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Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıket, a 
meghívottakat és az érdeklıdıket. Megállapítja, hogy a testület 7 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja.  
 
A polgármester napirendre tett javaslatát a  Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta, így a 
következı napirendet tárgyalja: 
 
 
Napirend: 
 

1. Balatonszemes oktatási intézményeinek a Balatonföldvári Kistérséghez történı   
integrációjának kérdése 
Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 

2. Egyéb aktuális döntést igénylı ügyek 
 
 

1. napirend: Balatonszemes oktatási intézményeinek a Balatonföldvári Kistérséghez 
történı integrációjának kérdése 

 
 
Takács József polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a délelıtt folyamán az 
intézményvezetık, a jegyzık, az oktatási szakértıvel egyeztetı tárgyalást folytattak a 
megállapodások kidolgozása, egyeztetése végett. A szakemberek a kistérség munkaszervezete 
által kidolgozott anyagot nem tartják megfelelıen elıkészítettnek a döntésre. Balatonszárszó 
Képviselı-testülete is ezen az állásponton van, így javasolja, hogy a balatonszemesi 
Képviselı-testület is hasonló döntést hozzon. 
 



Boór Miklós képviselı, iskolaigazgató elmondja, hogy a Kistérség munkaszervezete által  
elkészült egy megállapodás tervezet, és az alapdokumentumoknak is készen kell lenniük  a 
döntéshez. A korábban tárgyalt és elfogadott garanciáknak benne kell lenniük a 
megállapodásban, illetve Balatonszemes számára is elfogadott szervezeti struktúrának kell 
benne szerepelnie. A megfelelı elıkészítéssel, a garanciák beépítésével megóvhatóak az 
intézmények leépülése. Elmondja, hogy Balatonszemes az oktatási szakértık bevonásával 
kidolgozott egy szervezeti struktúrát és külön örül annak, hogy Balatonszárszó is ezt 
támogatta. Ugyanakkor a mai nap folyamán Balatonszárszó megakasztotta a tárgyalást azzal, 
hogy feltette a kérdést, hogy akkor mi jut Balatonszárszónak. Úgy gondolja, hogy azzal, hogy 
az egyik fıigazgató helyettes poszt a struktúra szerint Balatonszárszót illetné meg, azzal 
érvényesíthetik a szervezetben akaratukat is. Elmondja, hogy Balatonszárszó mindenképp 
ragaszkodik a vezetésben való részvételben. Továbbá Balatonszárszó kimondta, hogy a 
csökkenı gyereklétszám miatt a jogszabályi kötelezés által elıbb-utóbb kénytelen lesz 
integrálódni ahhoz, hogy iskoláját továbbra is mőködtetni tudja, és ne szőnjön meg. 
Véleménye, hogy engedni nem szabad, mert akkor azzal sérülnek Balatonszemes jogai is, 
amik veszélyeztetik a helyi oktatást. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy a délelıtt folyamán igyekeztek alaposan 
átnézni az anyagokat, és a jegyzık által is hangoztatottak szerint arra jutottak, hogy jogi 
ismeretek hiányában összeállított anyagról van szó, amibıl kitőnik, hogy nincs meg a 
megfelelı szakemberi háttér, hiányzik a szakember és további átgondolásra kell hogy kerüljön 
az egész munkaanyag. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı felolvassa Boór Miklós képviselı kezdeményezésére a 
Kistérség Társulási Tanácsa részére megküldött levél szövegét. 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a levél szövege azért került így megfogalmazásra, hogy a 
sok egyeztetı tárgyalás folyamán megpróbálták a társulási megállapodás szövegét alkalmassá 
tenni, hogy az integráció kérdésre mindenki nyugodt lelkiismerettel tudjon szavazni, és ezáltal 
benyújtható legyen a pályázat. Sarkalatos pontja a kialakult vitának hogy Balatonföldvár és a 
6 település, aki április 21-én megszavazta azt hogy a régi struktúra maradjon érvényben, azt 
szeretnék, ha Balatonföldvár valamennyi intézménye intézményegység maradna, ami jelenleg 
is, és alá tagozódnának be az utóbb belépı Balatonszemes és Balatonszárszó összes 
intézménye.  Többször tettek kísérletet arra, hogy intézményegységgé minısítessék 
intézményeik egyikét másikat, de ez sikerre nem vezetett. Elmondja, hogy a Balatonföldvár 
által készített egységes struktúrában a pedagógiai szakszolgálat egy különálló 
intézményegység kell hogy legyen. Ezért ragaszkodik Balatonszárszó is ahhoz, hogy neki is 
legyen egy külön intézményegysége, ami az egyenrangúságát garantálja. Az elızetes 
tárgyalások során felmerült, hogy a gyermekjóléti szolgálatot bevették volna a közoktatási 
integráció intézményrendszerébe, azért mert jelentıs mértékben kapcsolódik a közoktatáshoz.  
Elmondja, hogy nagyon sok tárgyalást történt már az integráció kérdésében, de az álláspontok 
úgy nem közeledtek egymáshoz, hogy azt lehessen mondani, hogy egyezség született.  A 
pályázat elıírja, hogy április 30-ig meg kell hozni a társulási tanácsülésen egy elızetes 
szándéknyilatkozatot a pályázat 2. fordulójában való részvételre. A jelenlegi kidolgozott 
munkaanyagot nem tartja alkalmasnak a döntéshez, minden jegyzı részvételével egy szakmai 
munkacsoport felállítása szükséges, ahol  a garanciák figyelembevételével kidolgozzák a 
társulási tanács elé terjeszthetı anyagot. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy  Balatonszemesen probléma, hogy a iskola 
konyhája kicsi, azt bıvíteni kell. Úgy gondolja, ha a jelenlegi ebédlıbıl és a konyhából 
építenek egy korszerő konyhát, és mellé építenek egy ebédlıt az is egy megoldás. Ha pályázat 



megvalósul Balatonszemesnek az önrésze 28 millió Ft, ugyanakkor a konyha felszereltsége 
nem része a pályázatnak, azt önerıbıl kell megvalósítani és az akár közel 40 millió Ft is lehet. 
Elmondja, hogy ha a pályázat megvalósul, akkor korszerősödik az iskola, elkészül a konyha, 
az új ebédlı, de nem Balatonszemes tulajdona lesz, hanem a Kistérség tulajdona lesz. Kizárt 
dolognak tartja, ha Balatonszemes biztosítja a közel 30 millió Ft önerıt, akkor kistérségi 
tulajdonba kerüljön  a megépített épületrész. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a képviselıket, hogy a pályázathoz szükséges 
hitelt a Kistérségi Társulás veszi fel, így ı lesz elkötelezve. 
 
Boór Miklós képviselı, iskolaigazgató elmondja, hogy Balatonföldvár arra törekszik, hogy 
központi település legyen. Nélkülözhetetlennek tartja, hogy egy kistérségnek központi, erıs 
városa legyen, de ezt Balatonföldvárnak korrekt kapcsolatokkal kell elérnie, mind a 12 
települést partnerként kezelve maga mellé tudja állítani. Félınek tartja, hogy a közoktatási 
integráció kérdése végett akár az egész Kistérség felbomolhat. 
 
Dr. Zóka László képviselı véleménye, hogy  a kistérség településeinek egyenlı partnereknek 
kell lenniük, Balatonföldvárnak maga mellett kell tudnia Balatonszemest. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy meglátása szerint Balatonföldvár nem 
értékeli a szemesi értékeket, nem hisz abban, hogy az 5 éves fenntartási kötelezettség után 
minden Balatonszemes  saját tulajdonába kerül, a Kistérség nem fogja az 5 év után adni a 
pályázaton megvalósított fejlesztéseket. 
 
Dr. Zóka László képviselı elmondja, hogy a kıröshegyi iskola elnyerésével Balatonföldvár 
erıs pozícióba került.  
 
Böröczky Szilárd képviselı nem támogatja az integrációt. A jól mőködı rendszert nem éri 
meg felbomlasztani, ha nincsenek meg azok a garanciák, amik azt biztosítanák, hogy még 
jobb lesz. Véleménye szerint tisztázni kell, hogy mekkora az az összeg, és mit veszít 
Balatonszemes, ha nem integrálódik. Az elızı napi falugyőlésen történtekkel kapcsolatosan 
elmondja közel 100 ember jelent meg, és  arra kérdésre, hogy Balatonszemes integrációját 
támogatják-e,  közel 98 ember nemmel válaszolt. Elmondja, hogy a képviselık a lakosság 
megbízottjai, nekik az ı véleményüket kell képviselni. 
 
Dr. Zóka László képviselı elmondja, hogy az elızı napi falugyőlés célja az volt, hogy 
segítse a képviselıket a döntés meghozatalában. A megjelent lakosság közül csak 4-en  
támogatták az integrációt. 
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı elmondja, hogy nagyon sok szülı véleményével 
találkozott, és ı úgy gondolja, hogy ıket képviselve nem tudja támogatni az integrációt. 
Véleménye szerint, még az sem biztos, hogy nyer a pályázat, valamint ha nyer akkor  a 
megvalósult fejlesztés nem Balatonszemes tulajdonába fog kerülni.  
 
Boór Miklós képviselı, iskolaigazgató kérdezi, hogy a Képviselı-testületek által meghozott 
határozatok, melyeket figyelmen kívül hagyott a kKistérség, elegendıek e ahhoz, ha 
Balatonszemes mégsem integrálódik, a pályázta nem valósul meg, akkor kártérítést ne 
kérjenek Balatonszemestıl. 
 



Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a képviselıket, hogy a pályázatban a Többcélú 
Kistérségi Társulás által fizetendı költségek között csak a 625 e Ft összegbe kerülı kistérségi 
középtávú közoktatási program szerepel, amiben Balatonszemes oktatási intézményei nem 
szerepelnek. Elméletileg a kistérségi társulási pénzbıl nem került kifizetésre más. 
Balatonföldvár által hangoztatott 11 millió 500 Ft kiadásban benne kell lenniük a települések 
által elkészítette tervek tervezési  költsége. Véleménye szerint ha egy település elkészítette a 
terveket, szellemi termékre kifizette a több millió Ft-ot, akkor az a övé, azt bármikor 
felhasználhatja a késıbbiekben is. Ha Balatonföldvár kártérítést kérne magának, akkor a 
terveket is adja át Balatonszemesnek. Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Társulási Tanácsnak 
valóban van egy olyan határozta, hogy aki miatt meghiúsul, önhibából nem teljesül a pályázat, 
akkor az kártérítési felelısséggel tartozik. Balatonszemes nem mondható hibásnak, ha nem 
valósul meg a pályázat, mert ık a megvalósulás miatt nagyon sok határozatot hoztak, 
ténylegesen mindent megtettek, szakértıt bíztak meg. Amennyiben Balatonföldvár nem 
hajlandó együttmőködni a többi településsel, akkor nem mondható ki, hogy  Balatonszemes és 
Balatonszárszó hibásnak.  
 
Takács József polgármester felmeri vállalni, hogy a 200 millió Ft támogatást elvesztik, és 
nem valósul meg a beruházás sem az integráció, ha a község érdekei, és a lakosság ezt akarja. 
Továbbá elmondja, hogy amikor  az elızı képviselı-testület a döntéseit meghozta azt egy 
korábbi pályázati kiírás ismeretében hozták meg, azt a kiírást idıközben módosították, 
valamint  bizonytalan helyzetet okoz a kormány oktatáspolitikájának a nem ismerése. 
 
Liber Árpád képviselı szerint készíteni kell egy táblázatot, ami az elınyöket és a 
hátrányokat tartalmazza.  Egyetért azzal, hogy a jelenlegi munkanyag megfelelı jogi 
szerkezettel, illetve a kormány oktatáspolitikájának nyitva hagyott kérdéseit figyelembe véve 
kerüljenek megalkotásra. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy készültek ilyen táblázatok. 
 
Boór Miklós képviselı, iskolaigazgató véleménye, hogy a Balatonföldvári Kistérség 
Munkaszervezet által összeállított anyag nem alkalmas a felelısségteljes döntéshez. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy az oktatási szakértık körültekintıen 
törekedtek a pozitív és negatív érvek összeállítására. 
 
ifj. Vasicsek László képviselı elmondja, hogy ha az intézményvezetık, mint szakemberek 
nem támogatják az integrációt, akkor ı mint képviselı sem. 
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı megerısíti, hogy az elızı napi falugyőlésen  
elhangzott lakossági vélemények alapján, a lakosság véleményét képviselve nem támogatja az 
integrációt. 
 
Böröczky Szilárd képviselı elmondja, hogy a képviselıknek a község érekeit, véleményét 
kell képviselni. 
 
Takács József polgármester javasolja, mivel egy megjelentett pályázati kiírást utólag nem 
lehet módosítani, így a Társulási Tanács kezdeményezze a VÁTI-nál a pályázat határidejének 
módosítását, az eredeti pályázati kiírás szerinti határidı megjelölést. 
 



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

131/2011.(IV.28.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - tekintettel a 2011. 
április 27-én tartott falugyőlésen elhangzottakra is – nem tud azonosulni azzal az 
állásponttal, hogy a közoktatási integráció olyan módon kerüljön végrehajtásra, 
hogy a  közoktatási és nevelési intézményei a jelenleg mőködı Integrált 
intézményhez történı tagosítással történjen. 
 
A Képviselı-testület a Társulási Megállapodás tervezetében nem lát garanciákat a 
kölcsönös elınyökön alapuló, egyenrangú együttmőködésre. 
Az elkötelezettséggel járó döntését meghozni elfogadható Társulási 
Megállapodás, Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás, 
Vagyonhasznosítási szerzıdés 
tervezete, a saját bevételeirıl való lemondás után annak felhasználását tartalmazó 
megállapodások  nélkül nem tudja. Azt a Szervezeti,- Mőködési Szabályzatot, 
amely alapján garantálható lenne, hogy az oktatás,- nevelés színvonala tovább 
javulna nem ismeri. 
Ezért  
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi Társulási Tanács felé az alábbiak megvitatását javasolja: 

- Egyetértve a 2011. április 28-án tartott 3 jegyzı és 3 szakember javaslatával 
olyan ad-hock bizottság kerüljön megalakításra, amely a két ellentétes álláspont 
kompromisszumos megoldásának kidolgozására megfelelı szakmai és jogi 
alternatívát tud összeállítani. 

- A Társulási Megállapodás, a közoktatási Intézményfenntartásra vonatkozó 
társulási megállapodás tervezet  tételesen egyeztetni szükséges. 

- Tisztázni kell a vagyonhasznosítás módját, a Szervezeti,- és Mőködési 
Szabályokat valamint a jelenlegi fenntartók bevételeinek felhasználásának 
részleteit. 
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a kialakult helyzet a pályázati feltételek 
idıközi módosításából, valamint a Közoktatási törvény várható változásának 
bizonytalanságából is ered, ezért javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy tegyen 
meg mindent annak érdekében, hogy az eredeti pályázati kiírás szerint, de 
legalább a 2012/2013 tanévtıl kezdıdıen  kerüljön sor a tényleges integráció 
végrehajtására. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási 
Tanáccsal közölje. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester. 
 
 
SZÜNET 

 



2. Egyéb aktuális döntést igénylı ügyek 
 
 
1.) Éves közbeszerzési terv elfogadása 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

132/2011.(IV.28.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
Balatonszemes község Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét és 
azt jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs: Takács József polgármester 
 

 
2.) Balatonszemes vasútállomáson a kerékpárral való közlekedést segítı rámpák és 
tájékoztató táblák elhelyezése 
 
 
Takács József polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a MÁV szakemberei 
bejáráskor a Képviselı-testület támogatását kérték, hogy a kerékpár rámpák kiépítése 
megvalósulhasson. 
 
Liber Árpád képviselı javasolja, hogy a beruházást 10%-kal támogassa a Képviselı-testület. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2011.(IV.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a 
MÁV Zrt Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Területi Központ 
kezdeményezését, mely szerint Balatonszemesen a vasútállomáson 27,5 fm 
kerékpárral való közlekedést segítı rámpa és 6 db tájékoztató tábla kerül 
kihelyezésre. 
A Képviselı-testület a beruházás megvalósításának összköltségéhez, - mely 
a nyertes kivitelezı MÁV-THERMIT Hegesztı Kft által adott árajánlat 
alapján, 465.650.Ft+ Áfa – 10% támogatást, azaz  bruttó 58.200.- Ft összegő 
támogatást nyújt. 
Felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. április 29. 

 
 
 



3.) Latinovits Zoltán Emlékkiállítás önálló mőködtetése 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a megállapodásban szerepel, hogy  a 
Múzeumok Igazgatósága  által bizományba kihelyezett kiadványaiból befolyt összeg a 
Múzeumot illeti meg, a belépıjegyekbıl befolyt összeg, pedig az Önkormányzatot illeti meg. 
Úgy gondolja, hogy ezzel segíteni tudja az Önkormányzat ıket, javasolja ezt támogatni. 
 
Böröczky Szilárd képviselı kérdezi, hogy a teremır-gondok bérköltsége mekkora összeget 
jelent? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a gondokot a Múzeumok Igazgatósága 
foglalkoztatta. A belépıjegyekbıl az elmúlt évben közel 700 e Ft összeg folyt be, az 
kiegészítve kb 500 e Ft-tal fedezi a bérköltséget. Javasolja felülvizsgálni a belépıjegyek árát, 
a kedvezményeket. 
 
Liber Árpád képviselı   kérdezi, hogy tervezett múzeumbıvítés, néprajzi kiállítás kialakítása 
megvalósul e? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a Múzeum melletti szolgálati lakások 
amennyiben felszabadulnak, akkor bıvíthetıvé válnak a múzeum helyiségei.  
 
Liber Árpád  képviselı javasolja, hogy  addig is a régi, helyi néprajzi  értékek, tárgyak 
összegyőjtését szorgalmazza az Önkormányzat. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a mővelıdési házban lehet helyet biztosítani 
addig is ezeknek a tárgyaknak. A helyi újságban meghirdetik, és akiknek vannak a 
birtokaikban ilyen régi értékek, azok felajánlását szívesen fogadják. A mővelıdési ház 
igazgatóját felkéri a raktározási hely kialakíttatásra. 
  
Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

134/2011.(IV.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi 
a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága általi a Latinovits Zoltán 
Emlékkiállítás közös mőködtetésére irányuló 2009. március 25-én kelt 
megállapodás rendes felmondással történı megszüntetését. 
A Latinovits Zoltán Emlékkiállítás önálló mőködtetésére és a további 
együttmőködésre vonatkozó megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és azt 
elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, valamint arra, 
hogy a kiállítási tárgyak, eszközök átadás-átvételérıl, a mőködéshez 
szükséges további intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. május 15. 
 



 
4.) Kötöttpályás közösségi közlekedést kiszolgáló épületek infrastruktúra fenntartását 
célzó közmunkaprogramban való együttmőködés a MÁV Zrt.-vel 
 
Takács József polgármester ismerteti a közmunka programban foglaltakat. 
 
Boór Miklós képviselı kérdése, hogy az Önkormányzatnak kell a felelısség biztosítást 
megkötnie, hogy mekkora összeget jelent ez? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a Szemesért Kft ügyvezetıjével más 
biztosítótársaságnál utána érdeklıdnek. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal,  1 
ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

135/2011.(IV.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
         Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a MÁV Zrt-vel  

       köttpályás közösségi közlekedést kiszolgáló épületek infrastruktúra  
       fenntartását célzó, vasúti-tisztaság-idegenforgalmi közmunka programban 
       együttmőködésre szándékát fejezi ki és megállapodás megkötését  
       kezdeményezi. A meghatározott feladatot közcélúnak minısíti és a  
       8 +4 hónapos 375/2010 (XII.31) rendeletben meghatározott támogatás és a     
       MÁV Zrt-vel való megállapodás alapján vállalkozik. 

                               Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elıterjesztés alapján a MÁV  
                               Zrt-vel a megállapodást megkösse és azt aláírja. 
                                
         Határidı: 15 napon belül 

       Felelıs: Takács József polgármester 
 

5.) Milovánovics István lakóépületének önkormányzati vételre történı felajánlása 
 
Az ülés közben elrendelt szünet idején kiosztásra került Ser Róbert építészmérnök 
szakvéleménye a vételre ajánlott ingatlan – lakóház és üzlet, vm. gazdasági épület – orvosi 
rendelıvé történı átalakítására vonatkozó szakvéleménye és költségbecslése. 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı jelezte, hogy a döntést nem szükséges máris meghozni. 
Dr. Zóka László képviselı: A szakvélemény komoly szakember készítette, a részleteket idı 
hiányában nem, de az összegzı véleményt meg lehet ismerni és abban egy új építkezéssel 
szemben nem javasolt a vétel és azt követı átalakítás.   
Jelenleg nincs az önkormányzatnak pénze. 
A képviselı-testület tagjai az összegzı vélemény alapján a döntést meghozhatónak ítélték.  
 
Ezt követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal,  0 
ellenszavazattal és  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

136/2011.(IV.28.) számú Képviselı-testületi határozat 
                Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  

       Ser Róbert építész-mérnök szakvéleményére alapozva és az önkormányzat 
       pénzügyi helyzetére figyelemmel a Balatonszemes, Szabadság u. 10. sz. 
       alatti ingatlan vételi lehetıségével nem kíván élni. 



       A döntésrıl a magántulajdonosok értesítendık. 
 
       Határidı: 15 napon belül 
       Felelıs: Takács József polgármester 

 
6.) 2050/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak egyeztetı tárgyalásának egyeztetése 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a képviselıket, hogy a tulajdonosok egyezetı 
tárgyalásának idıpontja április 29. péntek 14 óra. Elmondja, elızetesen felmerült, hogy egyes 
tulajdonosok elfogadnának csereingatlant is. Kéri a Képviselı-testület állásfoglalását, azzal 
kapcsolatosan, ha valaki értékarányos cserét szeretne, akkor írásban nyújtsa be a kérelmét és  
az a Képviselı-testület elé kerül döntésre. Tájékoztatja a képviselıket, hogy a korábbi 
testületi ülésen elhangzott 800Ft/m2-es árral fognak indulni az egyeztetı tárgyaláson és majd 
a tulajdonosok is elmondják a véleményüket.  
 
Dr. Zóka László képviselı javasolja, hogy kisajátítást megelızı eljárás keretében kerüljenek 
megvásárlásra az ingatlanrészek, akkor adófizetési kötelezettsége nem keletkezik az eladónak. 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, javaslat bejelentés nem volt a polgármester a nyilvános ülést 17 óra 
00 perckor bezárta.  
 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
 

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna 
polgármester        körjegyzı  

 
 
 


