetıi megbeszélés, de ezen a 
balatonföldvári intézményvezetık nem vettek részt. Véleményünk szerint Ervinék mellé 
szükséges egy olyan szakember, aki a kistérségi oktatást felülrıl látja, és koordinálni tudja. 
Ehhez vagy külön fel kell venni egy szakreferenst, vagy még azt tartjuk elképzelhetınek, 
hogy a balatonföldvári igazgató lenne egy személyben a fıigazgató és ellátná a szakreferensi 
feladatokat is.  
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı: Ebben az érintett feleknek kell megállapodni. A 
Gyermekjóléti Szolgálat beemelése ebbe a rendszerbe megfontolandó, hiszen ez önálló 
intézmény. A társulás nem számolt vele, de ha szakmailag indokolt, meg kell vizsgálni. 
Fontos, hogy a szakreferens felülrıl lássa a dolgokat, össze tudja hangolni a településeket és 
szakmai segítséget tudjon nyújtani. 
 
Boór Miklós képviselı: A Gyermekjóléti Szolgálat azért került bele, hogy Szárszónak is 
jusson egy szelet a kistérségi tortából. Ha a közoktatásához nem kötıdik, ki is lehet venni 
belıle.  
 
Takács József polgármester: A három település között kialakult együttmőködés az elmúlt 
idıszakban sokat változott. Abban állapodtak meg, hogy jövı szerdán lesz egy újabb 
megbeszélés, hogy mindent pontosítsanak. Ezt követıen felkéri az óvodavezetı asszonyt, ı is 
mondja el véleményét. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı úgy érzi, nem tud újat mondani. Ha pénzt szeretnénk, az 
integrációt meg kell lépni, akár tetszik, akár nem. A legjobbat kell kihozni az egészbıl. Új 
alapokra kell helyezni mindent. A társulás székhelye Balatonfödvár, de be kell látni, hogy 
egymás nélkül nem lehet eredményeket elérni. 
 
Boór Miklós képviselı: Sajnos kevés jó, és több rossz példát látni az integrációval 
kapcsolatban, hiszen a kényszer hozta össze ıket. Balatonszemes nem veszíthet, ezért csak 
vállalható feltételekkel lehet elfogadni. Ehhez szükséges egy olyan munkaszervezet, aki képes 
a feladatokat ellátni, nem függ a balatonföldvári önkormányzattól, és az intézmények 
demokratikusan gyakorolhassák jogaikat. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy mindenki kívülrıl nézte a folyamatot. 
A pályázat benyújtásakor lehetett tudni, mire számíthatunk. Amit közösen elértünk, azt nem 
szabad kidobni az ablakon. Szakreferens alkalmazása a társulás költségvetésben szerepel, 
plusz költséget nem igényel, csak struktúraváltás van. Optimistán látja a dolgokat, úgy véli, 
nem szabad hátat fordítani. 
 
Liber Árpád Béla képviselı támogatja az integrációt. Fontosnak tartja, hogy alkalmas ember 
legyen a fıigazgató, akkor a szervezet is jól mőködik. Maga nem szakember, az oktatásba 
nem kíván beleszólni. A pedagógus béreket a kormány fogja meghatározni. Jelenleg 
mindenhol központosításra törekednek, ezért elıbb-utóbb létre fog jönni az országos 
integráció. Ez a mostani felkészülést jelentı idıszak lehet. 
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Böröczky Szilárd képviselı szintén laikus, de nem ért egyet az integrációval. Csak negatív 
tapasztalatai vannak. Mindkét intézményünk megállja a helyét, jelenleg fenn tudjuk tartani 
ıket. Erkölcsi veszteség lenne, ha a gyerekeink máshol tanulnának.  
 
Dr. Zóka László képviselı: Van-e akadálya, hogy Balatonszemes intézményei, vagy az 
óvoda intézménye legyen a központi egység. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, ha a Társulási Tanács a struktúrát nem 
támogatja, a három településnek kell dönteni. Ha nincs konszenzus, elveszik a 600 millió. 
 
Dr. Zóka László képviselı: Szerdán újabb egyeztetés lesz, majd csütörtökön társulási ülésre 
kerül sor. Mint képviselı, részt szeretne venni az ülésen. Az integrációt támogatja,  de az 
anyagi érdekek iskolát és az óvodát nem nyomhatják el.  Gyerekeink a fontosak, minden más 
részletkérdés. Olyan megállapodást kell készíteni, hogy amennyiben nem valósul meg a 
pályázat, az integrációból veszteség nélkül jöhessünk ki. Amennyiben nyerünk, 5 évig fenn 
kell tartani az integrációt, ez alatt sok minden elválik. Vagyongaranciát is bele kell építeni a 
megállapodásba, ami a gyerekeink érdekeit szolgálja.  
 
Takács József polgármester elmondja,  megállapodtak az érintett településekkel, hogy 
Balatonszemesen lesz az óvoda központja, a szakszolgálat is itt marad, megmarad a 
sporttagozatos iskola, valamint a zeneiskola. Tehát minden megmarad, a mi jelen pillanatban 
is mőködik. Reménykedik, hogy a Szemesnek legkedvezıbb konstrukció fog megvalósulni. 
Örömmel venné, ha a képviselık részt vennének az ülésen. 
 
Vasicsek László képviselı: Móring József Attila országgyőlési képviselı is kérte, hogy a 
szemesi testület vegyen részt az ülésen. Ha az új konstrukció Balatonszemes számára 
elfogadható, az integráció támogatható, nyerhetünk vele.  
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı: Tetszik a hozzáállás, de meg lehet érteni az 
aggodalmat is. 
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselınek vannak még kételyei, csak akkor lesz teljesen 
nyugodt, ha az intézményvezetık is egyetértenek vele. Ha van garancia, nem romlik semmi, 
akkor támogatja. 
 
Boór Miklós képviselı elmondja, hogy a korábbi képviselı-testület maximálisan képviselte a 
község érdekeit, és errıl tájékoztatta a kistérséget. Ebbıl következik, hogy a kistérségnek is 
tiszteletben kell tartani Balatonszemes érdekeit. Nem lehet egy olyan megállapodási 
tervezetbe belekényszeríteni bennünket, ami homlokegyenest ellentétes azzal, amit az elızı 
képviselı-testület is képviselt. A szakmai fejlıdés lehetısége valóban benne van a 
kistérségben. Ahhoz ragaszkodunk, hogy az intézményeink nevében továbbra is ott 
szerepeljen a Balatonszemes elnevezés. Az erkölcsi értékeket meg kell ırizni.  
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı kéri, hogy az elıterjesztést mindenki olvassa el. Az 
SZMSZ tervezet is kiküldésre került, a  konkretizálását  meg kell kezdeni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Fontos, hogy az intézmények létrehozásakor a személyi és 
tárgyi feltételek legyenek meg. Az elmúlt két évben a Társulási Tanács nem igazán vette 
komolyan, hogy elıször azokat a feltételeket kell megteremteni, amire ráépülhet ez a nagyon 
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fontos ágazat. Ezért kellett március 31-e után egy olyan levelet megfogalmazni, ami arról 
szólt, hogy nem tartjuk biztonságosnak a jelenlegi szerkezeti keretet. Van egy 
munkaszervezet, amely tulajdonképpen a balatonföldvári hivatal osztályának minısül. A 
munkaszervezettel kapcsolatos problémákat most kell tisztázni. A szervezeti kereteket most 
kell megállapítani, mert késıbb nem lesz lehetıség a módosításra. Az nem felel meg 
Balatonszemes érdekeinek, hogy minden tekintetben alárendelt szerepet kapjanak 
intézményeink. Mindenben egyenrangú partnerek akarunk lenni. Tükrözıdnie kell, hogy 
szemesi intézmény nem egyenlı egy kıröshegyivel. Ha nincs biztosítva a megfelelı keretek 
közötti mőködés, akkor nem szabad belemenni az integrációba. Ezt tanúsítják a belsı 
ellenırzési jegyzıkönyvek is. A munkaszervezetet köszönet illeti a pályázatban végzett 
munkáért.  
 
Takács József polgármester: Ha megszületik a döntés húsvét után,  tájékoztatják az 
érintetteket. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı az iránt érdeklıdik, van-e átadható szakember 
Balatonszemes részérıl? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy erre a kérdésre pillanatnyilag nem tud 
választ adni. Az önkormányzatnál most volt átszervezés, ezért erre a dologra késıbb kell 
visszatérni.  
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

         121/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a Balatonföldvár  
Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi települését érintı közoktatási 
integrációjáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy  
a./ A Tinta Tanácsadó Kft. – közoktatási szakértıi - cselekvési és ütemterv 
javaslatának „B” változatát fogadja el.  
b./ Az integráció utáni szervezeti struktúra kialakítása során vegye 
figyelembe – a 2011. április 14-én készült – partnerség elvén 
mőködtethetı – a speciális értékek megtartásával – intézményegységekre 
és tagintézményekre, valamint a feladatellátó helyekre vonatkozó 
javaslatot.  
c./ A Képviselı-testület javasolja a 2004. évi CVII. tv.  3 § (2) bek.  
lehetısége szerinti a döntés-elıkészítı és kezdeményezı jogok tételes és 
differenciált megállapítását. 
d./ Szervezeti, Személyi és Vagyoni, finanszírozási kérdésekben az 
intézmény, illetve feladatellátó hely szerint illetékes önkormányzat 
jogosultságai kerüljenek a Szervezeti és Mőködési Szabályzatba. 
e./  A Társulási Tanács tegye lehetıvé, hogy a jelenleg mikrotérségben 
mőködı közoktatási intézmények fenntartói a DDOP-3.1.2/A-09-1f-2009-
0006 jelő, Oktatási integráció a  Balatonföldvári kistérségben elnevezéső 
pályázat elutasítása esetén minden következmény nélkül dönthessenek a 
kiválásról és önálló intézményeik alapításáról. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester      
 
 

Fentieket követıen Takács József polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET 
 

Szünet után: 
 

 
 
2./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt    

     határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök            
     gyakorlásáról. 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 

 
 
Vasicsek László képviselı a szélerımő beruházás jelenlegi állapota felıl érdeklıdik.  
 
Takács József polgármester: Egyeztetés folyik a bankokkal a hitelt illetıen, majd késıbb 
tud bıvebb tájékoztatást adni.  
 
Vasicsek László képviselı elmondja, hogy az elmúlt hét végén részt vett egy megbeszélésen, 
ahol olyan információ is elhangzott, miszerint nem biztos, hogy ez a beruházás megéri az 
önkormányzatoknak. 
 
 Takács József polgármester: Ha minden adat rendelkezésre áll, visszatérünk a témára. 
 
Ezt követıen Takács József polgármester röviden ismerteti az elmúlt idıszak fontosabb 
eseményeit. 

� BAHART részvények értékesítésével kapcsolatban a levelek kiküldésre kerültek, 
várjuk a visszajelzéseket. 

� Erdélyi kirándulás idıpontja május 19-24. A képviselıkkel már megtörtént az 
egyeztetés, a programok szervezése folyamatban van. 

� Iskola Gárdonyi utca felıli részén faültetés történt. A fákat ajándékba kapták, Kft. 
emberei segítettek az ültetésben. 

� Volt Hungária Biztosító üdülı bontására ajánlatkérés történt, eddig egy ajánlat 
érkezett, kettıre még várnak.  

� A közoktatási pályázatot az elızı napirendi pontban részletesen megtárgyalták, ezért 
nem kíván ismétlésekbe bocsátkozni. 

� Benzinkút létesítéshez sikerült egy  társaságot találni, és talán lehetıség lesz 50%-os 
támogatással pályázni.  

� Latinovits Zoltán emlékkiállítással kapcsolatban elküldésre került a levél a Sm-i 
Múzeumok Igazgatóságának. Ma jött meg a válaszlevél, mely szerint átadásra 
elıkészítik az iratokat, és május 1-ig megtörténhet az átadás. 

� Ma délelıtt falubejárás volt, ahol megállapították, nincs komolyabb probléma, a 
szezon kezdetéig minden megoldható. 
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A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
            122/2011.(IV.18.) 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: 

 

                 60/2011.(II.21.); 72-90/2011.(III.24.); 
93/2011.(III.28.);   97/2011.(III.28.);  

 102/2011.(III.28.);    105/2011.(III.28); 
107/2011.(III.28.) 109/2011.(III.28.) 
110/2011.(III.28.);  

 
2./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-
testülete a polgármester hatáskörében   hozott döntéseirıl   
szóló jelentést – az elıterjesztés szerint -  elfogadja ill. 
tudomásul veszi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 

 
3./  A „Szemesért” Nonprofit Kft nyári feladatterve, a szezonra  való felkészülés 
      Elıterjesztı : Kertész Adél a Kft. vezetıje ill. Takács József polgármester 
 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezetı igazgató szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Kft. 
dolgozói létszáma 12 fı, ehhez jött most 9 fı közmunka programos, akiket 9 hónapra 
alkalmaznak. Ezen kívül várják még a közcélú dolgozókat. Igyekeznek spórolni, fıként az 
üzemanyaggal, hiszen ilyen magas még sosem volt az ára. Damilos főkaszák felújítása 
megtörtént, viszont most kapott egy telefonhívást, miszerint a MAN tehergépkocsi 
meghibásodott. Jelenleg folyik a sétányok kavicsozása, ezt követi majd az utak murvázása és 
a virágosítás, strand felújítás. A volt orosz tábor területén lévı tuskók kiszedését 
folyamatosan végzik. 
 
Böröczky Szilárd képviselı felhívja a figyelmet, hog a Petıfi utcában besüllyedt egy 
aknafedél, ami balesetveszélyes. 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezetı igazgató elmondja, tudomásuk van róla és már értesítették a 
DRV-t, akitıl azt az ígéretet kapták, hogy a napokban ki fogják javítani. 
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Takács József polgármester: A faluban sok rongálás történt, ezért fel fogja kérni a 
közbiztonsági egyesületet gyakoribb ellenırzésre, emellett egyes helyekre térfigyelı kamerák 
kihelyezésének szükségessége is felmerült. Közel jövıben felszólításra kerülnek azok az 
ingatlantulajdonosok, akik az ingatlanuk elıtti közterület karbantartását elhanyagolják. 
Felhívja a figyelmet, hogy közterületre fák, bokrok telepítése nem engedélyezett. 
 
Liber Árpád Béla képviselı a Sport utcai jelzıtábla felıl érdeklıdik. 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezetı igazgató elmondja, hogy meg van rendelve. 
 
Boór Miklós képviselı azt kérdezi, hogy az iskolához kanyarodó úton nem lehetne-e 
festéssel jelölni a bekanyarodó sávot. 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezetı igazgató: KPM út, nem lehet megoldani. 
 
Takács József polgármester: Megkérdezünk egy KPM-nél dolgozó helyi lakost, milyen 
lehetıség van.  
Veszélyes fák csonkolását folyamatosan végzik. 

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

            123/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a 
„Szemesért” Nonprofit Kft nyári feladattervét és a szezonra 
való felkészülésre vonatkozó ütemtervet – a falubejáráson és 
a testületi ülésen elhangzottakkal együtt –  elfogadja. 
 
Határidı: 2011. április 30, ill. június 12.  
Felelıs: Kertész Adél a Kft. ügyvezetıje 
 

 
 
4./ Gyermek-és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenység, valamint szociális   
      alapellátás értékelése  
      Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı és 

                  Tódorné Sinka Mária mb. int. vezetı Kistérség Szociális és  
                  gyermekjóléti Szolgálat 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a Társulási Tanács ülésén is napirenden 
volt a beszámoló. Az intézkedések számát illetıen kiemelkedı volt Balatonszemes, és ez azt 
jelenti, hogy a Családsegítı Szolgálattal nagyon jó a kapcsolatunk. A legtöbb probléma 
felderítése nálunk történik, és bízunk benne, hogy ezzel meg tudjuk elızni a komolyabb 
problémákat. A Képviselı-testület rendszeresen tárgyal zárt üléseken a problémás esetekrıl, 
ahol a  két szakember rendszeresen részt vesz, és a hozzászólásokból is jól látható, hogy a 
családokat jól ismerik, ami számunkra megnyugtató. Ki kell emelni, hogy jelen pillanatban 
nincs az intézmények igazgatója, megbízott személy látja el a feladatokat. Az a 
meggyızıdése, hogy az intézménynek be kellene kerülnie az integrációba. Amikor 2009-ben 
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a házi gondozást beintegráltuk, az akkori Képviselı-testület aggodalommal figyelte, hogy fog 
ez megvalósulni. Ezzel kapcsolatosan sajnos elég rossz tapasztalatink vannak, ma is vannak 
rendezésre váró kérdések.  
 
Boór Miklós képviselı: Az is kapja a bölcsıdést támogatást, aki életvitelszerően nem itt 
lakik? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Elképzelhetı, hogy van olyan aki kap, de ezt nehéz 
bizonyítani.  
 
Boór Miklós képviselı: Mi a helyzet azokkal, akiket már beírattak az óvodába? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: İk már nem kapják a támogatást.  
 
Liber Árpád Béla képviselı úgy látja, gondos, alaposan elıkészített, szép beszámolót 
kaptak. Sajnálatosnak tartja, hogy különféle gépekkel (mosógép stb.) nem tudják támogatni a 
rászorultakat. Lomtalanításkor lehetne erre gondolni, esetleg felhívást közzétenni, hogy 
akinek van használható eszköze, az jelezze. Jó a kapcsolat a szociális ügyintézı és a 
Családsegítı Szolgálat munkatársai között, jól ismerik az itt élık helyzetét, és lelkiismeretes 
munkát végeznek. Nagyon tetszett az anyagban, hogy a jövıvel is foglalkoznak. Javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Boór Miklós képviselı dicséretét fejezi ki a munkáért. Elképzelhetınek tartja, hogy ismerıse 
révén segíteni tudnának használt háztartási gépek beszerzésével. 
 
Takács József polgármester örömmel vette tudomásul, hogy mindenki elégedett a 
munkával. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

         124/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

1./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a 
gyermek,- és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenységre vonatkozó 
értékelést megtárgyalta és a vitában elhangzottakkal együtt 
elfogadja, ill. tudomásul veszi. 
Felkéri a jegyzıt, hogy az értékelésrıl a Somogy Megyei 
Gyámhivatalt értesítse, valamint visszajelzés, észrevétel esetén 
arról a Képviselı-testületet tájékoztassa. 
 
Határidı: 2011. május 3. 
Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
2./ A Képviselı-testület a  szociális alapellátásra vonatkozó  
értékelést megtárgyalta és a vitában elhangzottakkal együtt 
elfogadja ill. tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a 
beszámolót és a határozat egy példányát küldje meg a mőködést 
engedélyezı Balatonföldvár Város Jegyzıje részére. 
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Határidı: 2011. május 3. 
Felelıs: Takács József polgármester  

 
 
5./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testület 17/2006.(X.16.)sz.   
     rendeletének felülvizsgálata 
     Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A képviselık tiszteletdíjáról szóló rendeletünkkel 
kapcsolatban a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Ennek oka, 
hogy az alpolgármester tiszteletdíja is ebbe lett belefoglalva. Két lehetıség van, a 
törvényességi észrevételt lehet vitatni, vagy a rendeletet módosítani. Dr. Zóka László 
képviselı úrtól érkezett egy javaslat, amely a fokozatosság betartását tartalmazná a tiszteletdíj 
mértékeinek csökkentésére vonatkozóan. Nincs ellene kifogás, hogy a képviselı úr javaslata 
bekerüljön a szövegbe.  
A képviselı-testület a képviselıi indítvány rendelet módosítási tervezetbe történı beépítését 7 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

         125/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a 
Somogy Megyei Kormányhivatal 3-839/2011 tv. észrevételt 
elfogadja és a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló rendeletét módosítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

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

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 7/2011 (IV.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./ 

 
 
6./ Aktuális és egyedi kérdések. 
 
6.1/  BTKT Társulási megállapodás jóváhagyása 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
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         126/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által a 
39/2011.(III.31.) sz. BTKT határozattal módosított Társulási 
Megállapodást megtárgyalta és a módosítást a BTKT határozatában 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
6.2/ Balatonszemes 027/5 hrsz-ú ingatlan vételre felajánlása 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

         127/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megköszöni a 
tulajdonosok általi ajánlatot, de nem kívánja megvásárolni a 
Balatonszemes 027/51 hrsz-ú ingatlant. 
Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. május 6. 

 
 
6.3/ Stumpf András mutatványos területbérleti ügye 
 
 A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
  

         128/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete Stumpf  András  
1161 Budapest, Petıfi S u. 30. szám alatti lakos részére a Balatonszemes 
Ady E u-i sportpálya és árok közötti területet 2011- évre  egyösszegő 
800.000.-Ft területhasználati díj megfizetéssel bérbe adja. Egyben  
felhatalmazza  a polgármestert, a bérleti szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. május 1. 
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6.4/ Takács Károly mutatványos területbérleti ügye 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Takács Károlyné 
Balatonszabadi, Balaton u. 1/c sz. alatti lakos kérelmét elvileg     támogatja, részére 
a közterület foglalásra lehetıséget biztosít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
128/2011 (IV.18) határozatra is figyelemmel a területfoglalás pontos helyét a 
vállalkozók érdekeire is figyelemmel egyeztesse. 
 Eredményes egyeztetés esetén a közterületfoglalásra vonatkozóan a kérelemben 
meghatározott mértékő évi 500.000,-Ft díj egyösszegő szerzıdéskötéskor fizetendı 
díj ellenében a 2011. évre vonatkozó szerzıdés megköthetı, melynek aláírására a 
polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidı: Egyeztetésre május 31, ill. azt követı 8 napon belül. 
Felelıs: Takács József polgármester 
      

 
6.5/ Szántód község BAHART részvényeinek értékesítése 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

         130/2011.(IV.18.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Szántód 
Község Önkormányzata által a tulajdonában lévı 2064/2008. (V.29.) 
Kormányhatározat alapján ingyenesen  átruházott részvénycsomagból a 
felajánlott 4017 db  Balatoni Hajózási Zrt részvényt nem kívánja 
megvásárolni. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Takács József polgármester 
 

 
7./ Bejelentések 
 
Liber Árpád Béla képviselı felhívja a figyelmet, hogy a 2010. október 18-i határozatot végre 
kellene hajtani, amely képviselık részére juttatandó mobiltelefon és laptop beszerzését 
tartalmazza. Amennyiben erre nincs keret, vonják vissza a határozatot, de a testületi tagok 
részére újság elıfizetés is adható. 
 
Takács József polgármester: Következı ülésen visszatérünk a dologra. 
 
Boór Miklós képviselı elmondja, hogy  a balatonlellei mentıállomásról támogatási kérelem 
érkezett mentıvásárláshoz. 
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Takács József polgármester: A kérelmet az önkormányzat részére is megküldték, a 
következı testületi ülésen megtárgyalják. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, javaslat bejelentés nem volt a polgármester a nyilvános ülést 16 óra 
45 perckor bezárta.  
 
 
      Kmf. 
 
 
 

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna 
polgármester        körjegyzı  

 
 


