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 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án a 
Községháza tanácskozó termében  10. óra 40 perckor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                 Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós            Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd          
Gelencsérné Oszlár Viktória                  
Liber Árpád Béla            
Dr. Zóka László  települési képviselők 
 
Távolmaradását előre jelezte: ifj. Vasicsek László képviselő         
              
Érdeklődő: - 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
6 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
A napirendek tárgyalása előtt a nyilvános ülést megelőző zárt ülésen felmerült 
rendeletmódosítási indítványt tette szavazásra, mely szerint a temetési költség minimum 30 e 
Ft-ra változzon. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Balatonszemes Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2014.(III.13.)  rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

12/2009(III.16.) rendelet módosításáról 
(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
Ezt követően takács József polgármester elmondja, a mai ülés összehívására elsősorban a 
költségvetési rendelet módosítása érdekében volt szükség, mert az elmúlt ülésen az indítvány 
elutasításra került, a határidőt pedig tartani kell. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Abban egyet lehet érteni, hogy az állami támogatásnak a 
20.434.000.- Ft-ja kimondottan célirányosan került leadásra. Az is egyértelmű, hogy azokat a 
többletbevételeket, amelyek decemberben képződtek, szükséges, hogy a költségvetési 
rendeletünkben szerepeltessük. Azt javasolja, ha lefedhető azzal a határozati javaslattal, ami 
ki lett osztva, akkor egy tétel nincs rendezve, azaz a szkíta kiállítás körüli kiadások nincsenek 
legalizálva. A költségvetési beszámolót le kellett volna adni 10-ig, de technikai okok miatt 
meg lett a határidő hosszabbítva. Könyvvizsgáló felkérést tartjuk szükségesnek, személye 
nem ismeretlen a testület előtt, hiszen Mikle Vilmosné a Kft-nél is szokott könyvvizsgálói 
feladatokat ellátni, megbízható, pontos munkát végez. 360 ezer forint +Áfa-ért vállalja. El kell 
mondani, hogy a könyvvizsgálat nem helyettesíti a mérlegképes könyvelő aláírását, amit 
szintén külső szakértő fog elvégezni. Úgy ítéljük meg, a jelenlegi szituációban olyan 
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szakemberek léte szükséges itt, aki az apparátus munka végzését hitelt érdemlően alá tudja 
szakmailag  támasztani. Természetesen ennek a szakértőnek a munkája is pénzbe fog kerülni. 
Kint van a képviselőknél egy határozati javaslat, ami arra vonatkozik, hogy a szkíta kiállítást 
nem ismerik el. Nekünk az lett volna a javaslatunk, ha ez a határozati javaslat nem születik 
meg, hogy az állami támogatást és a többlet bevételeket szavazzuk meg, ami pedig nincs 
kötelező kiadással lefedve, az mind tartalékra kerüljön. A beszámoló szöveges 
előterjesztésében az előirányzat túllépéseket a  ¾ évihez hasonlóan tételesen indokoljuk. 
 
Dr. Zóka László képviselő: A határozati javaslattal helyre kerülnek a dolgok. Először 
elfogadjuk a határozati javaslatot, utána pedig a rendeletet. 
 
Takács József polgármester maga részéről ennek a jogszerűségét vitatja jogilag és 
pénzügyileg is. Biztosan nem fogja megszavazni. Át kell gondolnia bizonyos dolgokat, és 
majd meglátja, mi lesz a következő lépés.  
 
Boór Miklós képviselő azt kérdezi, a jegyző asszony szakmailag elfogadhatónak tartja-e a 
javaslatot.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A 2013. december 12-i testületi ülésen elhangzott, a szkíta 
kiállításnál a működés dologi kiadásánál a keretösszeg erejéig lehet terjeszkedni. Ha belefér 
az előirányzatba a teljesítés, akkor nincs probléma. Azt meg lehet tenni, szakértői véleményt 
kérünk arra, hogy abban az időpontban, amikor ez kiadásra került, mennyi volt a fedezet.  
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, mi az a vitatott tétel, ami miatt nem tudnak 
dönteni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző úgy értelmezi, ezzel a rendeletmódosítással nem akarja a 
képviselő-testület azt a határozatát felül überelni, amit meghoztak az elmúlt testületi ülésen, 
miszerint a hatáskör túllépése egy megállapított tény, és egyet értenek azzal, hogy ennek 
következtében olyan feladatok lettek elvégezve, amire nem volt felhatalmazás. E határozat a 
feltétele a rendelet megalkotásának. 
 
Takács József polgármester a jegyző asszony mondatát kiegészíti azzal, hogy erről 
tudomása nem volt a testületnek. A két megfogalmazás között különbség van, mert a 
képviselők állítása szerint a munkálatokra a tudomásuk nélkül került sor.  Azt pedig 
bizonyítani fogja, hogy volt tudomásuk róla.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Tehát meg tudjuk szavazni az állami támogatást és a plusz 
bevételt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Igen, és annak ellentételezéseként ami nincs felsorolva, vagy 
nem kötelező kiadási előirányzat, az mind tartalékra mehet.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Az előző anyagból ki van véve a szkíta kiállítás. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Amikor vizsgálatot végez valamilyen hatóság, mindig az 
akkor érvényes jogszabályt kell néznie, beleértve az önkormányzati rendeletet is.  Nem azt 
nézik, hogy most mi van, hanem akkor amikor történt volt-e. 
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Dr. Zóka László képviselő: Ha ezt a határozati javaslatot elfogadjuk a rendelet módosítás 
előtt, az jogsértő-e, vagy sem? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nem jogsértő, mert nem a kifizetést vitatja, az tény és 
teljesítés. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ha ezt a határozatot elfogadjuk, akkor rendben van az állami 
támogatás? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azzal lenne rendben, ha a határozatot a rendelet követné.  Ha 
a javaslatot elfogadná a képviselő-testület, utána még egy rendeletalkotási kötelezettség 
volna, ami az előirányzatot rendezné.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Amennyiben a határozat elfogadásra kerül, hajlandó 
megszavazni a rendeletet, mert ami a határozatban benne van, az a rendeletből 
„visszaköszön”. 
 
Boór Miklós képviselő: Ezzel nem dől el a szkíta kiállítás dolga? 
 
Dr. Zóka László képviselő: Nem, mindenki fenntartja a saját álláspontját. 
 

 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen és 2 
nem szavazattal,  tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2014. (III.13.) számú Képviselő-testületi határozata: 

 
 

1./ Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. évi „Szkíta kiállításra”, valamint a hozzá kapcsolódó 
rendezvények megtartására a Polgármester Úr által kifizetett 23 millió 
941 ezer Ft kiadás jogszerűségét – előzetes Képviselő-testület 
felhatalmazás hiánya – nem ismeri el, de a költségvetési rendezését  
– a költségmegtakarítások (átadott pénzeszközök) terhére 10 millió    
    forint, míg  
– a többletbevételek terhére 14 millió Ft mértékig az előirányzatok 

terhére rendezni engedélyezi.  
Valamint a belső ellenőr által készített jelentésben, a 2013. december 
19-i költségvetés módosítás során a 4. számú mellékletben 
„felhalmozás fedezetlen” című tételek kerültek kimutatásra: 
 
Laptop    841403    60 
Bútorok    841403  228 
Telefon    841403    69 
Szennyvíztársulásnak pe. átadás 841403  543 
Teniszpálya vízbekötés  841403  203 
Átereszek    841403  625 
Régi iskola beruházás  841403  824 
Nyomtató vásárlás   841403  100 
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Burgonyaszedő gép   841403  150 
Pótkocsi vásárlás   841403  500 
Ady u. vízbekötési terv  841403               72 
Összesen.       3 374 ezer 
Ft, melyet a felhalmozási alapon belül az előirányzat átrendezésével 
biztosított. 
 
2./ Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
vonatkozó szöveges indoklás szerint tudomásul veszi a bevételi és 
kiadási tételek megnövekedett összegét, és az  ezeket megalapozó 
bevételi és kiadási előirányzatok költségvetési rendeletben történő 
átvezetését – az előterjesztés szerint – elrendeli. 
Felkéri a Polgármester Urat a költségvetési rendelet módosítás – e 
határozat szerinti – elkészítésére és jóváhagyására, a Képviselő-testület 
elé terjesztésére. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

    
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2014 (III.13) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Mikle Vilmosné könyvvizsgáló megbízása 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                       90/2014. (III.13.)sz. határozata:  
 
   Balatonszemes községi önkormányzat a  jegyző javaslatára elfogadja,  
                                    hogy 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló  
                                   felülvizsgálatára – önkéntes módon   - könyvvizsgáló  kerüljön  
                                   felkérésre. A könyvvizsgáló személyére tett javaslattal egyetértve  
                                   elfogadja Mikle Vilmosné okl. könyvvizsgáló árajánlatát  
                                   Felhatalmazza a Balatonszemesi Közös Hivatal jegyzőjét, hogy a  
                                   Balatonszemesi önkormányzat és szervei (6 beszámoló)  
                                   könyvvizsgálatára a megbízási szerződést megkösse és azt aláírja. 
                                   A vizsgálati díj ellenértékeként 360 e Ft + ÁFA összeget a 2014. évi 
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                                   költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
                                   Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
  

 
 
 
Mérlegképes könyvelő megbízása beszámoló felelős aláírására 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                       91/2014. (III.13.)sz. határozata:  
 
   Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul  
                                   veszi, hogy a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók 
                                   elkészítéséhez a  közös hivatal külső szakemberként regisztrált –  
                                   államháztartási szakon  szakosított - mérlegképes könyvelőt vegyen  
                                   igénybe. A külső szolgáltató személyéről és a fizetendő ellenértékről  
                                   a március 18-ra tervezett képviselő-testületi ülésen dönt. 
                                   felhatalmazza a jegyzőt a további egyeztetések lefolytatására és az 
                                   egyezség megkötésére. A megbízás aláírása előtt a Képviselő-testület  
                                   jóváhagyása szükséges. 
 
                                   Határidő. március 18. 
                                   Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
                                    
 
 
Szélerőmérő elhelyezése a strandra 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                       92/2014. (III.13.)sz. határozata:  
 
   Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete az Időkép  
                                   Kft által meghirdetett és ingyenesen elhelyezendő szélmérőre – a  
                                   további együttműködés reményében – elhelyezési lehetőséget biztosít. 
                                   A feltételeket az önkormányzat tulajdonában álló – a fürdőzők  
                                   tájékoztatását leginkább biztosító – helyre kell telepíteni. 
                                   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a  
                                   megfelelő  építmény kiválasztására, a pályázat benyújtására és a 
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                                   pályázati űrlap aláírására. 
  
                                   Határidő: március 21. 
                                   Felelős: Takács József polgármester és  
                                                 dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 
 
Alapító okiratok módosítása 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája egységes szerkezetű alapító okirata és a 
módosítási alapokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                       93/2014. (III.13.)sz. határozata:  
 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Balatonszemes Község Önkormányzat 
Közkonyhája egységes szerkezetű alapító okiratát az 
előterjesztések alapján elfogadja.   
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére, a Magyar 
Államkincstár felé történő törzskönyvi bejegyzés 
módosítására. 
 

Határidő : azonnal és március 20. 
Felelős :  Takács József polgármester 
 
 

b./ Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum egységes 
szerkezetű alapító okirata és a módosítási alapokmányok a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                       94/2014. (III.13.)sz. határozata:  
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház, Könyvtár és Múzeum egységes szerkezetű alapító 
okiratát az előterjesztések alapján elfogadja.   
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Felkéri a polgármestert a határozat közlésére, a Magyar 
Államkincstár felé történő törzskönyvi bejegyzés 
módosítására. 

                                  
                                 Határidő : azonnal és március 20. 
                                 Felelős :  Takács József polgármester 
 

 
c./ Balatonszemes Községi Önkormányzat törzskönyvi bejegyzésének módosításának 
indítványa. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                       95/2014. (III.13.)sz. határozata:  

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Balatonszemes Községi Önkormányzat 
törzskönyvi bejegyzésének módosítását az előterjesztések 
alapján elfogadja.   
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére, a Magyar 
Államkincstár felé történő törzskönyvi bejegyzés 
módosítására. 

                                 
                                 Határidő : azonnal és március 20. 
                                 Felelős :  Takács József polgármester 
 
 
 
 
Bejelentések 
 
 
Böröczky Szilárd képviselő a zöldpontokkal kapcsolatban mondja el észrevételét. Idegenek, 
más településről is idehordják a zöld hulladékot, de ellenük semmiféle szankciót nem tudunk 
alkalmazni.  
 
Takács József polgármester várja az ötleteket a probléma megszüntetésére, de nem tartaná 
szerencsés dolognak a zöldpontok megszüntetését.  
 
Liber Árpád Béla képviselő véleménye szerint rendszeresen üríteni kell őket, akkor nem lesz 
probléma. 
 
Takács József polgármester megemlíti, hogy feljelentés érkezett a bagódombi 
agyaggödörrel kapcsolatban, de már rendeztük a helyzetet.  
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Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt, és azt 11 óra 10 perkor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 

 
 
 


