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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-

én a Községháza tanácskozó termében 16 órakor kezdődő rendkívüli  üléséről. 

 

 

Jelen vannak:       Meghívottak: 

 

Takács József polgármester                                Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

Boór Miklós alpolgármester    Szántóné Pesti Amália jkv.  

Kertész Adél                 Dr. Kelemen Csilla köztisztviselő 

Mórocz Viktor     Papp Attila CRA képviselője (2. 

napirendnél) 

Szomorú Szilárd települési képviselők 

 

Távolmaradását előre jelezte: Böröczky Szilárd és  

        Rajczi Gusztáv Balázs települési képviselők   

 

Érdeklődő: - 

 

 

Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testületből  

5 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitja.  

 

Takács József polgármester a napirendek tárgyalása előtt elmondja, néhány sürgős döntés 

meghozatala érdekében volt szükség a mai rendkívüli ülés összehívására. Legfontosabb dolog 

egy folyószámlahitel felvételének megszavazása lett volna, de szerencsére erre már nincs 

szükség, mert a hivatal dolgozói megoldották a problémát. Úgy tűnik, sikerült a „Fehér 

galambot”is értékesíteni, remélhetőleg napokon belül kifizetésre kerül. A hitelfelvételre azért 

került volna sor, mert a Horvát - Magyar kerékpárút is utófinanszírozású. Mivel a pályázati 

munka el lett végezve, így annak ellenértéke leszámlázásra került. Korábbi kifizetés alapján 

már 36 millió, jelenleg több, mint 50 millió Ft értékű számla teljesítetlen. Ha csütörtöki ki 

tudjuk fizetni, akkor a Horvát partner még be tudja nyújtani a kifizetési kérelmet és 

remélhetőleg az idén a támogatás megérkezhet. A legközelebbi elszámolás már december, 

ami túl hosszú idejű megelőlegezést igényelne, nem beszélve arról, hogy a kivitelezőnek az 

alvállalkozót ki kellett fizetni, adót befizetni és az anyagot megvenni. A túl hosszadalmas 

elszámolás, vagy az idén kifizetetlen kivitelezői számla pedig nem vetne jó fényt 

Balatonszemesre. A kiadott határozati javaslatot kéri figyelmen kívül hagyni az előterjesztést 

pedig tájékoztatónak tekinteni azzal, hogy ez nem kerül napirendre. 

 

Jelezte, hogy ide várjuk az ülésre Papp Attilát, aki a Pálos kegyhely feltárásával kapcsolatos 

pályázati lehetőségről kíván tájékoztatást adni, ha megérkezik, akkor kerül napirendre, 

előzetesen ismerteti, hogy szó esik majd egy pályázati lehetőségről is. Ez 100%-os 

támogatottságú pályázat, ami valójában adminisztrációs lehetőséget takar, közel 2 millió 

forintot lehet nyerni. 

A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette 

 

A polgármester ezt követően ismertette napirendi tervezetét: 
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1./ Napelem park megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentációk, energetikai  

      számítások elkészítése 

     Előterjesztő: Takács József polgármester 

     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

2./ Pálos kegyhelyet érintő pályázati lehetőség 

     Előterjesztő: Papp Attila CRA képviselője 

 

3./ Egyéb aktuális ügyek, egyedi kérelmek. 

 

Az elhangzott napirendi tervezetek tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

 

1./ Napelem park megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentációk, energetikai        

     számítások elkészítése 

     Előterjesztő: Takács József polgármester 

     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

 

Takács József polgármester elmondja, 3 ajánlat érkezett, ebben kellene ma dönteni. 

 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nem vagyunk elkésve a döntéshozatallal, mert nincs még 

kiírva a pályázat. 

 

Takács József polgármester: Dönteni kellene, mert várhatóan rövid lesz a kiírás időtartama. 

Elmondja, egy nyaralótulajdonos felkereste, akinek ismeretségi körében van olyan szakember, 

aki a közvilágítás korszerűsítéséhez, valamint a napelem park kiépítéséhez felajánlja 

segítségét.  

 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Emlékeztet arra, hogy amennyiben nem kerül kiírásra a 

pályázat, úgy az előző ülésen elhangzott és Magyar Tibor vezető tanácsadó által javasoltaknak 

megfelelően a költségek 50 %-a terhelné az önkormányzatot. Sajnos nincs számottevő 

különbség az ajánlatok között. Fontos, hogy megvalósítható tervek készüljenek, és utólag ne 

kelljen módosítani, ezen felül a lehető legkorszerűbb technológia legyen. Egy éven belül is 

hatalmas változások történnek az energia szektorban. Már a bíráló bizottságba is érdemes 

lenne egy olyan szakembert bevonni, aki ebben naprakész ismeretekkel rendelkezik.  

 

Takács József polgármester: Egy szakember folyamatosan tudja kontrolálni a dolgokat, 

bármelyik ajánlatot fogadjuk el.  

 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Napelemes rendszer épül ki a négy intézménynél. Olyan 

szerencsénk volt, hogy 250 ezer forint plusz áfáért sikerült szerezni műszaki ellenőrt, aki 

kifejezetten napelemekre specializálódott. Úgy tűnik abszolút a mi érdekeinket képviseli, az 

előzetesen megszemlélt tervek alapján látta a hiányosságokat, és elmondta, mit kér pótolni.  

 

Szomorú Szilárd képviselő: Mindhárom pályázat megfelel a célnak? 
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Takács József polgármester: Igen. 

 

 

A fentieket követően a Képviselő-testület 5  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      176/2015. (IX.07.)sz. határozata: 

  

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a napelem park létesítéséhez szükséges 

megvalósíthatósági tanulmányterv, tervdokumentációk, energetikai 

számítások elkészítésére, a pályázat összeállítására, a fenti feladatok 

ellátására beérkezett ajánlatokat. 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a beérkezett 3 ajánlat közül 

a legkedvezőbb vállalkozási díjat tartalmazó ajánlatot a KRS-INVEST 

Kft (1082 Budapest, Corvin sétány 1/A, képviseli: Kristin Róbert) 

nyújtotta be, ezért a tárgyban nyertes pályázóként hirdeti ki. 

 

A szerződés tervezet tartalmát a képviselő-testület megtárgyalta és 

azzal kiegészíteni rendeli, hogy amennyiben 2016. április 30-ig nem 

jelenik meg a pályázati kiírás, úgy a szerződés szerinti 

megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatlakozási tervek elkészítése, 

építési engedélyes tervek, engedélyeztetés vállalkozási díjának 50 %-

át jogosult a vállalkozó kiszámlázni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt 

értesítse, kezdeményezze a szerződés megkötését és feljogosítja annak 

aláírására. 

 

Határidő: szerződéskötésre 15 napon belül 

     teljesítésre 2016. április 30. 

Felelős: Takács József polgármester 

 

 

2./ Pálos kegyhelyet érintő pályázati lehetőség 

     Előterjesztő: Papp Attila CRA képviselője 

     /Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 

 

 

Papp Attila a CRA képviselője elmondja, 15-e a pályázat benyújtási határideje. NKA 

rendszeren lett kiírva, a Pálos kiállítás katalógusának kiadására  lehetne felhasználni 1500-

2000 példányban. Forrásanyagot, képeket a Civil Régészeti Alap  tud biztosítani. Magasabb 

helyeken is nagyon elismerően nyilatkoztak a kiállítással kapcsolatban.  Ennek következtében 

a  Széchényi Ferenc kiállítást jövőre rendelkezésünkre bocsátanák.  

 

Szomorú Szilárd képviselő:  Ki fogja szállítani ezt a katalógust? 

 

 Papp Attila a CRA képviselője: A Civil Régészeti Alap. Minden anyag rendelkezésre áll,  
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Szomorú Szilárd képviselő: A katalógusban Balatonszemesről mindenképp legyenek fotók. 

Mikor lesz kész a katalógus? Egyúttal véleményt is alkot, hogy mindenképpen a jövő évi 

szezon előtt kellene annak elkészülnie.  

 

Papp Attila a CRA képviselője: Kb. 120 napos átfutási idővel lehet számolni. Az anyag kész 

van, részünkről 30 nap alatt megfelelő formába lehet hozni úgy, hogy legyen meg az 

eleganciája és a szépsége. Jó lenne, ha megköszönhetnénk Balog Zoltán miniszter úrnak a 

támogatást.  

 

A fentieket követően a Képviselő-testület 5  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      177/2015. (IX.07.)sz. határozata: 

 

   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete szándékát fejezi ki arra, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti 

Kulturális Alap Kiállítás megrendezése tárgyában meghirdetett 

miniszteri pályázati felhívásra. 

A Pálos kiállítás tárgyában benyújtandó pályázat katalógus készítésére 

vonatkozó költségek fedezésére vissza nem térítendő támogatási igény 

formájában készítendő el. 

Felkéri a CRA vezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges     

alapadatokat és információkat szerezze be és az együttműködési  

megállapodások alapján közreműködésével segítse elő a pályázat 

elkészítését. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiírásnak megfelelően a  

pályázatot nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal és pályázati kiírás szerint 

Felelős: Takács József polgármester 

 

 

 

Takács József polgármester elmondja, megkereste egy dunaújvárosi illetőségű személy, aki 

nagy Pálos rend támogató. Az iránt érdeklődött, télre nem kaphatnák-e kölcsön ezt a kiállítást. 

Közölte vele, ezt meg kell beszélni a képviselő-testülettel, hiszen ez több millió forintjába 

került Balatonszemesnek. Ezzel kapcsolatban várja a képviselők véleményét. 

 

Papp Attila a CRA képviselője: A nagyvázsonyi polgármester is szeretné kölcsönkérni a 

kiállítást. Ennek van egy bontási költsége, egy szállítási költsége,  valamint  egy építési 

költsége. Ezeket az önkormányzat fizette, ezért teljesen jogos, hogy ezért valamilyen licenc 

díjat kérjen.  

Szomorú Szilárd képviselő: Fontos lenne, hogy október végéig itt maradjon, illetőleg kora 

tavasszal már újból itt legyen.  

 

Takács József polgármester:  Terveink szerint szeptember 30-ig lenne nyitva, de ha a 

testület október végéig szeretné, az is megoldható. 
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Boór Miklós alpolgármester: A kiállításnak van fenntartási, vagy karbantartási költsége? 

 

Papp Attila a CRA képviselője:  Karbantartási költség nincs.  

 

Boór Miklós alpolgármester egyet ért a novembertől márciusig történő kölcsönbe adással, 

azon viszont el kell gondolkodni, Dunaújváros, vagy Nagyvázsony.   

 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nagyvázsonyt nem lehet kihagyni, ők itt voltak a megnyitón. 

 

Takács József polgármester: Először nekik kéne odaadni, és tőlük függővé tenni 

Dunaújvárost.  

 

Boór Miklós alpolgármester: Dunaújváros viszont azért lenne jó, mert reklám értéke van, 

Balatonszemest lehetne reklámozni. 

 

Takács József polgármester: Egyeztetünk, és majd visszahozzuk a testület elé. 

 

Papp Attila a CRA képviselője: 2-3 napba telik a bontás és a csomagolás. Meg van ennek a 

megfelelő költsége, amit természetesen a bérlőnek kellene fizetni.  

Október második felében lehet véghezvinni egy 3 hetes komoly ásatási szakaszt. A 

szakmában már híre ment annak, hogy a szondázott kutatások közül az elmúlt 20 évben ez 

volt a legeredményesebb. A középkorral foglalkozók nem akarták elhinni, hogy ennyi 

eredmény kijött. Ahhoz, hogy az ásatási bizottság a jogerős ásatási engedélyt kiadja, egy 3,5 

milliós költségvetéssel kell számolni. A szemesi modellel azt tudjuk elérni, hogy a 3,5 

millióból 2-2,2 milliót le lehet faragni. A Képviselő-testületnek kiosztja a megközelítőleg 1,1 

millió Ft költségre vonatkozó ajánlatot, valamint az Egyetem levelét a kapcsolattartó 

személyére vonatkozóan. 

Elmondja, hogy a törekvéseket megyei szinten is támogatják. Ami nehézséget okozhat a 

munkavégzés megkezdése előtt, az a kb. 500 m2 bozótirtás, erről még az erdészettel 

egyeztetni kell, el kell végezni és úgy tudnak az ásatások megindulni.  

 

Takács József polgármester azt javasolja, most ne döntsenek, inkább próbáljanak meg 

szponzorokat keresni.  

 

Szomorú Szilárd képviselő: Mondjunk igent, aztán keressünk szponzorokat. 

 

Papp Attila a CRA képviselője javasolja a Pálos rend képviselőinek meghívását az ásatásra. 

Van egy atya a lengyel pálosok között, aki perfektül beszéli a magyar nyelvet, őt is nagyon 

szerencsés lenne meghívni az ásatás idejére, mert ingyen reklámot tudna hozni.  

 

Szomorú Szilárd képviselő: Ami nem kerül semmibe, az minden jó.  

 

 

A fentieket követően a Képviselő-testület 5  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      178/2015. (IX.07.)sz. határozata: 

 

   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  



 6 

                                    Pálos kolostor romjainak feltárására és a soron következő feladatok  

                                    ütemezésére vonatkozó tájékoztatót tudomásul vette. 

                                    1./ A Kt. a Pálos renddel, a PPKE-BTK-val, valamint CRA-al 

                                    kötött együttműködési megállapodások és a régészeti feltárás szakértői  

                                    (kutatási) tevékenység ellátására vonatkozó szerződések szerint  

                                    a régészeti ásatásokat folytatni kívánja, melyhez a benyújtott  

                                    költségvetés szerint 1.087 e Ft előirányzatot biztosít. 

                                    Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségek fedezéséhez  

                                    szükséges intézkedéseket megtegye és a szerződés megkötéséről  

                                    gondoskodjon. Felkéri a polgármestert és a CRA vezetőjét, hogy a  

                                    kiadásokhoz részben, vagy egészben történő megtérüléséhez  

                                    szponzorok támogatására tegyenek lépéseket. 

 

                                    Határidő: azonnal és ütemterv szerint 

                                    Felelős: Takács József polgármester 

 

                                    2./ A Képviselő-testület a jelenleg is látogatható kiállítás kölcsönözhető 

                                     tárgyai esetében – téli időszakra – legfeljebb május 1-ig történő 

                                     visszaszállítással elsősorban a Nagyvázsonyi önkormányzattal 

                                     kapcsolatot felveszi, indokolt esetben Dunaújváros, vagy más  

                                     települések részére is lehetőséget biztosít a téli kölcsönzésre,  

                                     amennyiben annak költségeit felvállalják. 

                                     Felkéri a polgármestert és a CRA képviselőjét, hogy a kiállítás  

                                     bezárását követően október hónapban a kiállítás áthelyezéséhez  

                                     szükséges szervezési és lebonyolítási feladatokat ellássák. 

 

                                     Határidő: október 1- 2016. május 1. 

                                     Felelős: Takács József polgármester 

 

 

 

Papp Attila a CRA képviselője megemlíti, korábban volt róla szó, a kemping úgy lett 

kialakítva, hogy ott bázis szálláshely lehet. 

 

Takács József polgármester elmondja, 20-22 szálláshely van emeletes ágyakkal, de a fűtés 

nem megoldott. Jelenleg a Kft. vezetője lakik ott, de ő hamarosan kiköltözik. 

 

Papp Attila a CRA képviselője: Egy kérése volt még az egyetemnek, amelyről papír is van, 

hogy az összekötő munkával Mészáros Teréz legyen megbízva.  

Boór Miklós iskolaigazgató már kérdezte, élő történelem órát lehetne-e tartani az ásatás 

helyszínén. Erre van lehetőség, de időpontot kell egyeztetni. Akkor is készülhetne sajtó fotó, 

amivel jó hírverést csinálhatnánk. Lássa mindenki, van egy település, ahol a képzés így zajlik.  

 

Boór Miklós alpolgármester: Egyszerre hány fő mehet? Negyedik osztálytól felfelé 50-50 

főre gondoltunk.  

 

Papp Attila a CRA képviselője véleménye szerint jobb volna 3 csoportra osztani a 

gyerekeket.  

 

Boór Miklós alpolgármester elmondja, nem szeretnék az ásatást háromszor megszakítani. 
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Papp Attila a CRA képviselője: Az önkormányzat támogatja a munkát, ha kell több 

alkalommal is meg lehet szakítani.  

 

 

Ezt követően Papp Attila elhagyja az üléstermet. 

 

 

3./ Szőnyi Ferenc kérelme – 147/11 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése 

     Előterjesztő: Takács József polgármester 

     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Többlet területi igénye nincs,  csupán az épület funkcióját 

szeretné megváltoztatni. Az iskola alatti 2050/4 hrsz-ú területben édesanyjának vagy egy 

területrésze, amit kérné beszámítani. Szeretné, ha a testület méltányolná azt, hogy évek óta 

zárva van az üzlet, és most egy olyan célt szeretne megvalósítani, ami az önkormányzat 

érdekeivel azonos. 

 

Szomorú Szilárd képviselő: Az egész tisztességes legyen és korrekt. El tudja fogadni, de 

meg kell nézni milyen áron, az viszont nem a mi problémánk, hogy évekig nem tudott 

kinyitni.  

 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azt kérte még, hogy a vételárra 3 évi részletfizetést adjunk. 

Elképzelhető, hogy előbb is ki tudja a vételárat fizetni, ha ingatlan értékesítésére sor kerül.  

 

Szomorú Szilárd képviselő: Nem mindegy, milyen összegről van szó, mert ha csak pár 

százezer forint, akkor a 36 hónapot nem tudom elfogadni. Meg kell nézni, mennyi a pontos 

terület, az összeg, a különbözet.  

 

 

A fentieket követően a Képviselő-testület 5  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      179/2015. (IX.07.)sz. határozata: 

 

   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőnyi  

                                    Ferenc 147/11 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó kérelmének érdemi  

                                    elbírálását a soron következő Kt. ülésre halasztja azzal, hogy az új  

                                    előterjesztésben konkrét számadatokkal kell alátámasztani a vétel, a  

                                    csere, valamint a különbözetre vonatkozó részletek alternatíváját. 

 

   Határidő: azonnal és következő kt. ülés 

                                    Felelős: Takács József polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
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4./ Szent Antal szobor pályázat 

     Előterjesztő: Takács József polgármester 

     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

 

Takács József polgármester elmondja, 6,5 millió forintot nyertünk a szobor pályázaton. A 

szobor tervezője Szinte János. Az önkormányzatnak 3,5 millió forinttal kell kiegészíteni az 

összeget.  

 

 

A fentieket követően a Képviselő-testület 5  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      180/2015. (IX.07.)sz. határozata: 

 

   Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NKA  

                                    Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtott és nyertes pályázat 

                                    alapján elkészítteti Szinte János : Szent Antal szobor csoportját a 

                                    Kikötő út parkjában. 

                                    A szoborcsoport 10 millió Ft-os bruttó kivitelezési összegéhez a  

                                    Nemzeti Kulturális Alap döntése szerinti 6.500 ezer Ft támogatáshoz  

                                    3.500 ezer Ft költségfedezetet biztosít a saját bevételei terhére.      

    Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kiírójával a támogatási  

                                     szerződést megkösse és annak tartalma szerint a művész alkotásának 

                                     felállításához szükséges intézkedésekről gondoskodjon. 

 

                                     Határidő: 2016. augusztus 

                                     Felelős: Takács József polgármester                              

 

 

 

4./ Kelemen Tímea  1236/1 hrsz-ú területvásárlási kérelme 

     Előterjesztő: Takács József polgármester 

     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

 

Szomorú Szilárd képviselő tájékoztatásul elmondja, korábban már vásároltak az 

önkormányzattól 35 m2 területet. Az építési engedélyt megadták, de a hatóság 42 m2-re 

minimálta a méretet, erre lett kiadva az építési engedély. Ennek okán szeretnének még 7 m2-

nyi területet megvásárolni az önkormányzattól, mert egyébként nem lehet építkezni. Egyúttal 

érintettségét bejelenti azzal, hogy mivel felesége a vevő nem kíván szavazni. 

 

 

A fentieket követően a Képviselő-testület 4  igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi 

határozatot hozta: 
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 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      181/2015. (IX.07.)sz. határozata: 

 

   Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelemen  

Tímea Balatonszemes, Szabadság u.12. sz. alatti lakos vételi kérelmét  

indokoltnak tartja és elfogadja. 

                                   A vevőnek a 135/2010 (08.09.) határozata alapján a 1236/1 hrsz-ú  

                                   ingatlanból értékesített 35 m2 területhez telek-kiegészítés címén  

                                   (annak beépíthetősége érdekében) további 7 m2 terület megvételét  

                                    engedélyezi. 

   A vételárat 30.000,-Ft/m2 árban (összesen: 210 e Ft)  határozza meg. 

                                    Felhatalmazza a polgármester, hogy az adás-vételi szerződést aláírja. 

 

                                    Határidő: 2015. szeptember 30. 

                                    Felelős: Takács József polgármester 

 

 

5./ Bejelentések 

 

Boór Miklós alpolgármester: Jelenleg 190 tanuló jár a szemesi iskolába,  ezért kicsi lett az 

iskola, főként, amikor hittan oktatás van. 3 egyház van, és egy osztályt többfelé kell bontani. 

Arra gondoltunk, a tetőtéri folyosóból lehetne egy termet könnyűszerkezetes fallal  

kialakítani. Ezt a karbantartók meg tudnák csinálni. Ez 200-220 ezer forintból megoldható 

lenne. Ezzel nyernénk egy olyan foglalkoztató helyiséget, amit több célra is fel lehetne 

használni. Kiemeli, hogy jelenleg a több felekezet által tartott hitoktatás is szűkíti a 

teremhasználati lehetőségeket és meg kell oldani. 

Ugyanakkor jelzi, hogy akár a műfüves pálya, akár még a régi iskola területén is vannak 

feladatok. 

Ezekhez tartozó vizes blokkokat takarítani szükséges. 

 

Takács József polgármester: Szeptember 1-től az iskola rezsi költségeit a KLIK fizeti. 

Akkor sem fogjuk hagyni, hogy tönkre menjen az iskola, ha a KLIK nem fizet, de a 

karbantartást meg kell követelni a két szemesi dolgozótól. Ezen felül az óvoda karbantartását 

is el kell végezni. Újabb dolgozót nem szeretnénk alkalmazni. A műfüves pályának és vizes 

blokknak a felügyelete is fontos, mint mindaz, amelyeket az igazgató úr elmondott. 

 

Boór Miklós alpolgármester elmondja, a siófoki iskolában csak egy karbantartó van, viszont 

ott vannak portások, akik csökkentik a feladatokat. 

 

 

A fentieket követően a Képviselő-testület 5  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      182/2015. (IX.07.)sz. határozata: 

 

Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a volt önkormányzati dolgozókkal a szükséges 

karbantartások, esetenkénti takarítási feladatok végzésére olyan megbízási  
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szerződéseket kössön, amely az átadott és szűken vett iskola működtetésén 

kívül esik és az önkormányzat vagyonának megőrzését és tisztántartását 

biztosítja. Az ehhez szükséges előirányzatot az időarányos megtakarítás 

személyi jellegű előirányzatából biztosítható. 

 

                                    Határidő: 2015. szeptember 30. 

                                    Felelős: Takács József polgármester 

 

 

 

Mivel több kérdés, javaslat hozzászólás nem volt Takács József polgármester megköszönte az 

ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 17 óra 25 perckor bezárta. Az ülés személyi 

kérdésben zárt ülésen folytatódott, amelyről külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Takács József                Dr. Valkó Zsuzsanna 

             polgármester        jegyző 

 

 

 


