
 1

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 29-én 
a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti tanácskozó termében  17.00. órakor kezdődő 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv.    
Böröczky Szilárd    Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Kertész Adél a „Szemesért” Kft üv. 
Liber Árpád Béla    Róka László L.Z. Műv. ház igazg. 
ifj. Vasicsek László    Selmeczi Ágnes  rendezvényszervező 
Dr. Zóka László települési képviselők 
         
Érdeklődő: 17 fő  
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind a 7 képviselő 
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. Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jövőbeni fenntartásának  
kérdése 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

3.  Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/13-as 
tanév kezdéséről, illetve a 2012/2013-as tanévre szóló munkaterv elfogadása 

    Előterjesztő:  Boór Miklós iskolaigazgató 
 

4. Beszámoló a Nyitnikék Óvoda 2012/13-as nevelési év kezdéséről, munkaterv 
elfogadása 
Előterjesztő: Szentiványi Jánosné óvodavezető 
 

5. Idegenforgalmi szezon kiértékelése, előre tekintés a téli évszakra 
   „Szemesért” Nonprofit Kft téli feladattervének elfogadása 
    Előterjesztő : Kertész Adél ügyvezető igazgatója 

 
6. Beszámoló a balatonszemesi nyári rendezvényekről 

   Előterjesztő:  Róka László művelődési ház igazgató 
            Selmeczi Ágnes a Szemes Fesztivál szervezője 
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7. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 
 
 
 
Dr. Zóka László képviselő javasolja a 2. napirend intézményi beszámolók után történő 
tárgyalását, mivel sok pedagógus családtag és szülő is  jelen van az ülésen, így ők is 
tájékozódhatnának az intézmények működéséről.  
 
Takács József polgármester nem ért egyet a javaslattal, de szavazásra bocsátja Dr. Zóka 
képviselő javaslatát, amelyet a képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal nem támogat. 
 
 
 
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. 

 Műfüves pálya elkészült, a műszaki átadás megtörtént. Néhány apróbb hiba javításra 
szorul. A protokolláris pályaavató időpontjáról az MLSZ fog értesíteni.  

 Turisztikai fejlesztés TDM pályázatról elvi döntés született. 27, 5 millió forint 
összértékű, 4,1 milliós önrésszel. 

 Az iskolában rajzverseny került megrendezésre, mely sikeres volt. 
 Várhatóan köztéri szobrokra fognak pályázatot kiírni  a közel jövőben. Ezen majd el 

kell gondolkodni, mert az iskolának még nincs Reich Károly szobra.  
 Testvértelepülésünk, Schönbrunn 750 éves évfordulóján vett részt az elmúlt héten. 

Németországgal törekednek a gazdasági kapcsolatok kialakítására.  
 Nagy Lajos, a Szemes Invest Kft. vezetője az előző rendkívüli ülésen tájékoztatót 

tartott az eddig végzett munkájáról. 
 Köszönetét fejezi ki az október 23-i ünnepség megszervezéséért, és a szép műsorért. 
 Október 26-án került megrendezésre a szépkorúak napja, kb. 100 fő vett részt a 

rendezvényen.  
 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

          225/2012.(X.29.) 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, 113366--  
115588//22001122..((VVII..2255..));;  aa  115599--116677//22001122..((VVII..2299..))  116688--  117744  
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//22001122..((VVIIII..1177..))  ) határozatok elfogadja, illetve tudomásul 
veszi. 
2./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                 a polgármester hatáskörében hozott döntéseiről  
                                 szóló jelentést - az alábbiakban felsorolt  határozatokat  
                                 illetően- elfogadja ill. tudomásul veszi: 
                                 2018/2012, 2155/2012, 2270/2012, 2233/2012, 2251/2012,  
                                 2269/2012, 2272/2012, 2284/2012, 2303/2012, 
 
            Határidő: azonnal 
            Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
 
2./ Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  
      Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jövőbeni fenntartásának kérdése 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy sokan vettek részt a falugyűlésen. A mostani 
döntésnek óriási tétje van, meghatározza az iskola további működését, irányítását. Mindig 
sokat fordítottunk arra, hogy gyermekeinknek jó körülményeket biztosítsunk a tanuláshoz. 
300 millió forintból építettük fel az iskolát. Mi becsületesen gazdálkodtunk, az állam mégis az 
eladósodott önkormányzatokon segített a hiteleik átvállalásával, így azok jártak jól. Ez 
szomorú dolog. Szeretné, ha az iskolánk a jövőben is egyben maradna, hiszen ez egy érték. 
 
Boór Miklós képviselő megköszöni az aláírásgyűjtést. Személy szerint ő nem indítványozta, 
és a szülőket sem hívta meg az ülésre, de nagyon jól esett a szülői összefogás. 3 nap alatt 198 
aláírás gyűlt össze, és nem csak az általános iskolás gyerekek szülei írták alá az ívet. Szeretné, 
ha települési fenntartás alatt maradna az iskola. Nincs pontosan leírva, hogyan fog működni, 
de az eddigi példák nem túl biztatóak. Átadni bármikor átadhatjuk, de visszavenni már nem 
lehet bármikor. Az önkormányzatok adósság átvállalásával azokat az önkormányzatokat 
büntetik, akik rendesen gazdálkodtak. Nem tudni, az állam miből fogja fenntartani az 
iskolákat. Akik átadják az intézményüket, komoly ÁSZ vizsgálat alá esnek. A tanulói létszám 
jelenleg 170 fő, ezért csak akkor adjuk oda, ha végképp nem tudjuk fenntartani. Véleménye 
szerint az állam az összes többletet el fogja venni. Kéri a képviselő-testületet, fontolja meg a 
döntést. Adjunk esélyt az államnak, próbálja meg fenntartani az iskolákat, majd később 
meglátjuk, milyen tapasztalatok lesznek.  
 
Liber Árpád Béla képviselő felhívja a figyelmet, hogy jelenlegi anyagi helyzetünk nagyban  
a BAHART részvények értékesítésének köszönhető. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Megkaptuk az útmutatót, amely a 3000 fő alatti lakosokról szól. 
Ezt jó lett volna a Hírmondóban is megjelentetni, úgy jobban megértették volna az emberek.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A szeptember 27-én tartott  falugyűlésen még nagyon 
képlékeny volt a dolog, csak feltételezés szintjén került a szórólapokra az a változás, mely 
várható volt, de végül október 25-én belekerült a Köznevelési törvénybe. Most is nehéz 
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helyzetben van a képviselő-testület, hiszen a 2013. évi költségvetési számokat nem ismeri és 
úgy kell dönteni.  Ha felvállaljuk az intézmény ingó-ingatlan vagyon működtetését, és 
spórolunk az államnak,  úgy járhatunk mint most, hogy nem fejlesztésre fordítottuk a 
pénzünket, hanem a hitel visszafizetésre, amelyet más önkormányzatoknál a Kormány 
átvállal. Utólag az élet fogja igazolni, mikor hoztunk, vagy hozunk jó döntést. Mindenki jót 
akar ebben a helyzetben. de nem maradhat minden  a régiben, így a változás következménye 
fogja igazolni, vagy cáfolni a döntés helyességét. Helyesbíteni kell azonban a korábban 
elhangzottakhoz képest, hiszen ha  most a képviselő-testület átvállalja a működtetést, ez nem 
20 millió forintjába kerül a településnek, mert az kizárólag a dologi összeget jelentette, hanem 
a nem pedagógiai, vagyis a működtetést biztosító személyek bérét és TB-jét is vállalni kell. 
Október 4-én jegyzői értekezleten vett részt, ahol nem tudták, vagy nem akarták 
megválaszolni azt a kérdést, hogy ha felvállaljuk a működési költségeket, akkor azzal 
megakadályozható-e az összevonás. 
 
Boór Miklós képviselő: Ne adjuk oda, próbáljuk megtartani. Valószínű, hogy fél év múlva 
többet tudunk. Ha nem lesz normatíva, a feladatellátásra pénzt kell adnia az államnak.  
 
Takács József polgármester egyetért Boór Miklós képviselőtársával. Később is van 
lehetőség az átadásra, de amennyiben most átadjuk, 2015-ig nem tudjuk visszavenni. Ne adják 
át, erre kéri a képviselő-testületet. 

 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen és 1 nem 
szavazattal, 1  tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

               226/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 74. § (5) bekezdése alapján Balatonszemes Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete  2013. január 1-jétől vállalja az 
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről 
való gondoskodást. A Képviselő-testület az illetékességi területén lévő  
ingó és ingatlan vagyon működtetését a kistérségi társulás tulajdonában 
lévő saját forrásai terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy november 15-ig a 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bek. szerinti  
önkormányzati kérelmet és annak valamennyi mellékletét az ebr42 
rendszeren keresztül nyújtsa be. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
 
 

Ezt követően a polgármester 5 perc szünetet rendelt  el. 
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SZÜNET 

 
 
Szünet után:  

 
 

 
3./ Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  
     Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/13-as tanév kezdéséről, illetve a    
      2012/2013-as tanévre szóló munkaterv elfogadása 
      Előterjesztő:  Boór Miklós iskolaigazgató 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Boór Miklós képviselő megköszöni az imént hozott döntést. Elmondja, hogy a tanév 
zökkenőmentesen kezdődött, a somogytúri gyerekek beilleszkedése simán ment. Néhány 
osztálynak kissé szűkös a tanterem, de ez nem okoz problémát. A köznevelési törvény nem 
hozott különösebb változást az iskola életében. A mindennapos testnevelést mindenképp 
teljesíteni tudták volna. 
 
Böröczky Szilárd képviselő megemlíti, hogy egy volt szemesi diák, aki Budapestre költözött, 
itt közepes tanuló volt, az új iskolában pedig a legjobbak között van. 
 
Dr. Zóka László képviselő elfogadásra javasolja a beszámolót. Emlékeztet rá, azért szerette 
volna a napirend cserét, mert szemmel látható, hogy a szünetben sokan hazamentek. 
Iskolaműködtetésről az a véleménye, legalább az eddig megszokott színvonalon működjön, 
vagy még jobban. Szeretné, rácáfolnánk arra, hogy az iskolát elvigyék. Sok sikert kíván a 
jövőre vonatkozóan. 
 
Boór Miklós képviselő megköszöni Böröczky képviselőtársa tájékoztatását. Elmondja, hogy  
visszajelzések alapján a középiskolában minden diákunk megállja a helyét, jól tanulnak. 
100%-ig biztos, hogy a képviselő-testület most erkölcsi dicséretet adott a pedagógusoknak. A 
jövőben mindenki még jobban próbál teljesíteni, nem kell félni, nem lesz panasz. Akik a 
szünetben elmentek, valamennyien ismerik az iskola működését.  

 
 

Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1  
tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 
 
                                 

               227/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 2012/13-as tanév kezdéséről szóló 
beszámolóját, illetve a tanévre szóló munkatervet tudomásul 
veszi. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
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Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
 
 
 
 

 
4./ Beszámoló a Nyitnikék Óvoda 2012/13-as nevelési év kezdéséről, munkaterv   
     elfogadása 
      Előterjesztő: Szentiványi Jánosné óvodavezető 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető  kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló egy hónapot 
takar, mivel a korábbi ülésre készült. A dolgozók rengeteg munkát végeztek. Az elmúlt évhez 
képes nagyobb  létszámmal – 82 fő – működik az óvoda. Sok energiát kell a gyerekekre 
fordítani. Októberben több továbbképzésen is részt vettek a dolgozók. Megkezdődtek a 
hagyományos rendezvények, lezajlottak a családlátogatások. Udvari játékok 
biztonságtechnikai vizsgálatát elvégezték az illetékesek. Véleményük szerint sok játék 
javítása nem gazdaságos. Személy szerint úgy érzi, ez a dolog nem a biztonságról szól, mert 
ezek a játékok nem balesetveszélyesek. Megemlíti, jövőre lesz 60 éves az óvoda, az óvoda 
újság pedig 10 éves. Szeretné, ha a jubileum megünneplése az 50 éveshez hasonlóan 
megtörténne.  
 
Dr. Zóka László képviselő jónak értékeli az óvoda működését. Az óvónők hozzáállása 
megfelelő. A 60 éves jubileum megünneplését fontosnak tartja, olyan színvonalon, hogy az 
méltó legyen az óvodához. Kéri az óvodavezetőt, tegyen javaslatot 1-2 dolgozó 
önkormányzati elismerésben történő részesítésére.  
 
Boór Miklós képviselő támogatja Dr. Zóka László képviselőtársa javaslatát. Minden 
településnek ilyen óvodát kíván. Nincs probléma az iskolai beilleszkedéssel, ez nagy előnyt 
jelent az iskolának is. Jó az együttműködés a két intézmény között. Az iskola nevében felajánl 
egy fellépést a jubileumi rendezvényen. 
 
Takács József polgármester köszöni a felvetést, jó ötletnek találja. 
 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

               228/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Nyitnikék Óvoda 2012/13-as nevelési év kezdéséről 
szóló beszámolóját, illetve a nevelési évre szóló munkatervet 
tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
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5./ Idegenforgalmi szezon kiértékelése, előre tekintés a téli évszakra 
      „Szemesért” Nonprofit Kft téli feladattervének elfogadása 
      Előterjesztő: Kertész Adél ügyvezető igazgatója 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezető igazgató: Ma nyertünk egy pályázaton karácsonyi 
díszkivilágításra 350 ezer forintot. November 26-án kerül felállításra a község karácsonyfája, 
amelyet a plébános úr ajánlott fel az őszödi templom elől. A Kft. emberei sokat dolgoztak a 
műfüves pálya építésén. A darus autóra sikerült egy hótoló lapot beszerezni, ezzel is segítve a 
hó eltakarítási munkák elvégzését. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Szeptembertől az önkormányzat kisbusza szállítja a somogytúri 
gyerekeket Balatonszemesre. A Kft-nél nem gondolkodtak azon, hogy esetleg valakit 
elküldenének egy buszvezető tanfolyamra? A képviselő-testület felvállalhatná a költségeket. 
 
Takács József polgármester: Eddig szükség esetén külsős buszsofőr volt a beugró. A 
költségeket kell vállalni. 
 
Boór Miklós képviselő az iskola részéről megköszöni a Kft. segítségét, mert mindig rövid 
időn belül jönnek segíteni, ha szükség van rájuk.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető  csatlakozik a köszönetnyilvánításhoz. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a Kft. többségében karbantartásokat végez, de  
a község rendben tartásáért is ők felelnek. Nyáron tiszta, rendezett volt a település, pozitív 
visszajelzések érkeztek, köszönet érte. Legnagyobb örömünkre az idegenforgalmi adó bevétel 
meghaladta a tavalyit.  
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

              229/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vitában elhangzottakkal egyetértve elfogadja a „Szemesért” 
Nonprofit Kft idegenforgalmi szezon alatt végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját, illetve a téli időszakra 
szóló feladattervet tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
 
 
 

6./ Beszámoló a balatonszemesi nyári rendezvényekről 
      Előterjesztő:  Róka László művelődési ház igazgató 

       Selmeczi Ágnes a Szemes Fesztivál szervezője 
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a./ Szemes Fesztivál  
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező köszöni a képviselő-testület támogatását, 
Szentiványiné Icának a helyszín biztosítását egy rendezvényhez. A Kft-től is minden 
segítséget megkaptak a fesztivál ideje alatt. A Vigadó közkedvelt helyszín lett, de néhány 
környékbeli ember túl zajosnak találta a rendezvényeket. A szponzorok segítségével plusz 1 
millió forintot hozzátudott tenni a rendezvény lebonyolításához. Igyekszik kevésbé ismert 
előadókat is elhozni, és a programot színesebbé tenni. Megköszöni a bizalmat, és a jövőre 
vonatkozóan is felajánlja a segítségét. 
 
Takács József polgármester: Cél: Ismertté tenni Balatonszemest. Fontos, hogy minél 
színvonalasabb rendezvények legyenek. Összegszerűségről a költségvetés elfogadása előtt 
nem lehet beszélni. 
 
Böröczky Szilárd képviselő az iránt érdeklődik, milyen időpontra tervezik a megrendezését? 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Korábban július utolsó hétvégéje volt az időpont, de 
az utóbbi időben már egy héttel előbbre hoztuk. 
 
Boór Miklós képviselő köszönetét fejezi ki a fesztivál megrendezéséért. Egyre nagyobb az 
igény a programok iránt. Minőségi turizmus kialakításához nagyban hozzájárulnak a nyári 
programok, egyre több a visszatérő vendég. Javasolja, hogy a Kék Szalag vitorlásverseny 
idejére ne szervezzenek a fesztivált, mert akkor menetrend szerint mindig elromlik az idő. 
Kéri nagyobb plakátok és hirdetőtáblák kihelyezését, amelyeken nagy betűkkel lehetni 
hirdetni a programokat, és térképen jelölni a rendezvények helyszíneit.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető egyetért azzal, hogy a július 21. előtti és utáni néhány nap 
valóban mindig viharos. 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                                           230/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vitában elhangzottakkal egyetértve elfogadja, és tudomásul 
veszi a Szemes Fesztivál szervezőjének, Kőporosy Bt-nek 
(képviseli: Selmeczi Ágnes)  a 2012. évi Szemes Fesztiválról 
készített beszámolóját. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
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b./ Műv. Ház  rendezvényei 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Róka László műv.ház igazgató kissé viccesen megemlíti, hogy a Szemes Fesztivál miatti 
ellentét Selmeczi Ágival megszűnt, a „csatabárd el lett ásva”,. A nyári programok a 
hagyományos Latinovits Zoltán szavalóversennyel kezdődtek, és kb. 55-60 rendezvényt 
jelentettek. Elmondható, hogy a Fürdőegyesülettel is javult a kapcsolat. A folklór műsoroknak 
egyre nagyobb sikere van. Novembertől egy művészeti tanoda indítását tervezik a művelődési 
házban, személyes kapcsolatok alapján. A 2009-ben indult IKSZT pályázatból felújításra 
került a művelődési ház, amely már a mai színvonalnak is teljes mértékben megfelel. 
Köszönet a képviselő-testületnek, hogy plusz pénzt is biztosítottak a felújításhoz. Az 
érdekeltségnövelő pályázaton nyert pénzből kerültek megvásárlásra a folyosón lévő 
függönyök. Hordozható zongora beszerzése is megtörtént, amelyet egyre több rendezvényen 
használnak. 
 
Takács József polgármester örömmel látta, hogy óvodások is felléptek a szüreti 
felvonuláson. A néptáncról nem szabad megfeledkezni. A Berbence Együttessel egyeztetni 
kell, nem szabad engedni, hogy megszűnjön. 
 
Róka László műv.ház igazgató több hirdetőtábla kihelyezését szorgalmazza.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző büszke vezetője a körjegyzőségnek. Minden intézmény 
munkáját segíteni köteles. Az intézményekkel való jó együttműködés alapján tudtuk egymás 
munkáját segíteni, ezért köszönet mindenkinek.  
 
Mikó László érdeklődő elmondja, hogy 3600 településből 39. helyen végzett Balatonszemes 
a népszerűségi listán. Somogyország projekt keretében szeretné Balatonszemest kiemelt 
helyen szerepeltetni.   
 

 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

           
     231/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vitában elhangzottakkal egyetértve elfogadja, és tudomásul 
veszi a Latinovits Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár nyári 
rendezvényeiről szóló beszámolóját. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 

 
 
 
Ezt követően a polgármester 5 perc szünetet rendelt  el. 
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SZÜNET 

 
 
Szünet után:  

 
 
7./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 
 

7/1 Utcanévtábla 
/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

                232/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az utcanév 
táblákra benyújtott árajánlatok alapján a legelőnyösebb árajánlatot tevő 
EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. 275.349 Ft ajánlatát fogadja el 
és megrendeli az utcanév táblák gyártását és leszállítását. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
 
 
 

7/2  Külterületi nádas vételre való ajánlat 
/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

          233/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   
nem kívánja megvásárolni Dr. Gádor Lászlóné tulajdonában lévő 
Balatonszemes külterület 59/20 helyrajzi számú ingatlan 20/300-ad 
tulajdon részét. 

                  Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 
 

       Határidő: 2012. november 15. 
                  Felelős: Takács József polgármester 
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7/3 Rajczi Imre B.szemes, Dobó u. 4. sz. alatti lakos 2050/4 hrsz-ú ingatlanban meglévő     
      résztulajdonának vétele  
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

          234/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az    
önkormányzati  többségű   Balatonszemes belterületén 2050/ 4hrsz-ú  
2.9701 m2 kiterjedésű és 10,4 Ak értékű erdő művelési ágú közös  
tulajdonú  ingatlanban meglévő 12/444-ed részű (tulajdoni lap 20 és 109.    
sorszáma alatt felvett) Rajczi Imre Balatonszemes Dobó u. 4.sz.. alatti  
lakos tulajdoni hányadát  nem kívánja megvásárolni. 
A döntésről a tulajdonos kiértesítendő.  
 
Határidő: azonnal és 30 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 

7/4 Nagy Imre Nagycsepely, 060/4 hrsz. ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrész  
      vételi  ajánlata. 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester: Lehet, hogy a dolog cserével megoldható. Egyelőre halasszuk 
el a döntést. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: E-mailben 500 ezer forintos vételi ajánlatot adott. Az a 
javaslat, hogy e terület csereként kerüljön felajánlásra a meleg víz üzemi területének 
ellenében előbb a SEFAG-gal kell egyeztetni.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Akkor tudnánk most dönteni, ha a SEFAG-tól megtudnánk, 
mennyiért adja el a területet.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: SEFAG-nál bent van a kérelmünk, majd értesíteni fognak, 
milyen módon és áron tudják adni. 
  
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
                             

     
          235/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen időszakban 
nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő Nagycsepely 060/4 hrsz-ú 
ingatlan 18264/745266 tulajdonrészét  
Felhatalmazza a Polgármestert , hogy a vételi szándékot jelző részére e 
határozatot közölje 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

 
7/5 Piringer Mátyás  és Simon Henriette 1231/20 hrsz-on található Bárka Büfé bővítése. 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

                 236/2012.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja Piringer Mátyás és Simon Henriette részére, hogy a 
mellékelt tervek alapján a Balatonszemes Kisfaludy utcában lévő 
1231/20 hrsz-on található Bárka Büfé ingatlan bővítését elvégezze. 
Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
 
7/6 Tűzoltó utca szélesítése. 
        /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző tájékoztatásként elmondja, hogy a két megkérdezett 
ingatlan tulajdonos közül egyikük sem kívánja értékesíteni a területet. 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1   
tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 
 

             237/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

        Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2012. (IX.03.) 
         határozatával összefüggésben a 1218/2. hrsz-ú belterületi ingatlan  
         tulajdonosainak nyilatkozatát, mely szerint a területet értékesíteni nem kívánják  
         tudomásul veszi. 
         Dr. Pál András ingatlan tulajdonos által jelzett – kártalanítás nélkül történő  
         terület elvételi - probléma kivizsgálását elrendeli. 

                                   A Képviselő-testület kisajátítást nem indít.  
         Erről az érintettek értesítendők.. 
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         Határidő: 30 nap 

                                   Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 

 
 
7/7 B.földvár TK. Társulás által ellátott feladatok 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

                238/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
119911//22001122..((IIXX..1177..))  sszz..  eellőőzzeetteess  hhaattáárroozzaattáábbaann  rrööggzzíítteetttt  sszzáánnddéékkáátt  
mmeeggeerrőőssííttii  ééss  --  aa  BTKT Társulási Tanácsa által a mai napon hozott  
határozatára is tekintettel - a térségben lévő közös felafdatok közül a 
könyvtárat a továbbiakban saját intézményrendszerén belül oldja meg, 
míg az alábbi feladatokat továbbra is közösen kívánja megvalósítani .   

  Normatív támogatás hiányában az önkormányzat tudomásul veszi, hogy 
az orvosi ügyelet,- illetve kislabor szolgáltatás költségét 
lakosságarányosan,- a belső ellenőrzési feladatokat minden érintett 
önkormányzatnál (egységes) fizetési kötelezettség terhe mellett téríti meg, 
míg a szociális,- családgondozói szolgálat feladatellátására vonatkozóan a 
Társulási Tanács döntése után a Térségi feladatokat ellátó funkcionális 
ügyintézői (általános) költségek feladat arányos része terheli az egyes 
helyi önkormányzatokat. 

  Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Tanácsa ülésén a 
fentieket képviselje, s a Társulási Tanács döntésének ismeretében a 2013. 
év január 1-től érvényes jogszabályok szerinti feladatellátás, szerződések  
előkészítésében vegyen részt.  

 
   Határidő: 20012. október 29 és folyamatos 
   Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
7/8  Előzetes csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 
       (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

             239/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázat lehetőségéhez csatlakozik és biztosítja a 
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településen lakcímmel rendelkező felsőfokú oktatásban részt vevő 
hallgatók részére a pályázati lehetőséget. 
A pályázati felhívás közzétételéről, valamint a pályázati kiírás szerinti 
további eljárásról a polgármester gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal és pályázati felhívás szerint  
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
 
7/9 B.földvár TK. Társulás által megvalósítandó kerékpárút pályázat önrészének  
      pontosítása. 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

                 240/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 

1., Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2012 (X.25) 
határozatát megerősíti és a DDOP-2.1.1D jelű, „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű Társulás általi pályázat benyújtását, 
„Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérségben” 
címmel támogatja. 
2., A Képviselő-testület a pályázat elkészítéséhez szükséges tevékenységeket, 
azok előkészítési költségeit megismerte (megvalósíthatósági tanulmány, 
tervezés, földhivatali adatállomány díja), projektarányosan, de maximum 
1.199.120 . Ft  összegben biztosítja. 
 
Balatonszemesen megvalósuló fejlesztések: 

- kerékpáros információs szolgáltató központ: 13.902.000.- Ft 
- kerékpáros kölcsönzési szolgáltatás, eszközvásárlás: 5 db ffi, 5 db női 

elektromos kerékpár, 10 db elektromos kerékpár akkumulátortöltő, 10 db 
normál túrakerékpár, 2 db 10 állásos fix kerékpártámasz, kerékpáros szerviz 
csomag: 3.702.317.- Ft 
 

- üzleti marketing tevékenység (honlap, facebook kampány, rendezvények, 
szóróanyag, GPS, média, sajtó): 7.950.000.- Ft a teljes projektre vonatkozó 
költség 

- kötelező nyilvánosság biztosítása:1.615.440.- Ft a teljes projektre vonatkozó 
költség 

- könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés a teljes 
projektre vonatkozó költség: 3.632.000.- Ft 

- útvonaljelző térképek, táblák (166 db): 5.238.750.- Ft a teljes projektre 
vonatkozó költség 

- földhivatali adatállomány díja: 278.800.- Ft a teljes projektre vonatkozó 
költség 
 
3, A Képviselő-testület felkéri a Társulási Tanácsot az előkészítési 
tevékenységekre vonatkozó szerződések megkötésére, megrendelésekre, illetve 
a pályázat határidőben történő benyújtására. 
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Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint, 2012. október 31. 

 
 
 
7/ 10  Faluszépítő pályázaton való részvétel 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző jelzi, hogy faluszépítő pályázati kiírás van, melyre 50 
milliós maximális Leader pályázati lehetőség 100 %-os intenzitású támogatással érhető el, 
több helyszín pályázható és több célterület van megadva. 
 
Ezt követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

          241/2012.(X.29.) sz. Képviselő-testületi  határozat 
 
 

       Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági  
       Vidékfejlesztési  Hivatal 156/2012 (X.5.) közleménye alapján falumegújításra  
       és  fejlesztésre a pályázati szándékát kifejezi, amely  alapján kidolgozandó a 
       településen a   közparkjainak (múzeum előtti és hivatallal szembeni)   
       rendbetétele,  a temető kerítés építése,  valamint az iskola alatti  területen  
      sportpálya, ill. öltöző  létesítése, mely  célterületeken a maximális 50 millió Ft- 
       os támogatást célozza meg.   

 Felhatalmazza a   polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásnak  
 megfelelően a LEADER  pályázatot, annak feltételei megteremtésével   
 készítsék elő és határidőre nyújtsák be. 
 
 Határidő: Folyamatos nov. 15-ig 
 Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
 
 
Mivel több kérdés, javaslat bejelentés nem volt Takács József polgármester a nyilvános ülést 
19 óra 30 perckor bezárta, az ülés  külön jegyzőkönyvezett zárt ülésként folytatódott. 
 
 
      
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 Takács József      Dr. Valkó Zsuzsanna 
          polgármester                                                                 körjegyző 


