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JEGYZİKÖNYV  
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 20-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 
ifj. Vasicsek László    Szıdi Istvánné SanoCorp Kft. ügyv.   
dr. Zóka László települési képviselık Ser Róbert tervezı 
      Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı 
 
Távolmaradását elıre jelezte: Liber Árpád Béla települési képviselı  
 
Jelen van még 15 fı érdeklıdı. 
 
Takács  József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonszemesi 
önkormányzat képviselı-testülete 6 fıvel  jelen van, így az ülés határozatképes, és azt 
megnyitotta. 
 
Takács József polgármester elıterjesztette a meghívó szerinti  napirendi  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./  Balatonszemes Községi Önkormányzat 3/2011.(02.21.) számú költségvetésrıl  
        szóló rendeletének módosítása 

      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
 3./ Az oktatási intézmények integrációjának ügye 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
                   
          4./ Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú M ővészeti   
                 Oktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat  2010/2011. tanév  
                 eredményeirıl  és a 2011/2012-es tanév elıkészítése. 
                  Elıterjesztı: Boór Miklós  iskolaigazgató 
 
            5./  Beszámoló a Nyitnikék Óvoda tevékenységérıl, a következı nevelési év   
                  elıkészítésérıl. 
                  Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné óvodavezetı. 
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            6./  A következı tanév beiskolázási támogatása 
                  Elıterjesztı: Takács József polgármester    
  

7./ Az üdülıhelyi fórum elé kerülı tájékoztató 
                  Elıterjesztı: Takács József polgármester     
 

8./ Aktuális kérdések, egyedi ügyek 
 
A napirendek tervezeteit  a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy mivel a SanoCorp szerzıdése június 30-án 
lejár, a  napirendek tárgyalása elıtt Szıdi Istvánné a SanoCorp Kft. ügyvezetı igazgatója 
tájékoztatja a testületet.  
 
Szıdi Istvánné a SanoCorp Kft. ügyvezetı igazgatója köszönti a megjelenteket. Elmondja, 
hogy korábban abban állapodtak meg, amennyiben valamilyen gond van, kérik a képviselı-
testület megértését. Az eredeti határidıbıl rajtuk kívül álló okok miatt kifutottak, ezért 
szeretnék, ha a szerzıdést meghosszabbítanák 3 hónappal, így teljesíteni tudnák a feltételeket. 
Korábbi partner olyan feltételeket szabott, aminek a teljesítését nem tudták vállalni, ezért új 
partnert kellett keresni, így most már tartható lesz a határidı. Bejelenti, hogy az 
önkormányzat üzletrészét meg kívánják vásárolni. 
 
Boór Miklós képviselı: Az eladás nem jelent hátrányt? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Minden fajta üzletrésznek lehet nyeresége és vesztesége. 
850 ezer forint az az összeg, amelyet az önkormányzat a SanoCorp Kft-be beinvesztált. 
Nyilvánvaló, ha az önkormányzat benne van egy ilyen Kft-ben, és az nagy nyereségő 
gazdasági társulás, akkor lehet ebbıl hátránya. Amennyiben veszteséges, illetve nem túl 
nyereséges a vállalkozás, akkor ez nem jelenti azt, hogy nekünk ebbıl kárunk származna. 
Semmiben nem érinti a tagságunk azt a kötelezettségünket, ami az elıszerzıdésben szerepel. 
Az önkormányzat tulajdonjoga garancia arra, hogy olyan beruházás történjen, ami megfelel a 
rendezési terv elıírásainak, és a mi elvárásainknak. Az értékesítést meghatározott (július 15-i) 
határidıvel tudná elképzelni. Természetesen dönthet úgy is a testület, hogy megtartja az 
üzletrészt. A határidı csúszással kapcsolatban azt javasolja, hogy mivel a befizetési 
kötelezettség nem teljesült határidıre, az új megállapodásban 90 nappal (szeptember 30.) 
meghosszabbodna a határidı, de további hosszabbítási lehetıség kizárt. Újabb 
hosszabbítgatással már megkérdıjelezhetı lenne a vállalkozás komolysága.  
 
Takács József polgármester nem ért egyet a körjegyzı asszony utolsó mondatával. Ebben a 
pénzügyi világban aki tud, hozzon gyorsan jobb befektetıket! Jelenleg ez a lehetıségünk van, 
javasolja a testületnek a szerzıdés 3 hónappal történı meghosszabbítását. Ezen a projekten 
már három éve dolgozunk, adjuk meg a lehetıséget a folytatásra.  Úgy látja, az országban 
máshol is kevés a befektetési lehetıség.  
 
Böröczky Szilárd képviselı támogatja a 90 napos meghosszabbítást, hiszen egy újabb dolog 
létrehozása hosszabb idıt vesz igénybe. Arra kíváncsi, hogy az önkormányzati rész eladása 
nem befolyásolhatja-e a programot? 
 
Szıdi Istvánné a SanoCorp Kft. ügyvezetı igazgató válasza a kérdésre: nem. 
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Dr. Zóka László képviselı örül a téma felvetésének. Megemlíti, hogy a mai napig nem kapta 
meg a kért szerzıdést, noha szerette volna látni. A tervezetben szereplı feltételek nem 
teljesültek. Bízik benne, hogy a 90 napos meghosszabbítással megoldódik a probléma. Mivel 
a korábbi szerzıdésbıl nem kapott, ismételten hangsúlyozza, hogy a módosítottat majd kéri. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
          162/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
1./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a  
2011. január 19-én 26/2010 számú határozatával elfogadott  
elıszerzıdés tartalmát a SanoCorp Kft ügyvezetésének  
beszámolója alapján  minden egyéb feltétel változatlan  
tartalommal történı megtartása mellett - a Site-visit  megtartására,  
s ezzel egyidejőleg mint elıszerzıdés megszőntetésének  
feltételére vonatkozó 2011. június 30. határidıt  -  
a finanszírozóval kötendı szerzıdésig, de – ismételt hosszabbítási  
lehetıség nélkül legfeljebb 2011. szeptember 30-ig  (90 nappal)  
meghosszabbítja. 
Jelen határozat jegyzıkönyvi kivonatát az elıszerzıdéshez kell  
csatolni, és annak elválaszthatatlan részeként kell kezelni. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Takács József polgármester 

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

          163 /2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

A Képviselı-testület a 27/2010 (I.19) határozatát visszavonja, s  
2011. július 15-ig történı kifizetés terhe mellett biztosítja, hogy a  
SanoCorp Kft tulajdonosai az önkormányzat 850 ezer Ft értékő  
üzletrészét 100 %-os értéken megvásárolják. 
Az üzletrész  vételébıl eredı alapító okirat módosítása és  
annak valamennyi költsége a vevıket terheli. 
 
Határidı: 2011. július 15. 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
Ezt követıen a Sanocorp Kft. tagjai elhagyták az üléstermet. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt        
      határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
      /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
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Takács József polgármester röviden ismerteti az elmúlt idıszak fontosabb eseményeit. 
� A balatonszemesi strand idén is megkapta Balatonfüreden a Kék Hullám zászlót. 
� Kelemen Tímea az elızı KT döntése alapján megvásárolta a 1236/10 hrsz-ú  területet. 
� Sportkoncepció készítése van folyamatban, a helyszíni bejárás megtörtént. Hosszú 

távú elképzelés fogalmazódott meg. 
� Erdélyi kirándulás jó hangulatban telt. Nagyra értékeli az a szeretetet, emberséget, 

amit ott kaptak. Köszönet a segítıknek, az elıadóknak. A templomi elıadáson sokan 
vettek részt. Nyerges-tetın kopjafát állítottak, az errıl készült felvétel megtekinthetı 
az interneten. Hazafelé sajnálatos módon megbüntették a buszvezetıt, de 
véleményünk szerint nem volt jogos a büntetés, ezért a román hatóságokhoz 
fellebbezést nyújtottunk be. 

� A Déli-Vasút fennállásának 150. évfordulója alkalmából sajtótájékoztató és 
emléktábla avatás volt a vasútállomáson. Azzal a kéréssel fordult a MÁV vezetéséhez, 
járuljanak hozzá, hogy a kerékpárutat az állomás elé tudjuk terveztetni. Szombaton 
érkezik Balatonszemesre az évforduló alkalmából egy nosztalgia vonat. Akkor 
kívánunk át adni a vezérigazgatónak egy levelet, amelyben segítséget kérünk a Resti 
mellett kerékpáros pihenıhely kialakításához.  

� Latinovits Zoltán szavalóverseny jó hangulatban zajlott, de sajnálatos, hogy helyi 
versenyzı idén sem indult a megmérettetésen.  

� Iskolai, óvodai tanévzárók rendben lezajlottak.  
 
Boór Miklós képviselı elmondja, hogy részt vett az óvodai ballagáson. Az tapasztalta, hogy 
a tetıtérben nagyon meleg volt. Szükségesnek tartaná 10 db tetıtéri ablak beépítését 
fóliázással, hiszen ez által az épület jobban átszellıztethetı lenne. 
 
Takács József polgármester: Kérünk árajánlatot, és a testület késıbb visszatér rá. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

            164/2011.(VI.20.) 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: 

                  
                 24/2011.(I.17.);  95/2011.(III.28.); 

97/2011.(III.28.);   100/2011.(III.28.);  
 110/2011.(III.28.);    129/2011.(IV.18); 

134/2011.(IV.18.) 137-139/2011.(V.16.) 
141/2011.(V.16.); 142/2011.(V.16); 
143/2011.(V.16.); 144/2011.(V.16.); 
146/2011.(V.16.); 147/2011.(V.16.); 
148/2011.(V.16.); 149/2011.(V.16.);  
150/2011.(V.16.); 151-153/2011.(V.16.); 
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2./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester 
átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl  szóló jelentést - az alábbiakban 
felsorolt  határozatokat   illetıen- elfogadja ill. tudomásul veszi. 

                                                             
                               1454/2011, 1455/2011, 1539/2011, 1540/2011, 1570/2011 
 
                                Határidı: azonnal 

      Felelıs: Takács József polgármester 
 

 
 

 2./  Balatonszemes Községi Önkormányzat 3/2011.(02.21.) számú költségvetésrıl  
       szóló rendeletének módosítása 
        Elıterjesztı: Takács József polgármester 
        (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

A képviselı-testület 5 igen szavazat mellett 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzata Képviselı-testületének 

9./2011.(VI.20). sz. rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
3/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról. 
/A rendelet szó szerinti szövege  a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 
 
 
3./Balatonszemes oktatási intézményeinek a Balatonföldvári Kistérséghez történı       
    integrációjának kérdése 
    Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
 
Takács József polgármester a témával kapcsolatosan nem kíván újabb vitát nyitni, inkább a 
képviselık kérdéseit, véleményeit várja. Elmondja még, Liber Árpád Béla képviselı 
megkereste az ügyben, hogy egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a mai ülésen. 
Amennyiben jelen lenne, szavazáskor  megszavazná az integrációt. Név szerinti szavazást 
javasol.  
 
Dr. Zóka  László képviselı: Mi az utolsó határidı? A balatonszárszói testület mikor 
ülésezik? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy június 22. szerda a határidı. Megkereste a 
balatonszárszói polgármestert, de a mai napon egyéb elfoglaltsága miatt nem ér rá. A szárszói 
testület holnap dönt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy  a május 16-i  KT. határozatot megküldtük 
Balatonszárszónak Véleménye szerint amennyiben egyetértettek volna a kezdeményezéssel, 
megkerestek volna bennünket. Nem lenne érdemes erıltetni, mi megadtuk  lehetıséget. Enyhe 
célzásnak tőnik, hogy inkább egyedül szeretnének dönteni, mi ezt tudomásul vettük, és 
tiszteletben tatjuk. 
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Takács József polgármester véleménye szerint errıl is lehetne vitát nyitni. Elmondta a 
szárszói polgármesternek, ha nekik kényelmetlen átjönni Szemesre, mi is átmehettünk volna 
Szárszóra, de nem volt fogadókészség. A civil és társadalmi szervezetek véleményét 
megkaptuk, senki nem támogatta az integrációt, természetesen a testület döntése ettıl eltérhet. 
Emlékeztette rá a balatonszárszóiakat, hogy közös tanács idején Szemes mindig kevesebbet 
kapott, de ez a múlt, viszont a múlt hozzátartozik a jövıhöz. Balatonszemes anyagilag, 
gazdaságilag még nincs ráutalva az integrációra. Bízik benne, hogy Szemesnek nagy jövıje 
lehet, az intézményeknél nincs létszám probléma. Döntéskor mindenkinek a többség akaratát 
kell támogatni. Egységesnek kell lenni, egy irányba kell húzni. Egy biztos, az itt keletkezı 
bevétel itt kerül felhasználásra.  Cél, hogy az önállóság hosszú távon maradjon meg.  
 
Dr. Zóka  László képviselı: Májusban úgy tőnt, Szárszóval egy irányba húzunk („nem”). 
Most úgy érzi, Szárszó az „igen” mellett van. Az elmúlt idıszakban nem változott a 
véleménye. Javasolja, napolják el a döntést az utolsó pillanatra, Balatonszárszó ne tudjon a mi 
döntésünkre hivatkozni. 
 
Böröczky  Szilárd képviselı fenntartja korábbi véleményét, és most is „nem”-et mond. 
Rossz érzés volt azt olvasni az elıterjesztésben, hogy az integrációval az oktatási 
intézményeink fenntartói joga átkerülne a Kistérségi Társuláshoz. 
 
Boór Miklós képviselı elmondja, egy hónapja készült el a szerzıdés tervezet. A társadalmi 
szervezetek alaposan átbeszélték az anyagot, rengeteg kérdést tettek fel. Személy szerint nem 
várná meg a balatonszárszói döntést, nemmel voksolna. Az okokat most nem akarja 
felsorolni,  tiszteletben tartja a többség, ide értve  a különbözı szervezetek, és a falugyőlés 
döntését. Magánemberként nagy dilemmába volt, mellette vagy ellene, de jelenleg nem merné 
bevállalni. El kell gondolkozni azon, hogy  egy olyan döntés, aminek hosszú idı kellett az 
elıkészítéséhez, és egy vagy több településnek nem tetszik, akkor egy kistérségi egységen 
belül van-e joga bárkinek azt mondani, hogy ezért most kártérítést nyújtok be. Lehet,  ez a 
kistérség szakítópróbája lesz, elıfordulhat, hogy emiatt szétesik a kistérség. Ennek a 13 
településnek mindig úgy kellene mőködni, ha valami valakinek nem jó, nem szabad erıltetni.  
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı válasza nem. A falut képviseli, de magánemberként 
is nemet mondana.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselı az iránt érdeklıdik, egy esetleges bírósági per mekkora terhet 
róhat ránk? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, ez egy összetett kérdés. Ha kimondjuk a nemet, 
vajon a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fogja-e követelni azokat a költségeket, amibe a 
Társulási Tanácsnak belekerült ennek az elıkészítése. A munkaszervezet nagyon sokat 
dolgozott ezen, különbözı szakmai anyagok készültek. Az elsı fordulót megnyerték, tehát 
megfelelı módon elı volt készítve. Finanszírozták a pályázat benyújtásához szükséges 
költségeket, ami véleménye szerint kb. 2 m Ft körül van. A bıvítési tervek elkészítése 
településenként különbözı összeget takar. Ha bírósághoz fordulnak, az ítélet elıre nem 
tudható, bizonytalan, hogy milyen jogerıs döntés születik. Érdekes szituáció volna, ha valaki 
egy még meg nem nyert pályázatot perelni akarna. Nehéz elképzelni, hogy akad egy olyan 
bíróság Magyarországon, aki Balatonszemest azért mert nemet mondott, arra kötelezné, hogy 
egy várt támogatási összeget fizessen meg egy másik településnek. Ha a testület nemet mond, 
tőzön-vízen keresztül meg fogjuk védeni a döntést a Társulási Tanács elıtt. Ha mi nemet 
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mondunk, Balatonszárszó és Balatonföldvár pályázhat a jövıben, mert adottak a feltételek. 
Kétségek között vannak a pedagógusok és a szülık, mindenki várja a döntést. Amennyiben 
elsıként mondunk nemet, a szakmai együttmőködésünket és partnerségünket felajánlhatjuk.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselı javasolja, menjenek el a Balatonszárszói testület ülésére. Az 
integrációt illetıen „nem” a válasza. 
 
Ernyes Ervin kistérségi munkaszervezet vezetı elmondja, hogy a pályázatot két település 
nem tudja tovább vinni, hiszen ebben az esetben 460 fı a gyermeklétszám, ez pedig kevés, 
hiszen 500 fı a határ. Amennyiben a támogatás 75% alá esik (márpedig Balatonszemes 37%-
ot képvisel), borul a projekt. Tervezés, sikerdíj, szakértıi díj stb. költsége kb. 9-10 millió 
forint, ezt akkor is ki kell fizetni, ha a pályázat nem valósul meg. Ehhez jön még 
Balatonszemes és Balatonszárszó költsége. A mérföldkı teljesítési határideje június 30.  
Mivel korábban nem volt nemleges határozat, dolgoztak a mérföldkı teljesítésén, ami meg is 
valósítható. A pályázat benyújtási határideje július 28. Ez három település projektje, nem volt 
olyan elképzelés, hogy pereskedésre kerüljön sor. Ez egy 99 %-ban megnyert pályázat, csak 
elrontani lehet. Ha errıl lemondunk, Szemesnek ki kell lépni a konzorciumból. A határozati 
javaslat a jogszabályoknak megfelelıen készült. Úgy véli, a pályázat benyújtása elıtt kellett 
volna a véleményeket kikérni, hiszen valószínőleg még egyszer nem lesz  ekkora lehetıség. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Meg kell hogy legyen az 500 fıs gyermeklétszám, hiszen 
ennek szerepelni kellett a pályázati adatlapon. A 2009/2010-es adat szerint 657 fıs létszámból 
152 volt a szemesi tanuló. A mostani létszám nem számít, csak a pályázati anyagban szereplı. 
Javasolja a képviselı-testületnek, azt a döntést hozzák meg, hogy szakmailag támogatjuk, és 
együttmőködésünkrıl biztosítjuk a másik két települést. 
 
Ernyes Ervin kistérségi munkaszervezet vezetı úgy látja, a másik két fél gyermeklétszáma 
nem éri el az 500 fıt. 1 település kilépésével 75% alá esik a projekt megvalósítása, tehát így 
nem valósulhat meg. Balatonszemes képviselte a legnagyobb részesedést.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy azért a legnagyobb a részesedésünk, mert csak 
mi vállaltunk be egy bölcsıdei csoportot. 
 
Dr. Zóka  László képviselı: Tanulságként el kell mondani, jobb kommunikációnak kellett 
volna mőködni egy ilyen nagy horderejő kérdésben. A falugyőléssel az anyagi lehetıségeket 
is jobban ismertetni kellett volna, mert nem voltak megfelelıen tájékoztatva. Példaként említi 
Ficsor Miklós nyugalmazott pedagógus hozzászólását, aki úgy tudta, hogy a nagyobb  
gyerekeknek Balatonföldvárra kell majd iskolába járniuk. Járási hivatalok megalakulása 
esetén sok minden megtörténhet. Jelenleg nem érdemes Szárszóval foglalkozni, javasolja, 
hogy név szerinti szavazással döntsenek  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı nehéz helyzetben van, mint intézményvezetı. Nagy a tét, 
féltjük az értékeinket. Mindenki felelısségteljesen vett részt az elıkészítésben. Az óvodában 
is sok kétség hangzott el. Tanulságokat le kell vonni mindenkinek, hogy a  késıbbiekben 
hogyan kell egy hasonló helyzetet kezelni. Úgy látja, korábban kellett volna szakértıi 
véleményt készíttetni. Elıbb kellett volna leírni a garanciákat. Az elkészült tervek értékek, 
késıbb is fel lehet használni ıket. Legnagyobb vesztenivalója Szemesnek volt, sok probléma 
ebbıl alakult ki. Tinta Tanácsadó Kft. véleménye szerint ez a pályázat ne ide íródott, és 
kevesen is pályáztak. Jelen pillanatban sok negatív példával találkozunk.  
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Takács József polgármester elmondja, hogy az intézményvezetıkkel és a körjegyzı 
asszonnyal együtt képviselték Szemest a tárgyalásokon. Balatonszárszón nem kérték ki a falu 
véleményét, mi jobban figyelünk az intézményeinkre. Meg kell védeni értékeinket. Mindenki 
megtette a magáét. Most fontos döntés meghozatala elıtt állunk. Egyedül is fel tudjuk vállalni 
a döntést, ez most szakítópróba lesz. Bízik benne, hogy a falu érdekeinek megfelelı döntés 
fog születni. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

            165/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a 
közoktatási intézményeinek átszervezésével és Balatonföldvár 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába történı átadásával, ezzel 
egyidejő közös integrált intézmény létrehozásával kapcsolatos 
döntésének meghozatalára névszerinti szavazást rendel el. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester és Dr. Valkó Zsuzsanna jegyzı 

 
Név szerinti szavazás során arra a kérdésre, hogy az önkormányzat intézményfenntartó 
társulásában lévı közoktatási intézményeit – Általános iskoláját és önálló mőködéső óvodáját 
- a Balatonföldvár  Többcélú Kistérségi Társulása fenntartásába és egyúttal közös közoktatási 
intézményébe integrálja-e  az alábbi válaszok hangoztak el: 
 
Boór Miklós:    NEM 
Böröczky Szilárd:   NEM  
Gelencsérné Oszlár Viktória:  NEM 
Takács József :   NEM  
ifj Vasicsek László:                 NEM  
Dr Zóka László:   NEM   
 
 
Cseh Tiborné iskolaigazgató-helyettes megköszöni a képviselı-testületnek, hogy 
véleményüket is figyelembe véve hozták meg a döntésüket.  
 
 
Fentieket követıen Takács József  polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

SZÜNET! 
 
 

Szünet után a tanácskozás ugyanezen napirenddel folytatódott 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismerteti az integrációval kapcsolatos határozati 
javaslatokat. 
 



 9 

  
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

          166 /2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

                      Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete névszerinti  
         szavazással kinyilvánította, hogy önállóan mőködı közoktatási és  
         nevelési  intézményeinek a fenntartói jogát nem adja át és nem integrálja  
         kistérségi közös intézménybe.  

 
                                 Határidı: azonnal 
                                 Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

         167/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
          
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete mint fenntartó a 
közoktatási intézményeinek átszervezésével és Balatonföldvár Többcélú 
Kistérségi Társulás fenntartásába történı átadásával, egyúttal közös integrált 
intézmény létrehozásával kapcsolatosan  az átszervezést elıkészítı munkáját 
befejezte. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102 § (3) bek alapján mindkét 
intézményét érintıen  valamennyi véleményezési jogkörrel rendelkezı szervet 
felkért a véleményének megalkotására és hiánytalanul biztosította számukra a 
fenntartó rendelkezésére álló információkat. A fenntartó tudomásul veszi, hogy  
az 

                          - intézmények alkalmazotti (pedagógiai és technikai dolgozók) közösségei,  
- iskolaszék/ ill.  óvodaszék 
- az iskolai, ill. óvodai szülıi szervezetek  
- az iskola diákönkormányzat,- és 
- a Szakszervezet tagjai az integrációt  
– a jegyzıkönyvhöz csatolt és írásban indokolt -  véleményükkel  NEM 
támogatják 
A felsorolt és véleményezı hatáskörrel rendelkezı, valamint a településen 
2011. április 27-én tartott falugyőlésen a lakosság által megfogalmazott 
álláspontra is tekintettel a Képviselı-testület az alábbi döntést hozza: 
 
1./  A Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önálló intézményi státuszát 
meg nem szünteti, azt továbbiakban is önkormányzati  fenntartásában  kívánja 
mőködtetni. 
Balatonszemes Községi Önkormányzat garantálja, hogy a feladatellátási 
megállapodással vállalt Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot továbbiakban is 
biztosítja és azt határozatlan ideig a kistérségi települések irányában ellátja.  
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József  
 
2./ A Nyitnikék Óvoda intézményét a Balatonföldvár Többcélú Kistérségi 
Társuláshoz nem integrálja. Az önállóan mőködı intézmény önkormányzati 
fenntartását továbbra is biztosítja. A Képviselı-testület megállapítja, hogy a 
DDOP -2009-3.1.2/A pályázatban a választható feladatok közül megjelölt - 
ezen intézmény keretében megvalósítandó - Bölcsöde-i ellátás biztosítása nem 
kötelezı, s mivel több mint 3 választható feladat is megjelölésre került, így 
feltehetıen bölcsıde létrehozása nélkül is  teljesíthetık a feltételek. 
Balatonszemes Községi Önkormányzatnak azonban továbbra is célja a 
bölcsıdei szolgáltatás megvalósítása.  
 
Határidı: azonnal, ill. folyamatos 
Felelıs: Takács József  
 
3./ A Képviselı-testület megállapítja, hogy  a DDOP-2009-3.1.2. A jelő  
integrált oktatási intézményekre vonatkozó Pályázati feltétel alapján a 
B.szemes –i Általános iskola intézményének számításba vétele nélkül is - 
Balatonföldvár  és Balatonszárszó Nagyközség és vonzáskörzetéhez tartozó 
települések - teljesíteni tudják  a közoktatási integrációt és a kötelezıen 
megvalósítandó tevékenységeket.  
Az általános és  speciális feltételek biztosíthatók, mivel az integrációban részt 
vevıként maradók száma eléri és meghaladja a több, mint  5 települést és a 
benyújtott pályázati adatlap alapadatai szerint  (2007/08, ill. 2009/2010 
létszámait tartalmazó 8.sz. és 8/a. sz. táblázat)  - Balatonszemes iskoláján túl - 
az integrációban továbbiakban résztvevı intézmények tanuló létszáma 
meghaladja a szükséges  500 fı minimális tanulót.  Balatonszemes nélkül 
maradó és integrálható mőködési terület és szolgáltatásai tekintetében a területi 
lefedettség  és a szolgáltatás tekintetében (tanulólétszám és tanulócsoport-
létszám) megfelelhet a többcélú intézmények kritériumának.. Balatonszemes 
önkormányzata a nélküle megvalósítható integrációt szükség szerint támogatja, 
annak létrejöttét meg nem akadályozza, s minden tekintetben kifejezi 
együttmőködési szándékát. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József  
 
 
4./ Az integráció elutasításával egyidejőleg felajánlja az intézményintegráción 
kívül, szerzıdéses kapcsolatban történı szakmai együttmőködését., illetve 
ilyen irányú megkeresés esetén a képviselı-testület újabb tárgyalás nélkül 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakmai együttmőködésre vonatkozó 
nyilatkozatot a pályázati kiírás 8. melléklete szerint írja alá és továbbítsa a 
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József  
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5./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat képviselı-testületének, hogy a felsorolt 
teljeskörő és egyhangú NEM véleményekre figyelemmel az intézmények 
fenntartójaként hasonló döntést hozzon. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József  
 
6./ Balatonszemes Községi Önkormányzat jelen döntésével ellentétes 
valamennyi eddigi határozatát hatályon kívül helyezi. A jóváhagyó 
határozatait, a fenntartói jog átadása és  közös intézmény létrehozásának 
szándéka nélkül akként módosítja, hogy további integrációs kérdésekben a 
kistérség többi településeinek ilyen irányú törekvését meg nem akadályozza. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József  
 
7./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést a 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé közvetítse és különösen a 
DDOP -2009-3.1.2.A-09/1f-2009-0006 jelő „Oktatási integráció a 
Balatonföldvár kistérségben” elnevezéső pályázat Balatonszemes intézményei 
nélkül történı további megvalósítási szándék esetén minden együttmőködési 
lehetıséget biztosítson a feltételrendszer megteremtéséhez. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József  

 
 
 
4./ Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú Mővészeti   
     Oktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat  2010/2011. tanév  
     eredményeirıl  és a 2011/2012-es tanév elıkészítése. 
     Elıterjesztı: Boór Miklós  iskolaigazgató 
     (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Boór Miklós iskolaigazgató örömmel tájékoztatja a testületet, hogy imént kapott telefonon 
egy értesítést, miszerint a fiú és leány atlétikai csapat országos bajnok lett, a svédváltó csapat 
pedig döntıbe jutott.  
A beszámoló kiegészítéseként elmondja, a tanév zökkenımentesen lezajlott, ennek legfıbb 
oka, a fenntartók segítıkész támogatása. Mindenki megtette a magát nemcsak a sportban, 
hanem a közismereti tárgyakban is. Nincs probléma a tehetséggondozással sem. Az 
integrációval kapcsolatos elfoglaltság nem ment a munka rovására. A kiskincstári rendszer 
korrekt, jól mőködik, jó a kapcsolat, köszönet a segítségért. A tantestület állománya változott 
a tanév folyamán, mert sajnálatos módon elhunyt egy kolléganı. Zongoratanárnı a következı 
tanévtıl eltávozik, az iskolából, helyette  Balatonföldvárról érkezik új kolléganı. Az új 
tanévrıl csak elképzelései vannak, hiszen még az új oktatási törvény nem készült el, így a 
kötelezı óraszámokkal és az egyes tantárgyak kötelezı óráival nem igen tud számolni. A 
Szakszolgálatnál nem terveznek változást. A testületnek az óraszámok tárgyában kellene 
dönteni. 
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Takács József polgármester tudomása szerint 5-6 gyereket el akarnak vinni a szülık az 
iskolából. Arra kérte a szülıket, üljenek le az igazgató úrral, valamint az érintett 
pedagógussal, és ezt még egyszer beszéljék meg.  Van olyan pedagógus, akivel kapcsolatban 
problémák merültek fel, errıl is beszélni kell. Meg kell akadályozni, hogy csökkenjen a 
gyereklétszám. 
 
Dr. Zóka László képviselı gratulál a gyerekeknek, a pedagógusoknak jó pihenést kíván a 
nyárra. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a nyári napközi 8 gyerekkel mőködik. Baptista 
közösség angol-német nyelvi napközis tábort szervez. Ez  1 hetes tábor, ahova eddig kb. 40 
gyerek jelentkezett.  Napi 1 eurót kell fizetni, továbbá az étkezés 200.-Ft/fı. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı a vezetıi órakedvezmény fedezete felıl érdeklıdik. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató:  Hozzuk vissza késıbb. 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 5 igen és 1 
tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 

 
         168/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

                        Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Reich Károly  
                        Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú Mővészeti  Oktatási Intézmény és  
                        Pedagógiai Szakszolgálat  2010/2011. tanév eredményeirıl   és a 2011/2012-es  
                        tanév elıkészítésérıl szóló beszámolót megvitatta, és azt elfogadja. 
 
  Felelıs: Takács József polgármester 
  Határidı: 15 nap 
 
 
 
5./  Beszámoló a Nyitnikék Óvoda tevékenységérıl, a következı nevelési év   
      elıkészítésérıl. 
      Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné óvodavezetı. 
     (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı a beszámoló kiegészítéseként elmondja, rengeteg 
tennivaló volt, de eredményes évet zártak. A meghatározott célokat teljesítették. November 
óta várnak egy pedagógus képzéssel kapcsolatos pályázat kiírására, de valószínőleg erre nem 
fog sor kerülni a tané vége miatt. Tanév végi kiránduláson vettek részt a dolgozók. Úti cél az 
ırség volt, a költségeket szakszervezeti pénzbıl fedezték. Pedagógus napi jókívánság nagyon 
jól esett mindenkinek. Köszöni Boór Miklósnak az ablak beépítési javaslatát, mert valóban 
szükség lenne rá. A tetıtér építésekor szellızı cserép sem került beépítésre. A honlapot 
igyekeznek napra készen gondozni. Szakszolgálattal jó az együttmőködés, és egyre nagyobb 
az igény a gyógy testnevelésre. 
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Boór Miklós képviselı gratulál az óvodában végzett munkához. Könnyő az óvodából 
felkerülı gyerekekkel dolgozni  
 
Takács József polgármester köszönetét fejezi ki a végzett munkáért, további sikereket és jó 
együttmőködést kíván.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 
         169/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
a Nyitnikék Óvoda beszámolóját a 2010/2011. nevelési év  
munkájáról és a következı nevelési év elıkészítésérıl  
megvitatta azt elfogadja. Továbbá a  Nyitnikék Óvoda  
Minıségirányítási Programjának éves értékelésébıl fakadó  
intézkedéseket jóváhagyja. 
Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı:  15 nap 

 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 
         170/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az  
1993. évi LXXIX. sz. közoktatási törvény 102 § 2. c ) pontja  
értelmében a Nyitnikék Óvodában 3 csoport indítását engedélyezi  
a 2011/12-es nevelési évre, valamint a Közoktatási törvény  
102.§ 2 .a) pontja értelmében az Óvodában napi 10,5 óra, heti 52,5 óra  
idıkeretet engedélyez. 

 
Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 15 nap 

 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 
         171/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete,  
mint intézményfenntartó a Nyitnikék Óvodában karbantartási  
munkák elvégzésére 2012. augusztus 15-31-ig engedélyezi a zárva  
tartást. 
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Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 15 nap 

 
 
 
 
 
6./  A következı tanév beiskolázási támogatása 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester  
 
 
A vélemények elhangzását követıen a testület  3000.- Ft iskolakezdési támogatás megítélését 
javasolta.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

          172/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
          Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012.  
          tanév tanévkezdési támogatásra az általános iskolai, középiskolai és az  
          elsı diplomaszerzés érdekében  felsıfokú oktatási intézmény nappali  
          tagozat hallgatója egységesen: 3.000,-Ft/tanuló összeget biztosít 
          A beiskolázási támogatást a  7/2003  (III.31) rendeletben meghatározott  
          feltételekkel, a 2011. évi költségvetés terhére kell kifizetni. 
 
          Határidı: 2011. szeptember 30. 
          Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
 
7./ Az üdülıhelyi fórum elé kerülı tájékoztató 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester     

 
 
Takács József polgármester szóban ismertette azokat a fıbb irányokat, melyrıl az 
üdülıhelyi fórumon beszélni kíván, és kérte a képviselı-testületet, hogy adjanak javaslatokat 
az eredményesebb fórum tartásához. 
Elmondja, hogy a község tisztasága nem változott, noha kevesebb a költségvetés, még sincs 
túlköltekezés. Az élményfürdınél is kisebb a deficit. A Kft. elvégzi az intézmények által kért 
munkákat, hiszen karbantartásra szakosodtak. A Berzsenyi utcában jó szándékú ingatlan 
tulajdonosok bokrokat, fákat ültettek a közterületre. Ezt meg kell szüntetni, hiszen több 
helyen zavarja a közlekedést. Meg kell határozni, hova lehet ültetni. Fel kell hívni a 
tulajdonosok figyelmét, az ingatlanok elıtti területek karbantartására. A nyilvános 
illemhelyek takarítása folyamatos, de sajnos sok rongálás történik. Egy közmunkás végzi a 
vasútállomás peronjának takarítását, valamint az illemhelyek takarítását.. Parkok rendbe tétele 
megtörtént. A sorozatos rongálások miatt fémbıl készült el a rózsa-parki átjáró. Térfigyelı 
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kamerák beszerzésére pályázati lehetıségre várunk. Nagy figyelmet kell fordítani a 
vagyonvédelemre, mert a szezon kezdetével szaporodnak a lopások. Kerékpárút 
korszerősítésére próbálunk pályázni, hiszen ez 90%-ban államilag támogatott.  
 
Boór Miklós képviselı felhívja a figyelmet, hogy a zöldpontokkal egyre több probléma van. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az utak állapota viszonylag jó, de néhány kátyút 
meg kell szüntetni. A Kft. a munkálatokat el fogja végezni. 
 
Dr. Zóka László képviselı egyetért az elhangzottakkal. Kéri, hogy Kertész Adél is vegyen 
részt az üdülıhelyi fórumon. Javasolja továbbá Közbiztonsági Egyesület elnökét, valamint 
körzeti megbízott rendırt is meghívni. Hasznosnak tartaná a Fürdıegyesület meghívását egy 
kötetlen beszélgetésre a közös falukép kialakítását illetıen. Érdemes lenne az ı véleményüket 
is kikérni, ezért javasolja a kapcsolat felvételét.  
 
Takács József polgármester egyetért Dr. Zóka László képviselı javaslataival. Nem látja 
akadályát a Fürdıegyesülettel történı kapcsolat felvételének.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı afelıl érdeklıdik, van-e az önkormányzatnak csend 
rendelete., és ha van, ellenırzi-e valaki a betartását? Ezt azért kérdezi, mert az elmúlt hét 
végén is felmerült olyan probléma, hogy nyaraló fiatalok hangoskodással zavarták a 
környékben élık éjszakai nyugalmát. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy van csend rendelet, de nagy problémát 
jelent annak betartatása. Általában akkor szoktuk ellenırizni, ha bejelentés érkezik, de külön 
járırözést nem folytatunk.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

         173/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
           Balatonszemes Községi önkormányzat képviselı-testülete a polgármester 
                                 szóbeli elıterjesztésében ismertetett tájékoztatási szempontok szerinti 
                                 üdülıhelyi fórum anyagát elfogadja. 
 
                                 Határidı: 2011. július 23. 
                                 Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
 
8./ Aktuális kérdések, egyedi ügyek 
 
 
8.1/  Albert Anna Németh P. u. 9. szennyvízcsatornára történı bekötés ügye 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
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174/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete   
Albert Anna kérelmét támogatja, a  200 000.- Ft csatornaközmő  
hozzájárulás megfizetése után az ingatlan szennyvízcsatorna  
rákötését elvégezteti. 
Felhatalmazza  a polgármestert, a fentiek közlésére.  

 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2011. július 20. 

 
 
 
8.2/ 2050/4 hrsz-ú ingatlan adás-vétele 
       (Írásos elıterjesztés mellékelve.) 
 
A 2050/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó résztulajdonosi visszajelzések alapján a képviselı-
testület a döntést a BAHART részvények értékesítését követı ülésre javasolta visszahozni. 
A napirend tárgyalását a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elnapolta. 
 
 
 
8.3/ Balatonlelle és Környéke Mentı Alapítvány támogatási kérelme 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen és 2 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

          175/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
hozzájárul a Balatonlelle és Környéke Mentıalapítvány 
mentıautó vásárlásához, illetve mentıautó 
korszerősítéséhez. Ezért 50.000.-Ft támogatást nyújt. 
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

                                  
                                 Felelıs :  Takács József polgármester 
                                 Határidı :  

 
 

8.4/ Somogy Megyei Önkormányzatok Beruházásszervezı Társulásának megszüntetése 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

          176/2011.(VI.20.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Somogy 
Megyei Önkormányzatok Beruházásszervezı Társulásának tagja támogatja a 
Társulást létrehozó megállapodás 2011. augusztus 31-i hatállyal, közös 
megegyezéssel történı megszüntetését. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elhatározásról tájékoztassa a Somogy 
Megyei Közgyőlés Elnökét, valamint a megszüntetéssel járó 
kötelezettségeknek tegyen eleget. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
 
 
9./ Bejelentések 

 
 
Dr. Zóka László képviselı elmondja, hogy az önkormányzat megvette a crosspályát. Arra 
kíváncsi, van-e rá valakinek használati joga, ezt a kérdést tisztázni kell. Közterület használati 
díjakról kér tájékoztatást, amely tartalmazza a terület nagyságát, a befizetett összeget és a 
hátralékot.  
 
Takács József polgármester válaszában elmondja, hogy Németh Kornél használhatja addig, 
amíg nekünk nincs rá szükségünk, és ennek fejében karbantartja a területet. Egyébként ehhez 
a SonoCorp Kft. is hozzájárult. A vízórákat nem vettük át, a fogyasztást is ı fizeti.  
 
Böröczky Szilárd képviselı ezzel nem ért egyet, véleménye szerint bérleti díjat kellene 
kérni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Ígéretet tett arra, hogy a közterületek használati díjairól a 
soron következı Kt. ülésen – a féléves beszámoló keretében – külön részletezve kimutatást 
készítenek 
 
Boór Miklós képviselı az iránt érdeklıdik, hogy a haltetemek eltakarítása kinek a feladata? 
 
Takács József polgármester: A VIZIG feladata, de a Kft. emberei szedik össze. 
 
Boór Miklós képviselı felhívja a figyelmet, hogy igény jelentkezett  
 
Böröczky Szilárd képviselı a Széchenyi utcai járda rossz állapotát említi meg, amennyiben 
lehetıség lesz rá, meg kell oldani a javítását.  
  
Mivel több tárgy, kérdés, javaslat,  bejelentés nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 17 
óra 40 perckor bezárta.  
 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
 

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna 
 polgármester        körjegyzı  

 


