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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 6-án 
14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott 
rendkívüli  nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı    Seer Róbert tervezı 
Fias Istvánné képviselı      
Kocsisné Liber Márta képviselı    
Mischl Antalné képviselı     
Petrus Péter képviselı 
   
Távolmaradását elıre jelezte: 
    
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı  
Zrínyi László képviselı      
 
 
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.  
Ismertette, hogy a telefonon történı meghívás és testületi ülés tartás fı indoka, hogy április 
15-ig el kell fogadni a foglalkoztatási tervet és az egyébként ezen idıpontra tervezett iskola 
bıvítési lehetıség alternatíváit ismertetı megbeszélés mutatkozott erre legalkalmasabbnak. 
 
Megállapítja, hogy a testület 7 fıvel jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
Ismertette napirendi tervezetét: 
 
A Képviselı-testület a napirendi tervezetet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
1./  Közfoglalkoztatási terv 
 
Az 2008. évi CVII. tv., Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról 
valamint a 341/2008.(XII.30.) Korm. rend. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal 
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról, ill. más kapcsolódó jogszabályok, 
jelentıs változásokat hozott a munkára képes tartósan munkanélküli személyek 
ellátórendszerében. 
 

Ennek megvalósítása érdekében a települési önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján egyéves idıtartamra közfoglalkoztatási tervet 
készít. A közfoglalkoztatási terv célja a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az 
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása, a településen élık 
adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz igazodóan, melynek költségvetési keretét biztosítani 
kell. 
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Kocsisné Liber Márta képviselı kérdésére a körjegyzı ismertette, hogy mely esetben 5 %, 
mely esetben 10 % a saját erı, s mit jelent a start, ill. start + kártyával történı alkalmazás. 
 
Mischl Antalné képviselı: Érdeklıdött, hogy vannak-e olyan munkanélküliek, akik 
kikerülnek a figyelem körébıl. 
 
Böröczky Szilárd képviselı: A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy minden bizonnyal 
vannak, akik a munkanélküliek ellátásából kikerültek, vagy nem kívánnak együttmőködni. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a fentieket követıen a Balatonszemes Községi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
     74/2009.(IV.6.) számú Képviselı-testületi határozat: 

     Balatonszemes község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
a 2009.évi közfoglalkozatási   tervet az ülésen elhangzottakkal  
egyetértve elfogadja. 

     Vállalja, hogy a tervezet 3 számú mellékletében foglalt,  
közfoglalkoztatás finanszírozásához  szükséges önkormányzati  
forrást a költségvetési keretet  terhére biztosítja. 

      Felkéri a polgármestert, hogy a tervezetet illetve határozatot 5 napon  
belül a MÁK részére    küldje meg. 
 

     Felelıs   : Takács József  polgármester   
     Határidı: 2009. április 14. 
 
 
 
A döntéshozatal után Takács József polgármester felkérte Seer  Róbert tervezıt, hogy 
ismertesse az iskola bıvítésével kapcsolatos elképzeléseket.  
 
Seer Róbert elmondta, hogy az út felé – ifj. Boór Miklós igazgató úr által készített 
vázlatterve szerinti -  bıvítést nem javasolja.  Az elızetesen kiosztotta a helyszínrajz és 
alaprajz  vázlatterveit, ennek alapján tájékoztatta a képviselıket bıvítés lehetıségeirıl. E 
szerint az új rész földszintjére lehetne megépíteni a konyhát és az étkezıt egy hozzá 
kapcsolódó vizesblokkal, valamint ott kaphatna helyet a karbantartó mőhely és a raktár.  Az  
épület felsı szintje válaszfal kibontással átépíthetı nagyobb tantermekre.  
A bıvítés 300 m2. A engedélyezési szintő  2 mó, kivitelezési terv 5 millió Ft vállalkozási díjat 
jelentene az elıbbit 20 nap, míg az utóbbit 45 nap vállalási határidıvel tudnák teljesíteni. 
 
A jelenlévı képviselık egységesen javasolták, hogy a felsı szinten négy tanterem kerüljön 
kialakítása, továbbá a megépítendı étterem területét növeljék, a raktárt pedig tervezzék 
kisebbre.  
 
Fias Istvánné képviselı fontosnak tartja a termek olyan módon történı kialakítását, hogy a 
tanulók a fényt bal oldalról kapják   
 
Kocsisné Liber Márta képviselı a büfét az étterem és a konyha mellet tudja elképzelni.  
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Böröczky Szilárd képviselı: Felhívja figyelmet arra, hogy a bıvítésnek jelentıs (kb. 40 %-
os) mőködési költség többlete jelentkezne, amely csak az esetben rentábilis, ha szünetben a 
hasznosításról gondoskodni lehetne, és bevétel képzıdne. 
 
Takács József polgármester a Solar  főtési rendszer gazdaságossága felıl érdeklıdött. 
 
Seer Róbert véleménye szerint  sokba kerül, és csak hosszú távon térül meg.  
 
Ezután a képviselık részletesen megvitatták az elképzeléseket,  és megkérték a tervezıt, hogy 
a végleges döntés meghozatala elıtt készítsen egy újabb rajzot az elhangzott javaslatok 
alapján. 
 
Seer Róbert ígéretet tett arra, hogy elkészíti a módosítást, és azt néhány napon belül 
megküldi az önkormányzat részére. 
 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 16 óra 45. perckor bezárta. 
 
 
 
 
     Kmf. 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna     Takács József 
                 körjegyzı      polgármester 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


