
 
JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 17-én 
15.45 órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti nagy termében 
megtartott  soron következı nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részérıl: 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
ifj. Vasicsek László     Kertész Adél „Szemesért” Nonprofit Kft  
Liber Árpád      Róka László mővelıdési ház igazgató 
Böröczky Szilárd     Schmal Kinga védını 
dr. Zóka Lászó települési képviselık 
 
 
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 elıterjesztette a  napirend  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./ Aktuális döntést igénylı ügyek                              
 
A napirendi tervezeteket a képviselı-testületek külön-külön egyhangú szavazattal tárgyalásra 
elfogadták. 
 
 

1./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

                Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
 
 
dr. Zóka László képviselı   a 2011. évre elfogadott munkatervvel kapcsolatosan elmondja, 
hogy  a februárra tervezett együttes képviselı-testületi ülés kerüljön felvételre. Illetve  az  
elmúlt ülésen javasolt kiegészítések, módosítások nem lettek beépítve az általuk kézhez 
kapott munkatervbe. A 203-204/2010. számú Szemest Invest céggel kapcsolatos Képviselı-
testületi határozattal kapcsolatos kérdezi, h mivel nem találja ıket a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben, és azok határideje azonnal volt, kérdezi, hogy 
nagy Lajos úr lett e tájékoztatva a határozatokról és érkezett e tıle már válasz? Megemlíti a 



Somogyi Hírlapban megjelent korábbi cikket, melyben a Szemes Invest ügyvezetıje 
nyilatkozott. Maga nevében kikéri, hogy ezt a stílust és hangnemet. Nem tartja magukat 
ijedısnek, amit a cikk sugallt.  Kéri a Képviselı-testületet, határolódjanak el ettıl a 
hangnemtıl. 
Továbbá elmondja, hogy az októberi ülésen 10 pontban kért válaszadást a folyamatban lévı 
ügyekrıl, szerzıdésekrıl, kötelezettségvállalásokról tájékoztatást.  Elmondja, hogy ı a 
Sanocorp Kft-ban való részvételrıl, részvényességrıl nem tudott.  Elmondja, hogy ı nem a 
beruházás ellen van, támogatja a megvalósulását., csak  az oda vezetı út nem tetszik neki. 
Felhívja a figyelmet a törvényesség betartására. Véleményes szerint az elızı Képviselı-
testület tagjai sem támogatták a Sanocorp kft-ben való részvételt. Elmondja, hogy érdeklıdött 
korábbi képviselıktıl, akik nem tudtak olyan döntésrıl, hogy ebben a Kft-ben részt kívánnak 
venni.  Elmondja, hogy a korábbi Képviselı-testület idején további üzletrészeket vásárolta 
Képviselı-testület. Kérdezi, hogy melyik testületi ülésen született errıl határozat? 
A törvényességi résszel nem ért egyet, nincs Képviselı-testületi felhatalmazás.  Úgy gondolja, 
hogy a Képviselı-testület fel tud nıni ezekhez a feladatokhoz. Véleménye szerint nem a 
Képviselı-testületben keresendı a hiba, a képviselık véleményét tiszteletben kell tartani.  
 
 
dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı kéri a Képviselı-testületet, hogy a  zárt ülés napirendjéhez 
kiadott „szigorúan bizalmas”  dokumentumokat olvassák át. Amennyiben nyilvánosságra 
kívánják hozni a gyógy turisztikai projekt kérdéseit, akkor helyezzék hatályon kívül a 44/2010 
(III.09). számú  határozatot, ami erre vonatkozóan  titokká minısítette ezeket a kérdésköröket. 
Mindez megtörténte után a nyilvánosság elıtt természetesen választ lehet adni a kérdésekre.  
 
Takács József polgármester nem kíván vitába szállni. Véleménye szerint egy képviselınek 
joga van megítélni bizonyos dolgokat.  Elmondja, hogy az ı lelkiismerete rendben van, és 
rendben van az a sok munka, amit körjegyzı asszony végez ezzel kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a lakosság segítségét fogja kérni, amennyiben a községgel ellentétes döntés születik.  
Elmondja a Szemes Invest-tel kapcsolatosan, hogy az ügyvezetıje csak felajánlotta az 
üzletrészét, és azt mondta, hogy amennyiben a tartózkodó képviselıknek van más befektetıi 
köre, lehetısége valósítsák meg, erre adott határidıt december 10-ig. İ nem ijesztett rá 
senkire, ı csak annyit mondott, hogy akkor kivonul. Meglátása szerint egyes képviselık, azt 
szeretnék, hogy Balatonszemesen ne legyen fejlesztés.  Elmondja, hogy a Képviselı-testület 
mindenrıl tud. A felmerülı kérdésekre is eddig mindig válaszoltak annak, aki kérdezett.  
Elmondja azt is, hogy amennyiben a kiadott információk után a Képviselık nem kérdeznek, 
akkor nem tudnak mire válaszolni. Elmondja, hogy ı azon fog a jövıben is dolgozni, hogy 
minden fejlesztés, fejlıdés, és minden olyan érték mi a községet gazdagítja, megvalósuljon 
Balatonszemesen. Nem támogatja a  titoktartás feloldását, mert véleménye szerint  ez 
tönkreteheti az eddigi eredményeket és a majdan megvalósuló  beruházást.  
 
Boór Miklós képviselı úgy gondolja, hogy amit a képviselı-társa kér, annak van némi alapja.  
Elmondása szerint a Képviselı-testületnek kevés idı állt rendelkezésére, hogy a nagy 
információ mennyiség, amit  megkaptak, letisztuljon bennük, át tudják gondolni. Véleménye 
szerint, amíg az elızı Képviselı-testület hosszas idı állt a rendelkezésére a döntések 
meghozatalára, addig nekik ennek töredéke a megértésre. Nem támogatja a titkosság 
feloldását. Javasolja, hogy üljenek le együtt és beszéljék át a részleteket.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az új képviselı-testület megválasztásuk óta 2-3-
szor már leült azzal kapcsolatosan tárgyalni. Kéri a Képviselı-testületet, javasoljon idıpontot 



az átbeszélés idejére. Elmondja, hogy egyes képviselıi hozzászólások mögött indulatokat 
érez. 
 
Liber Árpád képviselı elmondja, hogy ı korábban már jelezte, hogy  a Képviselı-testület 
tájékozatlan a befektetésekkel kapcsolatos ügyekben. Elmondja, hogy dr. Zóka László 
képviselı társa olyat kérdezett, ami bármelyik cégnyilvántartásban megtalálható. Azak az 
adatok mind nyilvánosak. 
Elmondja a Somogyi hírlapban megjelent cikkel kapcsolatosan, hogy a Képviselı-testületnek 
tartásának kell lenni. A cikk megjelenésekor a maga nevében sértve érezte magát. A 
segítıszándékuk meg volt, az információ hiány miatt nem szavazták meg az akori határozatot. 
 
Takács József polgármester kérdezi, hogy ezek a kérdések a kamerának, az újságnak vagy 
belsı közös értékítéletüknek szólnak? Az igazi érték az, amit együtt a Képviselı-tetsület 
létrehoz a község érdekében. A január 12-i megbeszélésen a képviselık nem mondták, hogy 
kevés információ áll a rendelkezésükre. Azon az ülésen egyik képviselıtıl sem hangzott el 
kérdés. Kérdezi, hogy akkor miért nem kérdeztek a képviselık? Véleménye szerint ez taktika, 
és politika. 
 
Böröczky Szilárd képviselı megérti az újonnan megválasztott képviselıket, hogy aggódnak. 
İ  az elızı testületnek is a tagja volt, és a polgármester úrral az elejétıl birtokában van az 
információknak. Fontosnak tartja, hogy alaposan meg kell beszélni azokat a kérdéseket, 
amirıl késıbb döntenek. Elmondja, hogy az új képviselık soha nem kérdeztek sem a 
polgármestertıl, sem a jegyzıtıl és tıle sem. A képviselı-tetsület, ha téynleg fejlıdést akar a 
falunka, nem engedheti meg, hogy elmenjenek a befektetık.  A tárgyalások jó pár éve 
tartanak, a képviselık jó pár hónapja képviselık. Úgy érezte, hogy  az ügy sínen, van , de 
most nagy bajnak tartja, hogy mégsem, mindig újra kel kezdeni a folyam,atot. Véleménye 
szerint a következı alkalommal kivonul a beruházó 
 
dr. Zóka László képviselı  elmondta, hogy ı tudomásul vette, hogy vesztett a polgármester 
választáson, ezzel lezárta azt az ügyet. Azonban a település képviselınek megválasztotta és 
képviselni akarja a lakosságot. Véleményes szerint, amire ı, mint képviselı nem tudja a 
választ arra a lakosság sem tudja. Kéri rögzíteni, hogy ı nem javasolja, hogy a zárt ülés 
anyagának titkossága fel legyen oldva, mindaddig, amíg a polgármester nem mondja azt, hogy 
nyilvánosságra lehet hozni. Elmondja, hogy kész tényekkel támasztotta alá hozzászólását és ı 
csak azzal foglakozott, ami a nyilvánosságra tartozik. Az újságban megjelent cikk is 
nyilvános, és nagy Lajos úr nem ijesztett rá a Képviselı-testületre.  Elmondja, hogy 
mindenben támogatását adja, amíg ezek a beruházások törvényesek. Elmondja továbbá, hogy 
a megalakított kft-t a cégnyilvántartásban szerepeltetni kell. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy  a képviselı egyik megbeszélésen, a zárt ülésen 
sem kérdezetett 
 
dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı emlékezteti a képviselıket, hogy január 12-i ülésen felhívta 
a képviselık figyelmét, hogy a titkosítás felmenthetı és kérte hogy a zárt ülések anyagát 
tekintsék meg. Bármikor rendelkezésére állnak a Képviselı-testületnek az elızmények és az 
anyagok ismertetésére. Elmondja, hogy ıt eddig ez miatt senki nem kereste. Véleménye 
szerint a vitát el lehetett volna kerülni, ha a képviselık bejönnek a hivatalba és akár egyenként 
megbeszélik az anyagokat. Oda kell egymásra figyelni, kéri egymás iránti tiszteletet.  
 
 



Takács József polgármester elmondja, hogy vitatkozással nem lehet eredményt elérni.   
Január 12-én ügyvéd jelenlétében átbeszéltek mindet, akkor kérdések nem hangoztak el.  A 
polgármester és a jegyzı nem titkol el semmit. Véleménye szerint ez a dolog nem vezet 
máshova, csak a szétforgácsolódáshoz, ahhoz hogy Balatonszemesen ne történjen semmi 
fejlesztés. 
 
 
SZÜNET 
 
 
Takács József polgármester a két ülés közötti eseményekrıl szóbeli tájékoztatást ad. 
Melyben elmondja, hogy pályázaton 500 db energiatakarékos égıt nyertek. 26 nagycsaládos 
család részére kerültek ezek kiosztásra.  
Elmondja, hogy a nagyobb pályázatokhoz pályázatírókat keretek meg. Elküldték a pályázati 
ötleteket, az ajánlatuk még nem érkezett meg. A Bánk bán utcai kerékpár útra építésére 
hamarosan pályázat jelenik meg, 80 %-os támogatással. Továbbá lehetıség van a településen 
egy körforgalom tervezésére, kivitelezésére. Korábbi megbeszéléseken elhangzottakat alapul 
véve a Képviselı-testület tart az önrész magas összege miatt szükséges hitelfelvételtıl.  
Elmondja, hogy ezeknél a pályázatoknál az önrész 50 %-ra is lehet pályázatot benyújtani.  
Véleménye szerint ha  önrészre fordítják  azt az összeget, amit saját költségen való 
fejlesztésre szánnának, akkor  a kevesebb összegbıl nagyobb értéket tudnak teremteni.  
A Szemesért Kft dolgozói az iskola utáni bozótos terület tisztítását végzi. Közvetlenül a járda 
mellett lévı területet is kitisztítják. Az orosz tábor területén az eddig el nem szállított tuskókat 
a téli idıszakban megpróbálják a Kft-vel együtt ezt megoldani. A nádvágáshoz megkapták az 
engedélyt, lehet a településen nádat vágni.  
 Kínából üdvözlet érkezett, várják a szemesi delegációt. Elmondja, hogy komolyan gondolják 
a testvér-települési kapcsolatot.  
 
dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy két indítvány is elhangzott az ülésen. Egy a 
munkatervre vonatkozóan, mely a 2010. februárban esedékes Képviselı-testületi ülés, ami a 
költségvetést és a költségvetéshez kapcsolódó ár, díj, valamint szociális rendeletet, annak 
felülvizsgálatát tartalmazza az február 21-én kerülne sor, ahogy az együttes ülésen meg is 
egyeztek, hogy az elsı részében balatonıszödi Képviselı-testület részvételével, és minden 
egyéb napirend ami 21-re volt tervezve az áttevıdne február 28-ra. javasolja, mert fontos 
napirend a Széchenyi terv pályázati lehetıségeinek megtárgyalása, és ezért idıt igényel.  
A Somogyi Hírlapban megjelent cikkel kapcsolatosan tájékoztatja a képviselıket, hogy vagy 
sajtó helyreigazítást kérnek, vagy határozatot hoznak, hogy elhatárolódik a Képviselı-testület 
attól a bevezetı mondattól, hogy megijedtek a beruházótól és ezért módosították a döntésüket.  
  
dr. Zóka László képviselı  javasolja, hogy Nagy Lajos  úrnak küldjék meg azt a határozatot, 
hogy ı kérjen helyreigazítást az újságtól.  
 
dr. Zóka László képviselı  javaslatát a Képviselı-testület 2 igen szavazat és 5 ellenszavazat 

ellenében nem támogatta. 

 
 
Boór Miklós képviselı véleménye szerint a Széchenyi terv pályázatainak megbeszélésére a 
február 28-i idıpont késıinek tőnik.  
 



dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı javasolja, hogy a Képviselı-testület  hozza elıbbre annak az 
ülésnek az idıpontját  február 14-re. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

 
18/2011 (01.17)   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: 

 

                 133/2010.(VIII.09.); 184/2010.(XI.22.); 
205/2010.(XI.29.);   208-209/2010.(XI.29.);  

 212/2010.(XII.01.);       214/2010.(XII.01); 
215-228/2010.(XII.09.) 
230/2010.(XII.13.); 238/2010.(XII.13; 
239/2010.(XII.13.); 243/2010.(XII.13.); 
244/2010.(XII.13.); 244/2010.(XII.13.); 

 
 
 

 2./ Aktuális döntést igénylı ügyek     
 
1) Körforgalom tervezése és kivitelezése 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a településen korábban három helyre terveztek 
körforgalmat. Azonban a felmérés után, csak a Kistücsök étterem elıtti keresztezıdés lett 
alkalmas. Javasolja, hogy legalább a tervezésre adjon be pályázatot az önkormányzat.  
    
dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a december ülésen három  pályázat került a 
képviselık elé, egyik a tervezıi pályázat, a  kivitelezésre, balesetmentessé tételre vonatkozó, 
forgalmi csomópontok kialakítása. Ezek  összköltségébe a tervezi költségek is beletartoznak. 
A harmadik, pedig a kisösszegő pályázat, amely különbözı forgalom elterelési lehetıségekre 
történı pályázati felhívás volt. A pénteki zárt ülésen a Képviselı-testület azt mondta 
egységesen hogy a tervezésre se nyújtsák be a pályázatot. Annak határideje január 17-e lett 
volna. Így az nem si került benyújtásra. A kivitelezésre vonatkozó pályázta összköltségének 
30 %-át kell önrészként vállalni. A teljes kivitelezési költség 85 millió 500 ezer Ft 3600 m2 
területigénnyel.  Az önrész értéke 25 millió 650 ezer Ft lenne. Ismerteti a Képviselı-testület 
elé került alternatív határozati javaslatokat. Elmondja, hogy a körforgalom megvalósulása 
egyfajta településközpont kialítását is jelentené. A körforgalomban megtörtént személyi 
sérüléssel járó baleset szám is magas. Elmondja, hogy a beadási határidı szők, január 31-e. 
Tájékoztatja képviselıket, hogy Széchenyi tervben is lesz hasonló lehetıség, akár 100%-os 
támogatással.  
 
Tahy Péter  érdeklıdı hozzászólásában elmondja hogy az önkormányzati hivatalhoz  a 
bekanyarodás Balatonlelle felıl problémás. Kéri vegyék számításba, hogy a körforgalom 
megvalósulásával a malom épülete elıtti parkoló megszőnik. 



 
Böröczky Szilárd képviselı szeretné, ha megvalósulna, de sajnos jelenleg nincs rá pénz. Ez 
okból nem támogatja.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal,  és 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2011 (01.17)   számú Képviselı-testületi határozat 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a 236/2010  
(XII.13) határozata alapján megindított munkálatokat leállítja és a határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 
   
 

2) Rendeletek felülvizsgálata 
 
 

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

 
 

20/2011 / 2011.(I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Az 
önkormányzat  
2011. évi költségvetési rendeletének elıkészítése során az ár,- díj 
megállapító rendeleteinek (és korábban meghozott terem és lakbér 
mértékérıl szóló határozatainak) felülvizsgálatát , valamint annak 
eredményeként a rendeletek (határozatok) módosítására vonatkozó 
tervezeteknek a  költségvetéssel együtt történı elıterjesztését elrendeli. 
A felülvizsgálat egyúttal a szociális ellátásokról szóló rendeletre is ki 
kell, hogy terjedjen. 
Határidı: 2010. február 21. 
Felelıs: Takács József polgármester, 
              felülvizsgálatra és a döntéstervezetek elkészítésére: Dr. Valkó  
              Zsuzsanna körjegyzı 
 
 
 

3) Partnerségi megállapodás a Part Turizmus Kft-vel 
 
Takács József polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy az együttmőködés jó reklám a 
községnek, és ingyenes. különbözı kiadványokban, reklámfelületeken jelenítik meg 
Balatonszemest  más európai országokban.  
 
 



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

21/2011 / (I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
partnerségi együttmőködést kíván létrehozni a Part Turizmus 
Kft-vel abból a célból, hogy a turizmust fejlesztı  Part 
Turizmus Projektet megvalósítsák.  
A Képviselı-testület a partnerségi megállapodás szövegét 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírja. 
 
Határidı: 2011. január 31. 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

4) A polgármester helyettesítése a BTKT területfejlesztési és többcélú társulási 
tanácsában 

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

 
22/2011 /(I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete   a 
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési 
Tanácsának munkájában a polgármester helyettesítésével állandó 
jelleggel Antal Jánost, Balatonıszöd Község polgármesterét bízza meg. 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse 
a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást és Balatonıszöd 
Község polgármesterét. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. január 31. 
 

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat  nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2011. (I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás többcélú kistérségi tanács 
munkájában a polgármester helyettesítésével  állandó jelleggel Boór 
Miklós képviselıt bízza. 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse 
a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást és Boór Miklós 
képviselıt. 



 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. január 31. 

 
 

5)  Európa a polgárokért program keretén belül pályázat benyújtása testvér-települési 
találkozó szervezésére 

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

 
 

24/2011. (I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot 
nyújt be az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának 
keretében az Európai Unió tagállamai köztük testvértelepüléseink – 
Németország, Schönbrunn és Románia, Csíkszentdomokos –illetve 
Európai Unión kívüli leendı partner-településünk Kína, Dongying 
város közötti találkozó szervezésére, illetve annak lebonyolítására.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy mindkét testvér-település  - 
Schönbrunn és Csíkszentdomokos - részérıl 25-25 fıs delegáció 
fogadására vonatkozó pályázat elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
A Képviselı-testület a megítélt támogatás összegén felül keletkezett 
költségek viselését vállalja 
Továbbá felkéri a mővelıdési ház vezetıjét, hogy egyeztetve a 
polgármesterrel a találkozó programtervét állítsa össze. 
 
Határidı: a pályázat beadása: 2011. február 1. 
           megvalósulási idıszak: 2011. június 1. – 2012. február 28. 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

 
6) Kerékpárút fejlesztés – Bagolyvár utca – Településközpont – Bán bán utca 
 
Takács József polgármester javasolja a magas támogatási arány. 80% kihasználásával a 
teljes kerékpárút hosszának fejlesztését pályázati forrásból Véleménye szerint a kerékpár utak 
állapota nagyon rossz, teljes felújításra szorul.  
 
Tahy Péter érdeklıdı elmondja, hogy most lehetısége van a Képviselı-testületnek, hogy a 
nagy teherforgalommal járó kerékpárutakat a kis erdın keresztül elvezettesse. Azon a 
szakaszon  sokkal jobb körülmények között lenne a kerékpár út, a nagy forgalmú szakasz  így 
kikerülhetı lenne.  
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 



 
 

25/2011. (I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete fejlesztési 
célként – az önkormányzat gazdasági programjának részeként – 
támogatja a Bagolyvár utca – településközpont – Bánk bán utca 
szakaszon tervezett kerékpárút hálózat fejlesztését, pályázati forrás 
bevonásával. 
 
A képviselı-testület az elızetes tervezıi költségbecslés ismeretében a 
Kreatív Mérnöki Iroda tervezıi árajánlatát elfogadja, felkéri Kétszeri 
Balázs tervezıt a tervek – pályázat beadási határidejét figyelembe véve 
– 2011. március....határidıre történı elkészítésére. 
 
A kerékpárút fejlesztésének részleteirıl (fejlesztési ütemek, szakaszok) 
a tervezıi költségvetés ismeretében dönt. 
 
A képviselı-testület támogatja a Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritási 
tengelyében szereplı, DDOP-2.1.1/D Balatoni komplex turisztikai 
termékcsomagok kialakítása támogatási konstrukció Turisztikai célú 
kerékpárutak kialakítása, fejlesztése  keretében a célként 
megfogalmazott fejlesztésre pályázat benyújtását, melynek részleteirıl 
a konkrét pályázati kiírás megjelenését követıen dönt. 
 
Határidı: azonnal, ill. értelem szerint 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
3. Bejelentések 
 
Liber Árpád képviselı önálló képviselıi indítványként kéri a költségvetés tárgyalásakor a 
fejlesztési javaslatainak megvitatását. Ismerteti javaslatait, mely a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 
Mivel a fentieket követıen más kérdés, kérés, bejelentés vagy hozzászólás 
nem hangzott el, a polgármester az  ülést 17 óra 30 perckor bezárta 
 
 
 

K.m.f. 
 

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna 
polgármester        körjegyzı  

 


