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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 29-én a 
Községháza tanácskozó termében 8.00. órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv.  
Böröczky Szilárd     Baranyai Lajos köztisztviselő (1.napirend)
    
Liber Árpád  Béla      
Ifj. Vasicsek László  
Dr. Zóka László települési képviselők    
 
Távol van: Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő    
 
Érdeklődő: 0 fő    
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen 
van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette napirendi tervezeteit: 
 

 
1./ Az AVE-Zöldfok Zrt. lakossági szilárd hulladékkezelési   
     díjkalkulációjának megtárgyalása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 

 
            2./  Egyéb, aktuális ügyek 
 
 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. Dr. Zóka László képviselő 
bejelenti, hogy az ülés végén egy képviselői indítványt kíván benyújtani. Ezt követően 
megkezdődött a napirendek tárgyalása. 
 

1./ Az AVE-Zöldfok Zrt. lakossági szilárd hulladékkezelési   
     díjkalkulációjának megtárgyalása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 

 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a lakosságtól sok elégedetlenséget kifejező 
levél ékezik a hulladékszállítással kapcsolatban. Nagy káosz van ezen a téren, sürgősen 
megoldást kell találni a probléma megoldására. A nyaraló tulajdonosok felháborodása a 
legnagyobb. A Zöldfokkal folyamatos egyeztetések zajlanak. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Korábban az önkormányzat fizette a szétszállítást, ez 
mindenkinek kényelmes volt. Teljes megoldást azt jelentene, ami már több városban 
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megvalósult, miszerint mindenkivel külön köt szerződést a szolgáltató. Nálunk ezzel 
ellentétben az AVE Zöldfok csak az önkormányzattal halandó megkötni a szerződést, és a mi 
rendeletünkre hivatkozik. Fel  kell vetni az egyéni szerződéskötést, kössenek a lakossággal 
szerződést. A díjcsökkentés valakinek a rovására menne. Az ingatlan tulajdonos majd eldönti, 
hogyan köt szerződést.  
 
Takács József polgármester megemlíti, hogy korábban adtak 10% engedményt, amikor az 
önkormányzat szedte be. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Ez akkor volt, amikor a lakosságnak ingyenes volt a szállítás. 
Nem volt rossz módszer, a lakosság magasabb kommunális adót fizetett. 
 
Takács József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a lomtalanítás 2012-ben 2,3 
millió forintba került, ezzel sok pénzt takarítottunk meg. Köszönhető ez annak, hogy 
szigorúan számoltuk, mennyit fordulnak a gépkocsik. 
 
Baranyai Lajos köztisztviselő: Zöldfok mást mond az ügyfélnek, mint ami a valóság. Ez egy 
tarthatatlan állapot, rengeteg a lakosság részéről érkező telefon. Szinte a telefonokra adott 
válaszokkal van kitöltve a munkaidő, és másra alig jut idő. Jogtalanul egész évre szóló 
alapdíjat számláztak ki az üdülőtulajdonosoknak, noha ezt csak fél évre lehetne kiszámlázni. 
Az önkormányzattal kell szerződést kötni, ezt törvény határozza meg, ennek alapján arra 
hivatkoznak, hogy mi határozzuk meg a díjakat. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző ismerteti, hogy év végén 4 alternatív lehetőség, A; B (1-2) 
C, variációk érkeztek, melyeket az AVE Zöldfok készített és melyeknek végösszegei nem, 
csak belső tartalmai változtak. A B1 és B2 alternatívák a kéttényezős díjtételeket tartalmazták, 
amelyek közül az önkormányzat a választási jogával élve a B2 alternatívát választotta. A 
rendelet elfogadása után törvény szabályozta, hogy a díjak nem lehetnek magasabbak, mint a 
2011. évi díjtételek, melyeket a rendeletünk a szüneteltetés lehetősége miatt teljesíteni tudta. 
2012-ben e törvényi rendelkezés akként változott, hogy felső korlátos maximált díjtételig az 
emelés lehetősége április 15-től megnyílt. E felső korlátoknak valamennyi űrmérték 
megfelelt, de a kéttényezős díj összetétele a 64/2008 (III.28) rendelet előírásait nem tudja 
tartani. E rendeletbe a gyakorlatban két helyen  szerepel probléma.  
Egyrészt az üdülő tulajdonosoknál a Korm. rend. 9 § (2) bek. egész évre került megállapításra 
az alapdíj, de még így sem biztosított a szolgáltatási díjon belüli 40 % alap és 60 % ürítési díj. 
Megjegyzendő, hogy ennek oka olyan speciális probléma, mely az ISPA költségek 
megtérítése, amely a rendelkezésre állási díjban szerepel, bár nem az AVE Zöldfokot, hanem 
a Konzorciumot illeti, s melyből eredő problémákat a 2. napirendben  Tab várossal szembeni 
kezdeményezésből is érzékelhetjük. 
A Képviselő-testület és az AVE tárgyalása során hallhattuk, hogy ennek való megfelelést a 
szolgáltató csak úgy tudná teljesíteni, ha a kiesést az önkormányzat felvállalná, mely 7, illetve 
utóbb 4,5 millió ft lett volna. Jelenleg a B3-as alternatíva egytényezős díjtételt javasol, 
amelyben a 2011. évi díjakhoz képest csökkenés érhető el. A járatszám csökkenést, valamint 
az I. félévben biztosított jogok megvonhatatlanságát feltételezve mintegy 1,7 millió Ft 
támogatással, illetve a jogszerűen eljárt szüneteltetők kompenzálásával az lenne biztosítható, 
hogy minden feltételnek megfelelnénk, de megszűnne a szüneteltetés lehetősége, viszont a 
2011. évi díjnál minden űrmértéket használó ingatlan tulajdonos alacsonyabb díjat fizetne. 
A 2012. január 1-től hatályos 13/2011 (XII.19) rendelet előírásainál a 110 l-es űrmértéket 
használók díjtételei lényegesen magasabbak, ezért úgy a támogatás, mint a kompenzáció 
legnagyobb részét ezen csoportnál kellene felhasználni. A támogatás és kompenzáció a 
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községgazdálkodás szolgáltatási díjaknál megtakarított költségek terhére és annak mértékéig 
terjedne. (Lomtalanítási költségből történt megtakarítás)  
 
Liber Árpád Béla képviselő véleménye szerint az 1,7 milliós hozzájárulás a költségekhez 
csak átmeneti megoldást jelenthet. A szolgáltatónak télen is fenn kell tartani a gépkocsikat, 
ezt meg kell érteni az üdülő tulajdonosoknak is, rájuk is vonatkoznak a terhek. A lakosság 
terheinek csökkentését el tudja fogadni az idei évre, de később már nem. Valami más 
megoldáson kell gondolkozni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy az  Országgyűlés tavaly nem alkotta meg a 
Hulladékgazdálkodási törvényt, de idén biztosan megszületik az új. Jogosan vetik fel a 
problémát az üdülőtulajdonosok, hiszen megvontuk a 7 m2-es kedvezményt. 2012. december 
31-ig javasolja a kompenzációt, de tovább nem. A kialakult helyzetet így lehetne kezelni, a 
jövőre vonatkozóan pedig bízunk benne, hogy az új törvény megoldja ezt a problémát. Nagy 
János úrtól ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy hozzájárulásunk, illetőleg jóváhagyásunk 
nélkül nem küldenek ki a lakosság részére levelet. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ki kell hangsúlyozni, hogy ez a megoldás 2012. december 31-i 
érvényes. Ez többletköltséget jelent az önkormányzatnak, ezt bele kell foglalni a levélbe. Idei 
évre el tudja fogadni ezt a megoldást.  
 
Dr. Zóka László képviselő szintén el tudja fogadni a kompenzációt 2012-re. Bízik az új 
törvényben. Szükség esetén rákényszerülhetünk a kommunális adó emelésére. Az 
üdülőtulajdonosok panaszával nem ért egyet, hiszen 2002. óta nem emeltük a 
négyzetméterenkénti árakat. Aki fenn tud tartani egy nyaralót, annak viselni kell a 
költségeket. 
 
Takács József polgármester: Addig nem lehet lépni, amíg le nem jár a szerződés. 
Vállalkozóknak köthetnek mással is szerződést. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy nem csak határozatot kell hozni, hanem a 
rendelet mellékletének módosítása is szükséges.  
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, és 1 ellenszavazattal   az alábbi határozatot hozta:  
 

            159/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                   megtárgyalta az AVE Zöldfok Zrt  B/3 díjkalkulációját, mely  
                                   kéttényezős díjtételek helyett az egytényezős díjakra való áttérés  
                                   esetén fizetendő szolgáltatási díjakat tartalmazza. A Képviselő-testület 
                                   megértéssel fogadja azt a tényt, hogy a kéttényezős díjkalkulációnál  
                                   a speciális helyzetre (ISPA költségek) nem tartható a 64/2008 (III.28) 
                                   Korm. rendelet 8 § (5) bek. szerint rögzített arány, különösen akkor, ha  
                                   az alapdíj (rendelkezésre állási díj) az idény jelleggel használt  
                                   ingatlanoknál a használat időszakára kerül megállapításra. 
                                   A kialakult helyzetet méltányolva az önkormányzat szüneteltetési  
                                   lehetőséget biztosító kéttényezős díjat bevezető rendeletét az alábbi  
                                   elvek mentén hatályon kívül helyezi: 
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                                   1./ A 2012.  évi költségvetés községgazdálkodási szakfeladaton  
                                   biztosított szolgáltatási díj megtakarítása terhére 1.700 ezer Ft  
                                   támogatást biztosít a  közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosok  
                                   szilárd hulladék szállítási díjainak csökkentéséhez. 
   A támogatás összegét a szolgáltatást igénybevevők részére akként kell 
                                    biztosítani, hogy az üdülő tulajdonosok és a lakosság szállítási  
                                    alkalmakhoz mérten és összességében   arányos módon részesüljenek a 
                                    támogatásból. 
 
   2./ A támogatás kizárólag a 2012. évre vonatkozik és azt a célt kell,  
                                    hogy szolgálja, hogy minden űrmértékű edényt használók kevesebb 
                                    összeget fizessenek, mint a 2011. évi szolgáltatási díj. 
 
                                   3./ Az önkormányzat felkéri a szolgáltatót, hogy az I. félévi számlákat a  
                                   megváltozott díjakhoz helyesbítse és a pontos elszámolással egyidejűleg  
                                    az ingatlan  tulajdonosokat - saját költségén – korrekt módon  
                                    tájékoztassa. 
 
                                     4./ A szüneteltetést igénybe vevők esetében a szerzett joguk alapján 
                                     kompenzáció szükséges. A Képviselő-testület felkéri a szolgáltatót,  
                                     hogy vállaljon részt a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok  
                                     érvényesítésében.  
                                      
   5./ Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan tulajdonosokat a rendelet  
                                    kihirdetésén túl is tájékoztassa. 
 
                                      Határidő: azonnal és 2012. december 31. 
                                      Felelős: Takács József polgármester és  
                                                    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
                               
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012 (VI.29.) rendelete a 
13/2011 (XII.19) rendelet hatályon kívül helyezéséről és a helyi hulladékkezelési szolgáltatás 

rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló 24/2004(XII.16.) rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
            2./  Egyéb, aktuális ügyek 
 
 
 
2.a/  Siófok polgármesterének levele  Tab Városának a Dél-Balatoni és Sióvölgyi  
        Hulladékkezelési Konzorcium  tagjai közül történő kizárásával kapcsolatban 
        / Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
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Boór Miklós képviselő úgy érzi, nagy buktatója van a dolognak, ugyanis amennyiben 
támogatjuk a kérést, kizárjuk magunkat az EU-s pályázatokból. 
 
Liber Árpád Béla képviselő ezt nem hiszi el, de javasolja levenni a napirendről a javaslatot.  
 
Takács József polgármester véleménye szerint egy döntéssel egyik testület nem zárhatja ki a 
másikat a pályázati lehetőségekből.  
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, 1  tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

            160/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Siófok Város polgármesterének levelét és megállapítja, 
hogy a rendelkezésre álló információk alapján nincs döntési helyzetbe 
Tab Városnak önkormányzatának a Dél-Balatoni és Sióvölgyi 
Hulladékkezelési Konzorciumból való kizárása kérdésében. Az 
önkormányzat Képviselő-testülete vitatja erre vonatkozó hatáskörét és 
illetékességét.  
Balatonszemes Községi Önkormányzat a 2002/HU/16/P/PE/018 ISPA 
kapcsán kialakult jogi vita miatt mindennemű felelősség elől 
elzárkózik, mely kilátásba helyezésre került TAB város  kizárási 
döntését meg nem hozó önkormányzatok felé. Egyúttal elhatárolódik  
attól, hogy ezen okból a tisztázatlan tényállású és rendezetlen jogvita 
miatt – saját pályázatai esetében és ellenkező jogerős bírósági döntés 
hiányában – a települést hátrány érheti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Siófok 
Város Polgármesterét a határozatról. 
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
2.b/ Létszám leépítési pályázat 
 
 
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
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            161/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Balatonszemes/ Balatonőszöd Községi önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 13 fős létszámát az alábbi ütemezés szerint 11 főre 
csökkenti: 
1./  2012. július 31-i hatállyal a nők 40 éves szolgálati jogviszonya alapján 
nyugdíjjogosultságot szerző köztisztviselő létszámát zárolja és a 2/2012 
(III.1) BM. rendelet alapján a létszámleépítésre vonatkozó pályázatát 2012. 
augusztus 9-ig benyújtja. 
2./ 2012. szeptember 30-i hatállyal a nők 40 éves szolgálati jogviszonya 
alapján nyugdíjjogosultságot szerző köztisztviselő létszámát zárolja és a 
2/2012 (III.1) BM. rendelet alapján a létszámleépítésre vonatkozó 
pályázatát 2012. október 19-ig benyújtja. 
Felhívja a körjegyzőt, hogy a hivatkozott BM rendeletben előirt feltételek 
mellett az ebr42 rendszerben a pályázatot a meghatározott határidőre 
nyújtsa be és a két ügyintéző által ellátott feladatok átcsoportosításáról, a 
megüresedett álláshelyek munkaköri leírás szerinti felosztásáról, valamint a 
költségvetési rendelet létszámra vonatkozó mellékletének módosítására 
vonatkozó előterjesztésről  gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős: Körjegyző. 

 
 
 
 
2.c/ Megüresedett Vörösmarty utcai szolgálati lakás új bérlő kijelölése 
 
 
Takács József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az előző bérlő kiköltözött a 
lakásból, az egyik étterem tulajdonos pedig bérbe venné nyárra a lakást.  
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

            162/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                   Vörösmarty u. 10/A sz. alatti önkormányzati bérlakását 2012. július 1- 
                                   augusztus 31-ig határozott időre bérbe adja a  Napsugár Vendégváró Kft  
                                   részére. 
                                   A lakásbérleti szerződés normatív határozatban megállapított bérleti díj  
                                   ellenében és feltételekkel megköthető. 
 
                                   Határidő: értelem szerint 
                                   Felelős: Takács József polgármester 
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2.d/ Dr. Zóka László képviselői indítványa  
       / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Dr. Zóka László képviselő az előző testületi ülésen hozott jutalmazásról szóló határozatot 
átgondolatlannak és etikátlannak tartja. A határozat sértette az Ötv-t, Boór Miklós 
iskolaigazgató szavazott saját jutalmazását illetően. Véleménye szerint mindenki megkapja a 
megérdemelt munkabérét, kiemelkedő teljesítmény pedig nem volt. Javasolja a döntés 
korrigálását, és valamennyi önkormányzati dolgozónak jutalomként 1 havi munkabér 
kifizetését.  
 
Boór Miklós képviselő elmondja, hogy hezitált a szavazást illetően, a kollégái jutalmát 
szavazta meg. Ez az utolsó lehetőség a jutalmazásra, hiszen nem tudni, jövőre hogyan 
változnak a dolgok. A korábbi iskolaigazgató évente kétszer is osztott jutalmat, sőt még az 
óvodai dolgozók is kaptak. A Kft-nél is volt különféle jutalmazás. A pedagógusok 
kiemelkedő munkát végeznek, évek óta nem terveztek be a költségvetésbe jutalmazást. 
Rosszul esik, hogy mindig az iskola költségvetését boncolgatják. 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Nincs értelme a vitának. 
 
Dr. Zóka László képviselő egyetért a körjegyző asszonnyal. Minden önkormányzati dolgozó 
tisztességesen végzi a munkáját. A Polgármesteri Hivatalban legalább 6 éve nem volt 
jutalmazás. Nem kicsinyli le az iskolai dolgozók munkáját, de mindenki elvégezte a rábízott 
feladatot. Úgy véli, igazságot kell tenni, és a köztisztviselőkkel kapcsolatban sem lehet tudni, 
mi lesz jövőre. Soha nem volt az igazgató úr ellen, ezt szeretné kihangsúlyozni. Kéri, a 
jövőben ne legyenek összetett határozati javaslatok, hanem egyenként szavazzanak minden 
dologról. 
 
Takács József polgármester véleménye szerint jó dolog, hogy mindent meg lehet beszélni. 
Szeretné, ha ő maga kikerülne a jutalmazottak köréből. Az iskola jól gazdálkodik, emellett a 
pályázatokkal is takarékoskodhatunk. Valamilyen módon mindenki jót akar. 
 
Boór Miklós képviselő nem vár jutalmazást a munkájáért, hiszen egyik intézményben sincs 
erre példa. Ha szükséges, lemond a saját jutalmazásáról, viszont megemlíti, hogy soha nem 
nézte a munkaidőt, ha kellet hét végén is dolgozott, de ezt vállalta az igazgatói állással. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Vezető nélkül ez a dolog nem működik. 
 
Böröczky Szilárd képviselő megfontolásra javasolja Dr. Zóka László javaslatát. 
Igazságosnak kell lenni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző ígéretet tesz rá, hogy a jövőben pontokba szedi az összetett 
határozati javaslatokat. Egyetért azzal, nem tudni hogyan alakul a jövő év. Elképzelhető, hogy 
a szakmai beszámolót sem felénk kell megtenni a jövőben. Dr. Zóka László javaslata megérett 
az előterjesztésre, hiszen a Kft-nél is volt hasonló, most az oktatásnál is ez a helyzet. A 
körjegyzőség eddig ilyen lehetőséget nem kapott, de ha most megkapjuk, megköszönjük.  
 
Liber Árpád Béla képviselő korrektnek tartja, ha a polgármestert kihagyják a jutalmazásból. 
Erre bármikor van lehetőség. 
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Dr. Zóka László képviselő nem ért egyet képviselő társával, esetleg azt el tudja fogadni, ha a 
polgármester a saját jutalmazásáról nem szavaz. 
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen és 1 
nem szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

            163/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
           Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete az önálló  
           képviselői indítványt elfogadja és 1 havi munkabérének megfelelő  
          összegű jutalomba részesíti  -Takács József  polgármestert –  
          valamint a  
          munkáltatók  részére javasolja a teljes körű (beleértve: körjegyzőt  
          a köztisztviselőket az egyéb önkormányzati dolgozókat, a művelődési  
          ház dolgozóit, konyha és szociális gondozás dolgozóit, a védőnőt, és a  
          Kft. dolgozóit) szintén egy havi illetménynek megfelelő összegű  
          juttatásba részesíteni. 
          A jutalmazás pénzügyi alapját a tisztségviselők dolgozzák ki, és a  

                                  költségvetési rendeletmódosítási javaslatukat terjesszék a Képviselő- 
                                 testület elé jóváhagyásra. 
 

         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jutalmak  
         kifizetésének végrehajtására és végrehajtatására. 
 
         Határidő: azonnal  és  rendeletmódosító előterjesztést tárgyaló kt. ülés 
         Felelős: Takács József  polgármester és munkáltatói jogkör gyakorlók. 

 
 
 
 
Ezt követően megérkezik Hüse Lajos tervező aki az új orvosi rendelő tervét készíti. 
Elmondja, hogy az eredeti tervhez képest apróbb módosítások szükségesek, ezeket ismerteti a 
testülettel.  
 
Liber  Árpád Béla képviselő: Az a lényeg, gyorsan készüljön az engedélyezési terv, hogy 
minél előbb kezdődhessen a munka. 
 
Takács József polgármester az áttervezésre árajánlatot kér. 
 
Hüse Lajos tervező elmondja, korábban már adott árajánlatot. 2 hét múlva készen lesznek a 
tervek, hatóságokkal leegyeztetve. Augusztus 1-én be lehetne nyújtani. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

            164/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza  
          Hüse Lajos építészmérnököt, hogy az általa tervezett egészségház  
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                                    terveit a Képviselő-testület által meghatározott új helyre adaptálja, a  
                                    szükséges módosításokat végezze el és augusztus 1-ig az engedélyezési  
                                    eljárást meg kell indítani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az  
                                   előkészítési munkálatokra és a engedélyeztetési terv megbízási  
                                   szerződésére vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 
 
                                    Határidő: aug. 1. 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
    
 
 
ifj. Vasicsek László képviselő emlékeztet rá, hogy a honlapról még nem született döntés, 
pedig sürgős lenne. 
 
Takács József polgármester: A bel tartalomról nem kaptunk ajánlatot. 
 
Dr. Zóka László képviselő: A kedvezőbb mellett döntsünk.  
 
Liber  Árpád Béla képviselő elégedett azzal, aki a Kft. honlapját készíti. 
 
Eközben megérkezik a tárgyaló terembe Dr. Kelemen Csilla köztisztviselő, aki néhány 
információval szolgál. Elmondja, 2 ajánlat érkezett, nagy az árkülönbség közöttük. Ennek 
oka, hogy egyik maga írja a programot, a másik pedig internetről leszedett sablon alapján 
készíti. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző véleménye szerint dinamikus üzemeltetéshez a 
programozottat, és nem a sablont kellene választani. 
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

            165/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzata új honlap készítésére bekért  
                                   árajánlatok alapján a Synaptx Kft-t bízza meg a weboldal elkészítésével,  
                                   1.003.300 Ft bruttó vállalási díj ellenében. 
    Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse  
                                   meg. 
 
                                   Határidő: Árajánlat és szerződés szerint 
                                   Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
ifj. Vasicsek László képviselő az idegenforgalmi prospektus felől érdeklődik.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Jövőre meg kellene újítani, új képeket beletenni. 
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Dr. Kelemen Csilla köztisztviselő elmondja, hogy az utánnyomás elkészült, emellett 
javasolja új fotók készítését.  
 
Boór Miklós képviselő: Legkésőbb februárban nyomdába kell adni, hogy a szezonra 
elkészüljön.  
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

            166/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete új  
                                    prospektus készítését határozza el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy  
                                    a prospektus előkészítésével,  reklám felület igénylőinek felmérésével a   
                                    kapcsolatos intézkedéseket megtegye.  
                                    Az árak és  költségek ismeretében ismételten  testület elé kell  
                                    terjeszteni. 
 
   Határidő: Folyamatos és előkészítés befejezését követő Kt. ülés 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
 
    
 
ifj. Vasicsek László képviselő az utcanevek, illetőleg a házszámozás rendezését sürgeti.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Ez ügyben külön munkamegbeszélést kellene tartani, ahol 
csak ez lenne a téma. 
 
Boór Miklós képviselő: Úgy kell megoldani, hogy a lakosságnak ne jelentsen plusz terhet. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző említést tesz arról, hogy a levéltár irattár ellenőrzést tartott. 
Mivel 1990. óta nem volt selejtezés, kérésünkre adtak árajánlatot amely tartalmazza a 
selejtezést, a levéltárnak történő átadást és iratrendezést 2010-ig. A munka elvégeztetésére az 
önkormányzatok  jogosultak, mivel nem a körjegyzőség fennállásának idejét érintik. Jelezte, 
hogy több, mint fél millió Ft a teljes díj, mely külön tartalmazza Balatonszemes és külön 
Balatonőszöd irattárának fentiekben jelzett rendezését. 
A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette, hogy a levéltári ellenőrzés alapján 2012. 
évben az iratrendezésre sor kerül.  
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

            167/2012.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Somogy  
                                   Megyei Levéltár vizsgálata alapján tudomásul veszi az önkormányzat és  
                                   jogelőd tanácsi iratanyag selejtezési, levéltárnak történő átadási és  
                                   iratrendezési feladat elvégzésének szükségességét és megbízza a  
                                   körjegyzőt, hogy annak végrehajtására – az előzetesen felmérést végző  
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                                   és árajánlatot tévő DocuGroup – mint külső vállalkozóval  - a munka  
                                  elvégzésére a szerződést előkészítse, a költségigényt tartalmazó  
                                  előirányzat rendezésre  pedig a költségvetési rendelet módosítás  
                                  tervezettel legkésőbb a I. félévi beszámoló előterjesztésével tegyen  
                                  javaslatot. 
                                  A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 
 
             Határidő: azonnal 
                                  Felelős: előkészítésért dr. Valkó Zsuzsanna. körjegyző 
                                                szerződés 
                      
 
Mivel több tárgy, kérdés bejelentés nem volt, Takács József polgármester a nyilvános ülést 
10.15. órakor bezárta. 
 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
 
 
 Takács József      Dr. Valkó Zsuzsanna 
          polgármester                                                                 körjegyző 


