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JEGYZİKÖNYV  
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 5-én 
17.00. órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében 
megtartott  rendkívüli  nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
 
Takács József  polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Böröczky Szilárd    Szántóné Pesti Amália jkv. 
Boór Miklós     Szentiványi Jánosné óvodavezetı   
Gelencsérné Oszlár Viktória   Róka László mőv.ház igazgató 
Liber Árpád       
ifj. Vasicsek László      
dr. Zóka László települési képviselık  
 
Jelen van még kb. 25 fı érdeklıdı. 
 
 
Takács  József polgármester megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 7 fıvel  
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Elmondja, hogy a mai ülés az Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi-, Vagyonnyilatkozat 
nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság elnökének szóbeli kérésére kerül összehívásra, a 
közoktatási integráció újratárgyalása ügyében. Az összehívás miatt egy Egyebek napirendre 
tartozó kérelem elbírálását is javasolja, de a két napirendi tervezetet külön teszi fel szavazásra.  
Megkérdezi a Képviselı-testület tagjait, egyet értenek-e azzal, hogy most újból  tárgyalják az 
oktatási integráció kérdését.   
 
A testület 3 igen szavazattal 4 nem ellenében nem támogatta az ügy újratárgyalását.  
 
 

            177/2011.(VII.5.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
javaslatára Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi-, Vagyonnyilatkozat 
nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság elnökének kezdeményezésére  
összehívott  mai ülésén a Közoktatási Integráció kérdését nem kívánja 
újratárgyalni és azt nem tőzi napirendre. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
Takács József polgármester ezt követıen elıterjesztette a napirendi  tervezetet: 
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1./  Csákó Zoltán Balatonszemes, 715 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában övezeti besorolás    
      módosítási kérelme. 
      
A képviselı-testület a javaslat napirendre tőzését egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy a 7-es fıút melletti 
715 hrsz-ú terület ( Rider Beach elıtt) „közkert-közpark”-ká történı övezeti átsorolását 
kérték. Ez nem ellentétes az önkormányzati érdekkel. A jövıben motoros rendezvényeket 
kívánnak szervezni, ehhez pedig parkolási lehetıség szükséges. Megemlíti, hogy korábban 
más területre is volt hasonló átsorolási kérelem, azt is támogatták.  
 
Takács József polgármester véleménye szerint a község érdekében is fontos az átsorolás 
engedélyezése. Mivel motoros találkozót szeretnének rendezni, ez által a község is több IFA 
bevételre számíthat. 
 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

            178 /2011.(VII.5.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
    Balatonszemes Községi Önkormányzat a körforgalmi csomóponttól                                     
                                    (B.lelle felé) Ny-i irányba a Erdıvédelmi területek (Ev.1.1) övezeti  
                                     besorolásának  Zöld (Zkp, ill. Zkk) övezeti besorolásra történı  
                                     változtatásával  egyetért.  Az övezeti átsorolás Zöld övezetté   

- közparkká, vagy területétıl függıen közkertté, -  a belterületi  
ingatlanok turisztikai célú hasznosítása a kiemelt üdülıövezethez 

    jobban megfelel.   
                                     A 715 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmére az átsorolás elızetes  
                                     tervegyeztetésre a 104/2011 (III.28)  határozat alapján megindított  
                                     rendezési terv felülvizsgálatával együtt  kerüljön sor. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Stadler József fıépítész 

 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı napirenden kívül tájékoztatja a nyilvános ülésen jelentıs 
számban jelen lévıket, a rendkívüli testületi ülés összehívásának okairól. Elmondja, hogy a 
balatonszemesi Képviselı-testület június 20-án  egyhangúlag hozta meg döntését, miszerint 
nem kíván integrálódni Balatonföldvárhoz, nem adja át a közoktatási intézmények 
fenntartását a Kistérségi Társulásnak. Tegnap volt egy kistérségi ülés, ahol ismertetésre került 
a szemesi testület döntése, valamint a kistérséghez írt VÁTI levél. A jelenlegi ülésen jelen van 
Balatonföldvár város polgármestere és a Kistérség Munkaszervezetének vezetıje, de a 
közoktatási törvény alapján véleményezési joggal rendelkezı valamennyi szerv vezetıje, 
ezért legalább annyit fontosnak tart ismertetni, hogy miért került összehívásra ilyen hirtelen a 
rendkívüli ülés és hol tart a kérdéskör. 
A BTKT hozott egy határozatot, amelyben arra kérte a balatonszemesi testületet, hogy újból 
tőzze napirendre ezt a kérdést. A polgármester úr a Kistérségi Társulási Tanács ülésen 
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nyilatkozott, hogy nem kívánja ismételten összehívni e miatt a testületet, hiszen a döntés a 
NEM véleményeken alapult, amely azóta nem változott, legfeljebb az nyert megerısítést, 
hogy ezen véleményeket kötelezıen ki kellett kérni. A Társulási Tanács ülésen jelen lévı két 
képviselı a polgármester úr ezen véleménye után, mint az Ügyrendi Bizottság tagjai és 
jelenlévı elnöke indítványozta az összehívást. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján 
az indítványra a polgármesternek össze kellett hívni az ülést, az a tény, hogy nem kívánta a 
testület többsége napirendre sem tőzni az újratárgyalást determinálja, hogy új döntés nem 
születhet, de javasolja legalább a vendégeket megtisztelni azzal, hogy véleményüket 
elmondják, tény azonban, hogy határozathozatalra nem kerülhet sor. 
 
Takács József polgármester: A testület döntött, hogy nem tárgyalja, ezt tiszteletbe kell 
tartani. Semmi akadályát nem látja annak, hogy ülésen kívül – az ülés bezárását követıen - 
olyan beszélgetés folytatódjon, ami az okokat és a döntés indokait tartalmazza. A VÁTI Kft. 
válasz levelet küldött, a határozat szerint a lehetıség megvan, hogy Balatonföldvár és 
Balatonszárszó az integrációt folytassa.  Ezt követıen  az ülést 17 óra 15 perckor bezárta, 
javasolta a jelen lévıknek, hogy amennyiben a tárgyban mondanivalójuk van, azt  ülés után 
barátilag beszéljék meg. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna 
 polgármester        körjegyzı  

 
 
 


