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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes  és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2011. január 18-án 8.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében 
megtartott  rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
 Takács József  polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      dr. Kelemen Csilla jkv. 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Szabó László a Pannon Szivárvány Kft. 
ifj. Vasicsek László     Róka László művelődési ház igazgató 
Liber Árpád       
Böröczky Szilárd      
dr. Zóka Lászó települési képviselők 
 
 
 
Takács József polgármester a 2012. január 16-án tartott közös Képviselő-testületi ülésen 
elhangzottakra figyelemmel, és az ott  megoszlott véleményekre hivatkozással kérte a 
Képviselőket, hogy a rendkívüli ülésen erősítsék meg, vagy pontosítsák a Balatonföldvár 
Kistérségi Munkaszervezet által összeállított 5 pontos határozati javaslatra vonatkozó 
szavazatukat. 
 
ifj. Vasicsek László képviselő: A balatonőszödi közmeghallgatásról érdeklődött. 
 
Boór Miklós képviselő: A Balatonföldvári kistérség önálló járás létrehozását nem támogatja. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy az önálló járás ügyében a balatonőszödi 
lakosság is szkeptikus, de egyöntetű akarat fogalmazódott meg  Siófok járáshoz való tartozás 
ügyében.  
A balatonőszödi testület a határozati javaslatot a többlet hozzájárulás tilalma nélkül fogadta 
el. 
 
A fentiek után a 2012. január 16-án írásba kiadott javaslat került felolvasásra, melyre a 
Képviselő-testület az első 4 pontot illetően 2 igen szavazattal 5 nem ellenében a 
Balatonföldvár és kistérsége önálló járásként való kialakításának személyi és tárgyi feltételei 
hiánya miatt aggályosnak tartja és a határozatot nem fogadta el. 
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
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9/2012.(I.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási rendszer kialakítása 
tárgyban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által közzétett koncepcióval 
kapcsolatosan a Balatonföldvári kistérség településeit érintően nem jogosult állást 
foglalni. Balatonföldvár kistérségének önálló járássá alakításához szükséges személyi, 
tárgyi és infrastrukturális feltételeit megítélni nem tudja, ezért a kistérség többi 
településeinek önálló járás alakítására vonatkozó kezdeményezése és annak sikere 
esetén kizárólag saját települését érintően akként foglal állást, hogy többlet személyi, 
tárgyi vagy infrastruktúra létrehozásához Balatonszemes település önkormányzat 
bevétele terhére hozzájárulást nem tud vállalni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási tanács ülésén a 
döntés alapján járjon el. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület a határozati javaslat 5. pontját értelemszerűen 
változtatva a polgármester azon kérdésére, hogy Fonyód, vagy siófoki járás területéhez 
szeretne-e csatlakozni, az önkormányzat a döntését meghozta.  

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1  
ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2012.(I.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezési 
jogával élve kinyilvánítja és kéri a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumot, hogy Balatonszemes a Balatonföldvári kistérség 
településeivel együtt a Siófoki leendő járás területéhez tartozzon. 
Felhatalmazza a polgármestert a döntés továbbítására és a Kistérségi Társulás 
Tanácsa előtt történő ismertetésre. 
 
Határidő: azonnal és január 20. 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

 
Mivel több tárgy, kérdés és döntést igénylő felvetés nem volt, a testületi ülés és jegyzőkönyv 
8 óra 20 perkor bezárva. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Takács József        Dr. Valkó Zsuzsanna 
 polgármester        körjegyző 


