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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-án a 
Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő 
nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv.ház igazgaó Dr. 
Dr. Zóka László települési képviselők  Kertész Adél Kft. ügyv.ig. 
       Szilvai Renáta köztisztviselő 
       Hajduné Berta Katalin köztisztviselő 
       Benedekné Takács Katalin szoc.gondozó 
Távolmaradását előre jelezte:    
 
Liber Árpád  Béla 
ifj. Vasicsek László települési képviselők              
        
Érdeklődő: - 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
5 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette a  napirend tervezetet: 
 

1./ A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt    
     határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök            
     gyakorlásáról. 

               Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

2./Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi  
    költségvetés módosításáról szóló 2/2013.(IV.23.) számú rendeletének  
    elfogadása  
    Előterjesztő: Takács József polgármester 

 
           3./  Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, annak megvitatása 
                 Előterjesztő :  Takács József polgármester 
              
           4./ A belső ellenőrzés 2012. vizsgálatainak tapasztalatai. 
                Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző  

 
  5./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   
      2012. évi ellátásáról 
       Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
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   6./ Beszámoló az Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálat 2012. évi  
       szakmai munkájáról 

                 Előterjesztő :  Takács József polgármester 
 

7./Balatonszemes Községi Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálat  
     szakmai programjának módosítása 

                 Előterjesztő :  Takács József polgármester 
 

8./ Házi szociális gondozó szolgálat szervezeti és működési szabályzatának  
     módosítása 

                 Előterjesztő :  Takács József polgármester 
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt       
     határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Takács József polgármester röviden ismerteti a két ülés közti fontosabb eseményeket. 
 2,5 éve kezdődött egyeztetés a MÁV-val egy mozdony Balatonszemesen történő 

elhelyezéséről. Örömmel tudatja, holnap jönnek aláírni a szerződést, ezt követően a 
most Balatonbogláron lévő mozdonyt megkapjuk, csupán a szállítási költségek 
terhelnek bennünket.  

 Magtár körüli munkálatok már folyamatban vannak, Bognár Lajos végzi a 
földmunkát, amellyel néhány napon belül végezni fog. Ezt követően a benti 
munkálatokat is el kell végezni, mert nagyon szorít a határidő, 1 hónapunk van rá. 
Vasárnap már volt egy sajtótájékoztató, ahol elmondta,  június 1-én fog megnyílni a 
kiállítás. A szkíta kiállítás szervezőivel aláírásra került a megállapodás, a testületi 
határozatnak megfelelően. Bujdosóékkal is aláírásra került az 5 évre szóló 
megállapodás a magtár épület ingyenes bérbeadásáról. Természetesen az ingyenesség 
úgy értendő, hogy mi most rendbe tesszük, de előtte készíttetünk egy értékbecslést a 
jelenlegi állapotról, és ha esetleg később meg szeretnénk vásárolni az épületet, ennek 
alapján számolunk.  

 A Kft. dolgozói folyamatosan végzik a község takarítását, készülünk a szezonra. A 
héten befejeződik az erdőn a favágás. Kb. 80 erdei köbméter fát szállítottak be a Kft. 
telephelyére. Ezzel sok pénzt meg tudtunk takarítani, mert lényegesen kevesebbe 
került, mintha bolti áron vásároltuk volna meg. A közmunka programban dolgozók 
végezték el a munkát.  

 Kulturális pályázaton nyertünk 5 millió forintot, ezzel azt az összeget, amit a 
költségvetés tárgyalásánál elvontunk a művelődési háztól, most visszakapta. Ez által 
nem csökkent a költségvetése.  

 Energetikai pályázatunkat befogadták, sőt, már a hiánypótlás is visszaküldésre került. 
Bízunk benne, hogy nyertes lesz a pályázatunk.  

 Még mindig nem törődtünk bele abba, hogy a 240 milliós turisztikai pályázatunkat 
már kétszer tartalék listára helyezték. Ez ügyben a héten is  3 levelet fogunk küldeni  
különböző kormányhivatalokhoz, és Lázár János Úrhoz, amelyben kérjük, tartsák be 
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azt az ígéretüket, mely szerint azokat az önkormányzatokat, akik nem halmoztak fel 
adósságot, segítik pályázati pénzekkel. Ennek érdekében minden lehetséges fórumot 
ki fogunk használni. 

 
Böröczky Szilárd képviselő az iránt érdeklődik, hogy Baranyai Lajos önkormányzati 
dolgozónak van értékbecslői képesítése? 
 
Takács József polgármester: Igen. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, Bujdosóék is tájékoztatva lettek az értékbecslésről, 
ezt tudomásul is vették, és természetesnek tartották, hogy öt év elteltével a jelenlegi érték 
alapján kerülne értékesítésre az épület. Családon belül arról még nem született döntés, hogy 
ténylegesen eladják-e az épületet.  
 
Boór Miklós képviselő: Jogi garanciákat sikerült belevenni a megállapodásba? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az opciós jog beépítését nem fogadták el, de az elővételi jog 
benne van. 
 
Boór Miklós képviselő: Orvosi rendelő építése hol tart? 
 
Takács József polgármester: Hüse Lajos tervező kb. 1 órája volt benn a hivatalban. Minden 
rendben van, várjuk a jogerős határozatot, ami remélhetőleg napok kérdése.  
 
Boór Miklós képviselő: Az élményfürdő vízmelegítésével, a solar rendszer kiépítésével mi a 
helyzet, hiszen lassan kezdődik a szezon? 
 
Takács József polgármester: A teljes energia kiváltást nem tudjuk megoldani, mert az 40-45 
millióba kerülne. A testület korábban 12 milliót szavazott meg erre. A szélvédő fal viszont 
várhatóan  június 10-ig elkészül. A tervek szerint június 15-én nyit az élményfürdő. Beszélt a 
pályázat írókkal, akiktől azt az információt kapta, várható, hogy erre a célra a jövőben lesz 
kiírva pályázat. 10 millióval sajnos nem sokat tudunk javítani a helyzeten, ezért jobban 
járunk, ha ezt pályázati önerőhöz használjuk fel. Így tudunk több értéket behozni a községbe. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
1./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a polgármester két 
ülés közötti tevékenységéről szóló tájékoztatót; a vitában elhangzottakkal 
együtt, 4499//22001133..((IIIIII..2255..))  --  6611//22001133..((IIIIII..2255..))  határozatokat elfogadja, illetve 
tudomásul veszi. 
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2./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester hatáskörében hozott döntéseiről  szóló jelentést – az 
alábbiakban felsorolt  határozatokat illetően- elfogadja,  ill. tudomásul veszi. 
266/2013, 294/2013, 299/2013, 302/2013, 305/ 2013, 326/2013, 
27/2013, 344/2013, 345/2013, 346/2013, 390/2013, 393/ 2013, 
414/2013, 415/2013, 424/2013, 441/2013, 501/2013, 510/ 2013, 
516/2013, 517/2013, 599/2013, 619/2013,  

                       
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
2./Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetés   
    módosításáról szóló 2/2013.(IV.23.) számú rendeletének  elfogadása  
    Előterjesztő: Takács József polgármester 
    /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(IV.23.)sz. rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012 (II. 20.) sz rendelet módosításáról. 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

 
 
Boór Miklós képviselő egy megjegyzést szeretne tenni. Látja, hogy a Kft. minden 
dolgozójának jár a cafetéria. A pedagógusoktól olyan szinten sikerült ezt megvonni, hogy 
minden egyes pedagógus 144 ezer forint nettóval kevesebbet visz idén haza, mert sehol nem 
említik a cafetériát. Az óraszámokkal is variálnak, tehát összességében kb. 200 ezer forinttal 
kevesebbet kapnak, a feladat pedig több. 
 
Takács József polgármester: Az élet, és a mi következetes gondolkodásunk az oktatással 
kapcsolatban, (óvoda, iskola) bennünket igazol.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető: Ez csak az iskolai pedagógusokat érinti, az óvodait nem. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Tavaly év végén arról volt szó, akiknél volt cafetéria rendszer, 
az meg fog maradni. Ezt meg is erősítették, de azt nem tudjuk mikor, és miből fogják 
megvalósítani, reméljük, ez szeptemberig ki fog derülni.  
Annyit még el kíván mondani, hogy a járási tankerületnek adtuk át az egész iskolai rendszert, 
annak minden funkciójával együtt. Most szerveződik át, és az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat a megyei rendszerhez fog kerülni. Ez azt jelenti, az átszervezés az átadással 
még nem fejeződött be.  
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Boór Miklós képviselő: Ez mennyire lesz ésszerű, majd talán egy év múlva tudjuk 
megmondani. Úgy hallotta, Fonyód is hasonló helyzetben van a Szakszolgálatával. Állítólag 
Balatonszemesen itt maradna helyben, de intézmény egysége lennénk a siófokinak. Intézmény 
egységeknél viszont nem biztos, hogy helyben maradhat a vizsgálat rendszere. Pontosan az 
volt a legfontosabb, hogy eddig helyben történtek a vizsgálatok, nem kellett vidékre utazni.  
 
Takács József polgármester: A siófoki vezető jóindulatú, támogatja, hogy Szemesen 
maradjon. 
 
 
 
 3./  Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, annak megvitatása 
       Előterjesztő :  Takács József polgármester 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Zóka László képviselő azt javasolja, ezt majd az együttes ülésen tárgyalják, amikor a 
másik két testület elfogadta a saját részét.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azért került ez a napirend egyedi ülésre, hogy ami nem a 
közös intézményeket és közösen ellátott feladatokat érinti, akkor azt most itt meg lehet 
beszélni. Egyébként egyet ért Dr. Zóka képviselő úr javaslatával.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Ezek már tények, és annak örül, hogy a tavalyi pénzmaradvány 
jobban alakult a tervezettnél. Igyekezzünk, hogy idén is így alakuljon a költségvetésünk.  
 
Takács József polgármester: Vannak döntések, amelyek jónak tűnnek, aztán idővel derül ki, 
hogy nem jól döntöttünk, mert időközben a kormány is sok mindent megváltoztatott.  
 
Ezt követőenTakács József polgármester szavazásra bocsátotta Dr. Zóka László képviselő 
javaslatát, mely alapján a fenti napirendről az együttes ülésen döntsenek. Ezt  a képviselő-
testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag támogatta. 
 
 
 
 
4./ A belső ellenőrzés 2012. vizsgálatainak tapasztalatai. 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző  
    /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A belső ellenőrzésben nagy segítségünkre volt, hogy a BTKT 
megbízta ezt a külső-belső ellenőrt, aki szakmailag sok segítséget tud számunkra nyújtani. 
Elsősorban a szabályzatok napra készre történő aktualizálásában, és fel tudja hívni a figyelmet 
arra, ha valamilyen jellegű változás van. Elnézést kér, de a mai ülésen nem tud részt venni. 
Örömünkre szolgál, hogy az ellenőrzés során nem merült fel semmi komoly probléma. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Feltétlenül szükség van a belső ellenőr munkájára, mert, esetleg 
amit mi nem veszünk észre, ő észre veszi, és akkor nincs olyan nagy probléma. Ha időben 
jelez, van idő kijavítani a hibát. A segítségét pedig nem csak elfogadjuk, hanem igényeljük is.  
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
1./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a jegyző és belső ellenőr vizsgálati jelentését, amelyet 
tudomásul vesz és elfogad. Megállapítja, hogy a belső ellenőrzésnek a 
Balatonföldvár TKT. által történő szervezett és megbízásos jogviszonyon 
alapuló rendszere hatékonyan működik és jól kiegészíti a vezetői 
folyamatba épített belső ellenőrzési tevékenységét. A Képviselő-testület a 
2013. évre az ingó és ingatlan vagyon új szabályoknak megfelelő 
vagyonrendeletét és a kataszterrel való összhangját, valamint a  263/2012 
(XI.26.) határozatában foglaltak végrehajtását helyezi előtérbe. 
 
Határidő: azonnal és folyamatosan 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
 
5./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   
      2012. évi ellátásáról 
      Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester: A szolgálat jól látja el feladatát, Fonainé Skerlecz Zsuzsa 
lelkiismeretesen dolgozik, jó kapcsolat alakult ki. Munkájukra nem érkezett panasz. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Valóban jó kapcsolat van az önkormányzat és a Gyermekjóléti 
Szolgálat között. Amikor probléma merült fel, a gyerekkel, a szülővel és a szakemberekkel 
leültünk,  aztán közösen megoldást találtunk a problémára. Legtöbbször sikerült 
megakadályozni azt, hogy családból ki kelljen  emelni a gyereket. Évekkel ez előtt történt egy 
olyan eset, amire a mai napig azt mondjuk, nem biztos, hogy  a legtökéletesebb megoldást 
találtuk meg. Akkor a gyámhatóság kiemelte a családból a gyereket, és úgy tűnik, ez nem a 
javára szolgált. Visszafelé már nehezebben működik a rendszer, haza hozni nem olyan 
könnyű, mint ahogy elvitték. Ez egy intő példa lehet mindenki számára. 
 
Boór Miklós képviselő sajnálja, hogy nincs itt valaki a szolgálattól. A kiemelt gyermek 
édesanyjától azt az információt hallotta, nem kizárt, hogy lehetőség lenne a gyermek 
hazahozatalára. Ezt szerette volna Tódornéval megbeszélni, tudnak-e ez ügyben valamilyen 
hatást gyakorolni a gyámhatóságra. Sokszor volt olyan érzése, ha azt a támogatást, amit a 
gyermek elhelyezése után az otthon kapott meg,  megkaphatta volna itthon a Családsegítő 
Szolgálat, akkor semmi probléma nem lett volna az édesanyával, nem kellett volna tőle a 
gyereket elvenni. A helyzetet jellemzi, hogy ez a gyermek harmadik éve ötödik osztályos 
abban az intézményben ahová elhelyezésre került, miközben egy erős közepes, átlagos 
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képességű tanuló volt. Valamilyen módon össze kellene fogni, hogy a gyereket vissza 
lehessen hozni. Biztos nem lesz egyszerű az iskolába visszaszoktatni, de ez kötelességünk a 
gyermekért és az édesanyáért, főleg úgy, hogy látjuk, a gyerek így csak elkallódik a rendszer 
hibái miatt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző megemlíti, a megyei gyámhivataltól idén voltak a hivatalban 
vizsgálatot végezni, és a mi gyámügyi előadónkat megdicsérték. Ez annak is köszönhető, 
hogy valóban lelkiismeretes munkát végez. Ebben a kérdésben mi már a javaslatot is 
megfogalmaztuk a gyámhivatal felé, hogy mennyire sikerül érvényre azt majd meglátjuk. A 
gyámhivatal hozzáállása nem olyan rugalmas, mint a miénk. 
 
Boór Miklós képviselő: Érdekes módon iskolai szünetekben és hétvégeken, amikor a 
gyerekek elhelyezése az intézményekben költséget jelent, akkor a gyerek itthon van. Azt el 
kellene dönteni,  most az anyuka alkalmatlan a gyerek nevelésére és nem adják haza két és fél 
hónapra, vagy ha hazaadják, milyen alapon mondták ki, hogy alkalmatlan.  
 
Dr. Zóka László képviselő további sikeres munkát kíván. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az értékelést 
megtárgyalta és a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja ill. tudomásul 
veszi. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelésről a Megyei Gyámhivatalt értesítse, 
valamint annak észrevételéről a testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Határidő: 2013. május 3. 

 
 

 
6./ Beszámoló az Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálat 2012. évi   szakmai   
      munkájáról 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester: Szeretettel köszönti a gondozónőket. Megköszöni a 
lelkiismeretes munkájukat. Idős emberektől sok pozitív visszajelzést kap.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nagyon jó munkát végeznek a szoc.gondozók, a hatósági 
munka is jó. Egy fontos kérdésről azonban nem szabad elfeledkezni, mégpedig arról,  az 
önkormányzat rendkívül nagy áldozatot is vállal, hogy az idősek ilyen jó ellátásban 
részesüljenek. Balatonföldvári példát említ, ahol január 1-től a gondozási óradíjat 160.- Ft-ban 
állapították meg. Egy gondozottnak minden ráfordított óradíjat kiszámláznak. Mi ezt plusz 
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támogatásként adjuk a rászorultaknak, nem számolunk érte díjat. Ez természetesen a 
képviselő-testület hozzáállásából is adódik. Amit lehet, mindent megad a testület a 
rászorulóknak. 
 
Boór Miklós képviselő szintén elismerését fejezi ki a gondozónőknek a  munkájukért. Arra 
szeretne választ kapni, hogy az ellátottak milyen alapon részesülnek ellátásban, illetőleg a 
költségek összetétele felől érdeklődik. 
 
Benedekné Takács Katalin szoc.gondozó: Egészségügyi állapotuk alapján részesülnek 
ellátásban.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, nálunk nem választódik el a szociális gondozás és az 
étkeztetés, a gondozók viszik mind a kettőt. 
 
Boór Miklós képviselő: A jelzőrendszeres segítségnyújtás még működik? Hányan veszik 
igénybe? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Igen működik, maradt a kistérségnél, 14-en veszik igénybe. 
 
Böröczky Szilárd képviselő azt kérdezi a gondozónőktől, van-e valamiben hiányuk, amiben 
az önkormányzat tudna segíteni? 
 
Benedekné Takács Katalin szoc.gondozó: Köszöni, nincs ilyen.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 70/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az értékelést 
megtárgyalta és a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja ill. tudomásul 
veszi. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2013. május 3. 

 
 

 
 

Fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 
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7./Balatonszemes Községi Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálat  szakmai  
    programjának módosítása 
    Előterjesztő :  Takács József polgármester 
    /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a jogszabályi változásokból eredő módosítást 
kellett végrehajtani a tavalyi szakmai programon, így már megfelel az előírásoknak.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
mellékletét képező  módosított szakmai programot elfogadja és jóváhagyja, 
ezzel egyidejűleg a 
2011.december 19-én kelt 332/2011.(XII.19.)számú határozattal elfogadott 
szakmai programot hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2013. május 3. 

 
 
 

8./ Házi szociális gondozó szolgálat szervezeti és működési szabályzatának  módosítása 
     Előterjesztő :  Takács József polgármester 
     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat képviselő-testülete  a Házi Szociális 
gondozó szolgálat Szervezeti és működési Szabályzatát elfogadja és ezzel 
egyidejűleg a 2011. december 19-én kelt 322/2011.(XII.19.) számú 
határozattal elfogadott SZMSZ-t hatályon kívül helyei 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2013. május 3. 

 
 
 
 
 
 



 10

9./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 
 
  
9/1  A 2014. gazdasági év koncepciója 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Korábbi években november 30. volt a határidő, most április 
30. Ez  nagyon korai, de azért terjesztettük a testület elé, hogy a törvényi kötelezettségünknek 
eleget tegyünk. Mivel a beszámoló és a költségvetés rendelkezésre áll, így a teljesen biztos 
bevételi forrásokat vettük számba, és így állapítottuk meg a 2014. évre várható bevételt és a 
kiadást is. A működési bevételekből le kell tudni fedezni a működési kiadásokat. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Ha lehet, inkább maradjon egy kis tartalék, hogy lehessen mihez 
nyúlni, ha valami mégsem jön be. 
 
Takács József polgármester: Többen érdeklődtek a lomtalanítás felől. Már nem kötelező, 
ezért megvárjuk a nyár végét, meglátjuk, mennyi lesz a bevételünk, és utána eldöntjük. Ha 
egy év kimarad, az is több milliós megtakarítást jelent. Megpróbálkozhatunk egy 
költségtakarékosabb módszerrel, ezt még át kell gondolni. Van olyan település, ahol azt 
találták ki, egy megadott helyre kell beszállítani a lomot, ott szétválogatják, és onnan kerül 
elszállításra. Így elkerülhető, hogy a faluban napokon keresztül járnak a guberálók. A 
rászorulóknak, akik nem tudják beszállítani, ezt az önkormányzat megoldja. Természetesen 
ezen kívül még több lehetőség is létezik. Minden esetre arra fogunk törekedni, hogy minél 
több bevétele legyen a településnek  
 
Boór Miklós képviselő: Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy tavasszal elmarad a 
lomtalanítás, ne hogy elkezdjék kihordani a szemetet, és a végén az erdő szélén találjuk. 
 
Böröczky Szilárd képviselő aggódik, hogy majd a zöldpontok környékét is beteríti a lom. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Aki nálunk érdeklődik, azt a tájékoztatást kapja, hogy 
tavasszal nem lesz, azt pedig még nem tudjuk megmondani, hogy ősszel lesz-e.  
 
Dr. Zóka László képviselő jó ötletnek tartja egy központi hely kijelölését, de a 
lomtalanítástól elzárkózni nem szerencsés dolog. Meg lehet határozni pl. két hétvégét, amikor 
mindenki odaviheti a saját lomját, és lerakhatja. Aki esetleg nem tudja elvinni, annak a Kft. 
kedvezményesen elszállíthatja. Lényeg, hogy ne az utcára dobálják ki, vagy a szőlőhegyre 
hordják, mert különben olyan szemetes lesz a falu, hogy a Kft. nem fogja győzni a munkát. 
Esetleg egy emberrel őriztetni lehetne a telepet a lomtalanítás végéig, és csak a végén kellene 
engedélyezni a guberálóknak válogatást. Így csak egy helyről kellene elszállítani a lomot, 
ezzel is olcsóbb lenne. A lakosságot viszont sürgősen értesíteni kell.  
 
Takács József polgármester: Legyen ősszel a lomtalanítás, csak a helyet és az időpontot kell 
megjelölni. 
 
Dr. Valkó  Zuszsanna jegyző: Feltesszük a honlapra, megjelentetjük az újságban, a 
hangosbemondóval is  körbe járjuk a falut.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Azt nyomatékosítani kell, hogy a zöld pontok környékére nem 
lehet szemetet lerakni. 
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a 2014.évi költségvetési 
koncepcióját - mint a 2014. évi  költségvetés kidolgozásának alapját - az 
alábbiak szerint elfogadja: 
1. A költségvetés összeállításánál alapvető szempont, hogy a működési 
kiadások nem lépheti túl a működési kiadásokat. A költségvetés 
készítésekor sorrendje, hogy a kötelezően ellátandó feladatok kiadását, 
majd az önként vállalt, de  szerződésben, megállapodásban rögzített, végül 
új kötelezettségvállaláson alapuló kiadások  tervezhetők. 
2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati 
feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. 
3./Megfelelő időben meg kell kezdeni a 2014. évi költségvetés tervezését, 
az előzetes egyeztetéseket. 
4. Fel kell készülni a következő EU-s programozási ciklus prioritásaira, ki 
kell 
dolgozni a 2014-es évre tervezett társulási fejlesztési célkitűzéseket, meg 
kell kezdeni az előkészítő tevékenységeket, rangsort felállítva az 
elképzelések között (önerős beruházások esetén is vizsgálva a 
szükségesség, jövedelemtermelés, fenntarthatóság szempontjait), melyek 
előkészítési költségét tervezni kell, igazodva a pályázati felhívásokhoz, 
feltételekhez. Kiemelten kell kezelni a jövedelemtermelő, foglalkoztatás- és 
energiahatékonyságot növelő projektek tervezését/megvalósítását. 
5. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési 
kiadásra nem csoportosíthatók át. 
6. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe 
kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a 
fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 
7. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 
általános tartalékot, a beruházások biztonságos befejezése és üzembe 
helyezése érdekében céltartalékot  kell képezni. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
 
 

 
9/2 Egészségház beruházásának közbeszerzési eljárása 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 36/2013 
(III.4.) határozatával elfogadott közbeszerzési terv alapján az Egészségház 
építése tárgyában a közbeszerzési eljárást megindítja és annak 
lebonyolításával  a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt –t 
bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
9/3 Vagyonrendelet felülvizsgálata 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a Kormányhivatal törvényességi 
felhívása alapján a vagyonrendeletének felülvizsgálatát megindítja és a 
májusi Képviselő-testületi ülésre a kataszterben szereplő vagyoni elemek és 
értékük ismertetésével összhangban a májusi kt. ülésre kéri ismét 
előterjeszteni:  
A Kt.  

- korábbi rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalásával kéri a 
feladatot elvégezni,  

- új rendelet megalkotását tartja szükségesnek. 
 
Határidő: azonnal ill. május 31. 
Felelős: Jegyző a döntés tervezet előkészítéséért. 

 
 
 
9/4  A 2050/4 hrsz-ú ingatlan résztulajdon felajánlás 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző ismerteti a felajánlás előzményeit. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Méltányosságból történő megvásárlást a család helyzetére való 
tekintettel elfogadja.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete méltányosságból 
megtárgyalta az önkormányzati  többségű tulajdonban lévő , Balatonszemes 
belterületén 2050/4 hrsz-ú  2.9701m2 kiterjedésű, 10,4 Ak értékű erdő 
művelési ágú közös tulajdonú ingatlanban meglévő  Dolgos Jánosné (szül: 
Papp Irén Emma) Balatonföldvár, Budapesti u. 106. szám alatti lakos 
tulajdonát képező 6/444 tulajdon részt megvásárolja  1.000.000 Ft 
(megközelítőleg 2.500.- Ft/m2) összegért. 
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés elkészíttetéséről és 
aláírásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
 
9/5 Új turisztikai kiadvány 
 
 
Dr. Zóka László képviselő azt kérdezi, mennyi a leggazdaságosabb példányszám? 
 
Dr.Valkó Zsuzsanna jegyző: 5000 példány 
 
Boór Miklós képviselő: Azt is meg kell beszélni, hány oldalas legyen  a kiadvány. 
 
Takács József polgármester: Érkeznek visszajelzések, többen szeretnének hirdetni a 
kiadványban.  
 
Dr.Valkó Zsuzsanna jegyző azt javasolja, most a kevesebb oldal mellett döntsenek, de ha túl 
nagy lenne az igény, még vissza lehet térni rá. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete új 
Balatonszemest népszerűsítő turisztikai kiadvány készítését határozza el. 
Az ajánlatban szereplő paramétereknek megfelelően elfogadja az Arcusnet 
Star Kft. (Petrivente) 26+4 oldalszámra vonatkozó ajánlatát, mely 5000 db 
kiadvány szerkesztésére és nyomdai kivitelezésére vonatkozik. A vállalási 
díjhoz az önkormányzat legfeljebb bruttó 450.000,- Ft összeget biztosít. A 
fennmaradó különbözetet a hirdetési felület kitöltéséből, a helyi hirdetők 
által megfizetett megjelenési költségből származó bevételekből kéri 
kiegészíteni.  
A Képviselő-testület a kiadvány elkészíttetését megrendeli. 
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A Képviselő-testület megbízza a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai 
Egyesületet, hogy a kiadvány megvalósulását szervezze meg és annak 
kivitelezését bonyolítsa le. 
Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 
 
Határidő: 2013. május 20. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
9/6 Könyvtár használati szabályzat elfogadása 
 
 
Dr. Zóka László képviselő nagyon humánusnak találja a megfogalmazást. Ezt követően 
felolvassa a szövegben általa javasolt módosításokat. 
 
Böröczky Szilárd képviselő  az eredeti szöveggel ért egyet. Lehet így is, úgy is értelmezni a 
szavakat, de ez a lényegen nem változtat.  
 
Boór Miklós képviselő Dr. Zóka képviselő társa által javasolt módosítást támogatja.  
 
Dr.Valkó Zsuzsanna jegyző szintén Dr. Zóka képviselő úr javaslatával ért egyet, valóban ez 
egy jobb megfogalmazás.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
  78/2013.(IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum Könyvtárhasználati 
Szabályzatát. 
Felhatalmazza a Polgármestert és az Intézményvezetőt a szabályzat 
aláírására, illetve kéri megküldeni a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár részére. 
Felhatalmazza a Polgármestert e határozat közlésére. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
9/7 Urnafal megrendelés pontosítása 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/ 2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 
54/2013. (III.25.) számú határozatát.  
A Képviselő-testület Veres Zoltán műkőkészítő vállalkozótól érkezett 
árajánlat alapján bruttó 910.000 Ft vállalkozói díj ellenében az árajánlat 
egyéb tartalmának változatlanul hagyása mellett 24 férőhelyes urnafal ( 6 
db kétszemélyes és 18 egyszemélyes urnafülke) készítését rendeli meg. 
Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 

9/8  Sport-infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges 
döntések meghozatala 
 
 A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2013.(IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Sportreakció Kft-t (Képviseli: Kapás Miklós; 1122 Budapest Hajnóczy 
József u. 17.) a 8/2013. (III.29.) BM rendeletben megjelölt óvodai, iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás címen az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszemes 2040/4 hrsz-on található 
labdarúgó pálya felújítására vonatkozó pályázati dokumentáció 
elkészítésére, pályázat megírására, a sikeres pályázat érdekében szakmai 
lobbi tevékenység kifejtésére, valamint a pályázattal kapcsolatos 
utómunkák, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítésére. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy fenti feladatok teljesítéséért a 
Sportreakció Kft-t  a  pályázandó bruttó összeg 1,5 %-a pályázatírási díj, 
valamint  sikeres pályázat esetén  az elnyert bruttó összeg 2,5 %-a 
projektmenedzseri díj illeti meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2013. május 2. és a pályázat pénzügyi elszámolásának  napja. 
Felelős: Takács József polgármester 
 

A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2013.(IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) 
BM rendeletben megjelölt óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás címen az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Balatonszemes 2040/4 hrsz-on található labdarúgó pálya felújítására.  
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 24 963 730,- Ft.  A 
tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége bruttó 24 963 730,- Ft. A pályázati forrásból származó támogatás 
igényelt összege (80%) bruttó 19 970 984,- Ft. Az önkormányzati saját erő 
(20%) összege bruttó 4 992 746,- Ft, mely kapcsán Balatonszemes Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 
hogy a BM rendeleti forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a saját 
erő összegét a 2013. évi költségvetés felhalmozási célú előirányzatai között 
elkülönítetten kezeli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati 
dokumentumok elkészíttetéséről és annak benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
Böröczky Szilárd képviselő: Dél-Balaton FC Balatonszemes és Balatonőszöd  néven jött 
létre, most hogy működik? Kötcse mit keres benne? 
 
Takács József polgármester: Ez a dolog a költségvetés tárgyalásakor lett volna aktuális. 
Bevállalta az egyesület ezt a lehetőséget. Az egyesületnek csak arról az összegről kell 
beszámolni, amit az önkormányzat adott támogatásként, másról nem.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Akkor Táopiószecsőt is bevehetnénk? 
 
Takács József polgármester: Lényegében igen, mert egyesület. Ha bírja anyagilag, akkor 
beveheti.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ez így igaz, de megkérhetjük az egyesületet,  ismertessék 
előttünk, ez hogyan működik. Ne érhesse vád őket, hogy esetleg a kötcsei csapatot is a mi 
támogatásunkból tartják fenn.  
 
Takács József polgármester: Semmi akadálya, hogy erről beszámoltassák az egyesületet. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az írásbeli beszámolót már leadta a Dél-Balaton FC. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen és 1 
nem szavazattal   az  alábbi határozatot hozta: 
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 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2013.(IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2011-2021 
évi időszakra vonatkozó helyi sportfejlesztési koncepciójában elfogadottak 
szerint, a célkitűzésekkel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel (Dél-Balaton FC, Községi Sportegyesület) és azok 
szakosztályaival.  

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai 
neveléshez és mindennapos, iskolai kötelező testneveléshez, sportági 
szakedzésekhez, a sportiskola működtetéséhez biztosítja a tulajdonában 
lévő és általa működtetett sportlétesítmények használatát. 

A Képviselő-testület  a pénzügyi lehetőségeire figyelemmel, a jövőben is 
biztosítja a szükséges támogatásokat a sporttevékenységek gyakorlásához, 
valamint azokat a minimum feltételeket, amik a zavartalan 
feladatellátáshoz szükségesek. 

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében átadott pénzeszköz 
formájában 7.800 e Ft pénzügyi támogatást, valamint a saját 
költségvetésében szakfeladatként 6.400 e Ft összeget a sportlétesítmények 
fenntartására, utánpótlás nevelésre, verseny és tömegsport és egyéb 
sporttevékenységgel kapcsolatos feladat ellátására biztosít. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
9/9 Nagy Bálint közterület használat kérelme 
 
 
Takács József polgármester elmondja, Nagy Bálint a strandon büfét üzemeltet. A belső 
területre szeretne burkolatot elhelyezni. Ez korábban úgy működött, hogy az anyagköltséget 
az önkormányzat biztosította, a lerakást pedig a tulajdonos vállalta.  
 
Dr. Zóka László képviselő strandon belül nem támogatja, mert nem lehet tudni, idővel ott 
nem terveznek-e valami átalakítást, és ez később problémát jelenthet.  
 
Takács József polgármester elmondja: Véleménye szerint az nem lényeges kérdés, hogy 
kifelé, vagy befelé kívánja-e elkészíteni a vállalkozó, ha több közterületet használnak 
nagyobb a fizetési kötelezettség is, ugyanazokkal a feltételekkel más vállalkozók is 
megkapták a jogot. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal   1  ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2013.(IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Nagy Bálint kérelmére engedélyezi, hogy a 226/3 hrsz-ú 
ingatlanon az általuk használt  vendéglátó kert további 30 m2-
rel történő bővítéséhez hozzájárul oly módon, hogy a kialakult 
gyakorlat szerint az önkormányzatot terheli a térburkolat 
anyag, míg a vállalkozót terheli a térburkolat lerakásának 
munkadíja, mely költségek megközelítőleg 50-50 %-os 
megoszlásúak  és az elszámolásra is a közterület-foglalási 
díjjal együtt – akár beszámítással -  is történhet. 
Erről a kérelmező értesítendő. 
 
Határidő: 8 napon belül  
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
9/10 Keszthely város által felajánlott Bahart részvények vétele 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2013.(IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
megvásárolni a Keszthely Város Önkormányzat által felajánlott Balatoni 
Hajózási Zrt. részvényeket (7.920 db).  A döntésről Keszthely Város 
Önkormányzata értesítendő. 
 
Felelős :  Takács József polgármester 
Határidő : 8 napon belül 

 
 
 

9/11 Termálvizes fürdőközpont I ütemének tervezése 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző jelezte, hogy március 4-én került a képviselő-testület el az 
árajánlat. Akkor aktualitás miatt nem került szavazásra. A jelenlegi Kt. ülésen nyilvánvalóvá 
vált és válik, hogy jobb a pénzmaradvány összege, mint az a 2013. évi költségvetésbe 
terveztünk, a vártnál jobb bevétel, állami támogatás miatt. A fedezet mellett még fontos, hogy 
a vízjogi ill. vízhasznosítási engedélyeztetés van veszélybe azáltal, hogy több – konkrétumot 
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nem tartalmazó –  elvi vízjogi, vízhasznosítási kérelmet nyújtottunk be. Sajnos eddig sem a 
vízigény szükségletet, sem a felhasznált víz kezelését nem tudhattuk, hiszen nem volt egy 
konkrét terv ami alapja lehetett volna ezeknek a vízjogi létesítéshez szükséges kérdéseknek. 
Az elutasítás, hogy még a tényállás tisztázására sem kerülhetett sor, mert semmi konkrét nem 
volt. Két lehetőség, hogy a vízhasznosítást konkrétan egy kisebb beruházásra (1-3 
kismedencét tartalmazó) megkérjük, vagy végleg lemondunk és majd ha lesz nagyberuházó az 
folytatja a jogi kérdéseket. 
2014-től kezdődően úgy tűnik, hogy a melegvizes fürdők támogatottsága ugyanaz marad mint 
ebben a ciklusban volt, vagyis új nem csak a meglévők juthatnak támogatáshoz.  Bővítést 
fognak majd Uniós forrásból támogatni. Ha 2-3 medencével el tudnánk indulni ebben a 
ciklusban, akkor lenne valami reményünk a későbbiekben bővítésre pályázatból.  
 
Takács József polgármester: El kell kezdeni, mert csak bővítésre van pályázati lehetőség. 
Apró lépésekkel lehet előre haladni. A SEFAG-tól megkaptuk a kút körüli területet. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azt még tudni kell a testületnek, hogy a vízjogi engedély 
véglegesen elutasításra került. Ha rövidesen nem indítjuk el, véglegesen megbukhat a 
melegvíz program, le fogják zárni a kutat. Rájöttek, hogy eddig csak az időhúzás volt az elvi 
engedélyeztetés.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Mennyi időnk van? 
 
Takács József polgármester: Nem lehet megmondani, de nagyon kevés. Nagy a tét. 
Mindenféle befektetővel próbálkozunk. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző azt javasolja, hogy az engedélyeztetési tervig szükséges nekünk 
most úgy eljutni, hogy az elvi vízjogi engedélyt is megkapjuk. Olyan reálisan elérhető célt 
kell megjelölni, amely számítások alapja lehet, ugyanakkor a szerződésben a kiviteli tervek 
készítésére nem lehet elkötelezettséget vállalni.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Azzal, hogy megkapjuk a vízjogi engedélyt, megint tudunk egy 
kis időt nyerni? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Igen. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Odázzuk el a dolgot, még nem lehet véglegesen lemondani róla. 
Biztos benne, hogy az önkormányzat egyedül nem tudja ezt megcsinálni. Próbáljunk meg 
mindenképp befektetőt találni, de a vízjogi engedélyt szerezzük meg, a tervköltségekből pedig 
úgy ahogyan az márciusban elhangzott a SanoCorp üzletrészt vásárolja vissza. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   85/2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Ser 
Róbert tervezőt az árajánlatában részletezett műszaki tartalommal a 
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bagódombi kemping felső részének területén többmedencés termálvizes 
fürdőközpont I. ütemének engedélyezési terveinek elkészítésével bruttó 
1.835.150,- Ft díj megfizetése ellenében. 
 
A vállalási díj összegből a SanoCorp Kft üzletrész vásárlásának igérvénye 
érvényesítendő.  
A döntést követően meg kell keresni a Vizügyi Felügyeletet, hogy a vízjogi, 
ill. vízhasznosítási engedélyeztetés ügyében az eljárás folytatható, vagy új 
eljárás megindítható legyen. 
 
Felhatalmazz a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint az 
engedélyezési tervek elkészíttetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal és május 30. 
Felelős: Takács József polgármester  

 
 
 
9/12 Sörfesztivál résztvevői számára kedvezmény 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ismertette, hogy a sörfesztivál rendezői a rendezvény 
honlapján történő közzététel érdekében kérték, hogy a szkíta kiállításra, valamint az 
élményfürdőbe a belépő díjnál kaphassanak kedvezményt a rendezvény résztvevői. A 
rendezvény belépő díját megfizetők karszalagot kapnak, mely felmutatásával lehetne 
érvényesíteni a kedvezményt. 
A vendégcsalogató mindkét fél részére előnyös. Ugyanakkor a kiállítás díja nem kizárólag az 
önkormányzattól függ, az ebből származó bevétel osztódik. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   86/2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
          Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sörfesztivál  
                                belépő jegyét igazolt módon megfizető (karszalagot felmutató) vendégek  
                                részére a sörfesztivál idejére az élményfürdő belépő jegyéből 50 %-os  
                                kedvezményt biztosít. 
          Felkéri az önkormányzat Élményfürdőjét üzemeltető „Szemesért”  
                                Nonprofit Kft-t, hogy  a belépőjegyekből történő kedvezményt  
                                érvényesítse és annak elszámolásához szükséges nyilvántartásokat  
                                vezesse. 
          A kedvezménnyel egyidejűleg a szkíta kiállításra a belépő jegyekből  
                                szintén 50 % kedvezményt javasol, melyet kezdeményez a kiállítás  
                                szervezőinél.  
 
                                Határidő: július 25-július 28. 

         Felelős: Takács József polgármester  
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Bejelentések 
 
 
 
Kertész Adél Kft. ügyv.igazgató megköszönti a támogatást, amelyet Bálint nevű gyermeke 
számára szavazott meg a képviselő-testület, a szerbiai  Balkán Kupán való részvételre, ami 
egy kisebb fajta Európa Bajnokság. Örömmel számol be arról, hogy korosztályában hetedik 
lett, viszont a magyar válogatottban ő lett e legeredményesebb. 
 
A fentieket követően Takács József polgármester a Képviselő-testület egyedi nyilvános ülését 
15 óra 55 perckor bezárta. Az ülés Somogytúr és Balatonőszöd községi Önkormányzatok 
képviselő-testületeivel közös tanácskozáson folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv került 
felvételre. 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Takács József       Dr. Valkó Zsuzsanna 
      polgármester        jegyző 
 

 


