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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-
án a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kistermében  14.00. órakor kezdődő 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szilvai Renáta köztisztviselő 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Kertész Adél Kft. ügyv.ig. 
Liber Árpád  Béla     Szentiványi Jánosné óvodavezető  
Ifj. Vasicsek László     Róka László műv.ház igazgató 
Dr. Zóka László települési képviselő   
 
Érdeklődő:  - 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes, és azt megnyitotta. 
Kéri, még a napirendek közé felvenni a Temetkezésről szóló rendelet módosítását, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogat. 
 
Ezt követően ismertette a  napirend tervezeteit: 
 

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./ A 2014. évi munkaterv tervezetének megtárgyalása, elfogadása 
     Előterjesztő :  Takács József polgármester 

 
3./ A helyi hulladékkezelési szolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes   
     kérdéseiről  és a közszolgáltatás díjának megállapításáról  szóló  
     24/2002.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
     Előterjesztő :  Takács József polgármester 
 
4./  A családok támogatásáról szóló 7/2003 (III.31) rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő :  Takács József polgármester 

 
5./  A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló     
      12/2009 (III.16) rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő :  Takács József polgármester 

 
6./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2010 (I.18) rendelet  
     felülvizsgálata 

 Előterjesztő :  Takács József polgármester 
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7./ A köztisztaságról szóló 30/2003 (XII.15) rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

8./  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól   
      szóló 13/2006 (IV.20) rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 9./ A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítási indítványa 
       Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
10./ Balatonföldvári TKT társulási megállapodásának módosítása a belső  
       ellenőrzéssel kapcsolatosan 
       Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
11./ A belső ellenőrzés 2014. évi tervének megtárgyalása 
       Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
  
12./ Többcélú Kistérségi Társulás óvoda nevelési feladatváltozása, Kőröshegy  
       kilépési szándéka 
       Előterjesztő: Takács József polgármester 

 
13./ Következő évi változásokkal kapcsolatos ügyek. 

                   a./ Lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására vonatkozó kérelmek.  
                  
                  Előterjesztő: Takács József polgármester 
        
 14./ Egyéb aktuális ügyek. 
 

15./ Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet felülvizsgálatát és     
       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 ismerteti a két ülés közti fontosabb eseményeket: 
 Szombatonként az adventi gyertyagyújtásokon kb. 70-80 fő vett részt. Színvonalas 

műsorokat láthattunk és hallhattunk. 
 Záportározó környékére a kért veszélyt jelző táblák kihelyezésre kerültek. Megkérte az 

iskola igazgatóját, hívja fel a gyerekek figyelmét, hogy az építési területen ne 
tartózkodjanak. Időközben érkezett a pécsi Környezetvédelmi Igazgatóságtól egy 
feljelentés a záportározóval kapcsolatban.  

 Csütörtökön kerül sor az idegenforgalmi pavilon átadására. 
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 Csütörtökön az orosz nagykövetségen járt egy fogadáson. 10 percet sikerült a 
nagykövet úrral beszélnie a balatonszemesi befektetésekről. Emellett megállapodtak 
abban, hogy a FÁK Szövetsége egy későbbi időpontban Balatonszemesen fog 
konferenciát tartani. 

 Egy ázsiai ország nagykövetével tárgyalást folytat egy őstörténeti kiállítás 
rendezésével kapcsolatban, melynek helyszíne a magtár épület lenne.  

 
Liber Árpád Béla képviselő ismételten kér a záportározóval kapcsolatban egy olyan 
kimutatást, hogy eddig milyen költségek merültek fel. Ezt már az előző ülésen is kérte, de a 
mai napig nem kapta meg, nem érti az okát. Dr. Zóka képviselő társa már többször 
érdeklődött arról, mikor fog befejeződni.. A polgármester úr azt válaszolta, hogy ez egy sakk, 
de közpénzzel nem illik sakkozni. Belenyugodott volna, ha egy kimutatást kap róla, hogy 
mennyibe kerül, de így nem lehet tudni.  
Szeretne információt kapni azzal kapcsolatban, hogy milyen NAV vizsgálat folyik az 
önkormányzatnál?  
Visszatérve a záportározóra, szeretné elmondani, hogy azt beszélik a faluban, az iskolás 
gyerekek szülei fel vannak háborodva, féltik a gyerekeiket, hogy baleset történik. Arra kéri a 
polgármestert, a fenti kérdésekre adjon megnyugtató válasz. Ezt  kérést kéri jegyzőkönyvbe 
rögzíteni. Sokadszor kérik a 100 ezer forint feletti kifizetéseket tartalmazó kimutatást. Nem 
tudja elképzelni, a képviselők miért nem tudhatnak erről. Ez nem lehet titok, szeretné, ha a 
képviselői kérdések korrekt módon meg lennének válaszolva.  
 
Takács József polgármester: A szóbeszédre nem szabad adni, idővel remélhetőleg minden 
el fog rendeződni. A záportározóra nem azt a választ adta, hogy az egy sakktábla, hanem azt 
mondta, pontosan nem tudja, de kb. 2-3 hónap alatt készül el. A vizsgálat miatt sok munkájuk 
van a dolgozóknak, de semmi akadálya nincs a 100 ezer forint feletti kifizetések képviselők 
részére történő kigyűjtésének. NAV vizsgálatról majd a jegyző asszony ad tájékoztatást.  
 
Boór Miklós képviselő elmondja, a NAV az iskolatejjel kapcsolatban végzett vizsgálatot. El 
kellett számolni a 2011/2012-es tanévben történt iskolatej felhasználásról. Azt ellenőrizték, 
hogy a felhasznált tej mennyisége egyezik-e az osztálynaplókban a napi osztálylétszámmal. 
Ezzel kapcsolatban azonban szeretne kérni egy hűtőszekrényt az iskolatej tárolására. A 
záportározót illetően egyetlen szülői jelzés sem érkezett felé, miszerint féltenék a gyerekeiket. 
Ahogy látják, a gyerekek nagy ívben elkerülik a környékét, egyébként pedig technika órán 
körbejárták a tanulókkal, és elmagyarázták nekik, mi készül ott, mire kell nagyon vigyázni. 
Megítélése szerint ez semmivel nem veszélyesebb hely, mint amikor a mólón játszanak a 
gyerekek.  Praktikus lenne, ha idővel odakerülne valamilyen korlát. A kihelyezett táblákat a 
gyerekek olvasták.  
 
Takács József polgármester elmondja, egy szülő jelezte felé aggályát, a záportározót 
illetően. Korlátok elhelyezésre keressük a lehetőséget, majd a főépítésszel is megbeszéljük a 
dolgot. 
 
Liber Árpád Béla képviselő felhívja a figyelmet egy somogytúri  játszótérre, ami tájba illő, 
és elegánsan körbe van kerítve.  
Azt kérdezi a jegyző asszonytól, jól emlékszik-e arra, hogy a NAV vizsgálat a szkíta 
kiállításra vonatkozik? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, nem a nem akarás dominált, amikor a 100 ezer forint 
feletti kifizetésekről szóló kimutatást, vagy más olyan kérelmet nem teljesített az ember, ami 
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itt elhangzott. Elnézést kér érte, hogy még nem kapták meg a képviselők. Meg tudja ígérni, 
hogy december 20-ig írásos formában a képviselők rendelkezésére bocsátja. Jó lenne, ha a 
testület azzal egyet értene, hogy a havonkénti  könyvelési bizonylatokat adnánk ki, mert az 
nem jelentene plusz munkát. A féléves és háromnegyed éves beszámoló alkalmával is 
panaszkodott, hogy nem elegendő az apparátus létszáma. Naponta kérnek különféle 
adatszolgáltatásokat, amikre azonnal kell válaszolni. Úgy látja, a Járási Hivatalok 
megalakulása után ők is tőlünk kérnek mindenféle adatot, a Kormányhivatal is különféle 
célvizsgálatokat végzett pl. a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan, a Katasztrófavédelem 
legalább ötször tartott értekezletet. Ezzel a csökkentett létszámmal egyszerűen  nem tudunk 
minden egyes kérésnek teljes mértékben megfelelni, ezért kért elnézést. Ha a képviselő-
testület ezt elfogadja, hogy december 20-án kint lesz a képviselőknél az anyag, akkor ezt tudja 
vállalni. Ennyi vizsgálat, mint az idén, még nem volt. Többek között a Járási Hivatal 
köztemető vizsgálatot tartott, hiszen ők is mindenben képbe szeretnének lenni. Mivel idén 
bevételes rendezvényeket tartottunk, ilyen volt a szkíta kiállítás és a Szemes Fesztivál, ezért 
ÁFA visszaigénylést nyújtottunk be. A NAV-hoz le kellett adni a számlák eredeti példányait, 
mert ha 1 millió feletti a visszaigénylést, azt tételesen leellenőrzik, mi pedig 2 millió feletti 
összeget igényeltünk vissza. Megkaptuk a jegyzőkönyvet, mindent rendben találtak. Azt is el 
kell mondani, valamennyi pályázatos munkánkat helyszíni ellenőrzéssel minden évben 
ellenőriznek.  
 
Dr. Zóka László képviselő azt kéri, amikor a testületi ülés jegyzőkönyveit felterjesztik a 
Kormányhivatalhoz, egy másolatot neki is küldjenek meg, és azt el tudja fogadni hitelesnek. 
Arra szeretne még választ kapni, amit a polgármester úr említett, hogy mit takar a 
környezetvédelmi feljelentés. Ami a 100 ezer forint feletti kifizetéseket érinti, a kérését 
szeretné módosítani. Megérti, hogy sok a munka, ezért azt javasolja, békességben kezdjük az 
új évet, január 1-től kezdődjön a 100 ezer forint feletti összegekről szóló jelentést. Ez először 
egy januári hónapot öleljen fel, és a februári képviselő-testületi ülésen jelenjen meg. Úgy érzi, 
ha ezt folyamatosan vezetik, nem okozhat túl nagy gondot. Ez által, amit a költségvetésen 
felül vállalnak, láthatják, hogy miből van rá fedezet. Akkor egyszerű lesz a költségvetési 
rendelet módosítás előkészítése, hogy mit kell abba beépíteni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Amennyiben ezt a képviselő-testület elfogadja, azt javasolja, a 
2014. évi munkatervben úgy határoznánk meg az 1. napirendet, hogy „Jelentés a lejárt 
határidejű határozatokról, és a 100 ezer forint feletti kifizetésekről. Ha ez a címe, soha nem 
felejtődik el a kimutatás elkészítése.  
 
Dr. Zóka László képviselő elfogadja a jegyző asszony javaslatát.  
 
Liber Árpád Béla képviselő támogatja képviselő társa javaslatát, mert elindítottak egy 
kérelmet a Kormányhivatal felé. Jegyző asszony elmondta, nem csak az általuk kért 9 tételt 
fogják megvizsgálni, ezért oka fogyottá vált, hogy a 2013-as évre ki legyenek mutatva a 100 
ezer forint feletti kifizetések. De  lényeg, hogy erről a képviselő-testületnek tudnia kell. Nem 
a polgármester kezét akarják ezzel megkötni, csak rendszerességet szeretnének. Május óta 
kérik a kimutatásokat, Dr. Zóka képviselő már a 3. időpontot adta, a jóindulat látszik belőle.  
 
Takács József polgármester: Nem azon múlik, hogy nem akarjuk, de be kell látni, hogy 
Balatonszárszóhoz viszonyítva kis létszámú apparátussal látjuk el a feladatokat. A vizsgálat 
mindenre ki fog terjedni, és a hivatalnak kell ehhez az adatszolgáltatást biztosítani.  
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Liber Árpád Béla képviselő azt kéri a polgármester úrtól, hogy az általuk Kormányhivatal 
felé tett bejelentését, ne  tekintse feljelentésnek. A jegyző asszony is tudja, hogy a képviselő-
testület először vitatta a lakosság arányos létszámot, ami 6,25 fő, amire kapjuk az állami 
támogatást. Ezzel szemben 11 főt jóváhagyott a testület. Akkor a jegyző asszony úgy 
indokolta, hogy ekkora apparátussal el tudja látni a feladatokat. Ugyan úgy a balatonőszödi 
képviselő-testület is jóváhagyta a létszámot. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Korábban 6 fővel többen voltunk. Elképzelhető, hogy van 
olyan település, ahol hasonló nagyságrenddel, és ennyi fővel el  tudják látni, de lehet , nem 
kérnek plusz feladatokat. Maximálisan szeretnénk kiszolgálni minden kérését a képviselő-
testületnek, de más településen nem hallott olyan testületről, aki hasonló kimutatásokat kér. 
Máshol ez nem volt szokás, nincs ilyen többlet feladat. Összességében sok olyan plusz 
feladatot kell nekünk teljesítenünk, ami más apparátusban nem jelentkezik. Annyit még el 
kíván mondani, hogy a vizsgálati anyag már a belső ellenőrnél van. 
 
Dr. Zóka László képviselő úgy véli, a 100 ezer forint feletti kifizetések kimutatáshoz nem 
kell plusz létszám, ez csupán néhány perces dolog minden hónapban. Arra pedig nem 
emlékszik, hogy sok egyéb plusz dolgot kértek volna, de ezen nem érdemes vitatkozni. Az 
idei évre megállapított létszám lesz a jövő évi költségvetésben is az induló létszám, aztán 
majd eldől, hogy marad-e, vagy sem.  
 
Boór Miklós képviselő elmondja, a november 18-i ülésen a Kft-nek megszavaztak 2,9 millió 
forint többlettámogatást, de ebben az anyagban az szerepel, hogy rendeletileg nincs tisztázva. 
Ez mit jelent? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Költségvetési rendeletet költségvetési rendelet módosítással 
lehet szakszerűen elfogadni, de országos gyakorlat, hogy mindig határozatot  hozunk, hogy a 
módosítást majd beépítjük a rendeletünkbe. 37 ilyen határozatot hoztak, aminek 
összegszerűsége meg volt határozva. December 9-én már elmondta, most megismétli, 
amennyiben a határozatok most nem lesznek beépítve a rendeletbe, akkor december 31-ig 
akár törvénysértéses állapot is lehet. Ez egy okulás számunkra, és január 1-től rendeletek 
formájában fogjuk behozni az előirányzat rendezéseket, ha kell egy ülésre többször is.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          221/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 
   Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                    költségvetési rendelet módosítása tárgyában 2013. december 19-én 
                                    rendkívüli nyilvános ülést tart. 
                                    Felkéri a polgármestert, hogy kizárólag e napirend tárgyalása  
                                    érdekében hívja össze a képviselő-testületet. 
 
                                    Határidő: értelem szerint 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
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Fentieket követően Takács József polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 
2./ A 2014. évi munkaterv tervezetének megtárgyalása, elfogadása 
     Előterjesztő :  Takács József polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Takács József polgármester az előző évekhez hasonlóan jónak tartja a 2014. évi 
munkatervet.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, a munkaterv képlékeny, csak a kötelező napirendek 
szerepelnek benne. Javasolja januárra kiegészíteni Vasicsek képviselő úr beadványával, ami a 
közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos, illetőleg a belső ellenőri jelentéssel.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Itt aktuális a polgármester jelentésének kiegészítése a 100 ezer 
forint feletti kifizetések kimutatásáról. Elfogadásra javasolja a munkatervet. 
 
Liber Árpád Béla képviselő szintén elfogadásra javasolja a munkatervet.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Szeptember 15-én aktuális a féléves beszámoló elfogadása. 
Mivel vélhetőleg ez az utolsó  ülés a jelenlegi összetételű testülettel, együttes ülést kellene 
tartani Balatonőszöddel, ami gesztus értékű is lehetne.  
 
 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          222/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 
             Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre  
                              szóló munkaterv tervezetét a vitában elhangzott változtatásokkal a  
                              jegyzőkönyvhöz csatolt módon elfogadja. 
 
                              Határidő: 2014. 01-01-12.31-ig munkaterv szerint 
                              Felelős: Takács József  polgármester 
 
 
 
3./ A helyi hulladékkezelési szolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes       
      kérdéseiről  és a közszolgáltatás díjának megállapításáról  szóló  24/2002.(XII.16.)  
      számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
     Előterjesztő :  Takács József polgármester 



 7

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Liber Árpád Béla képviselő bízik benne, hogy csökkeni fog a díj. Ezt egy felsőbb szintű 
rendelet fogja meghatározni. 
 
Takács József polgármester:  Idén maradnak az eddigi szállítási időpontok. 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezető igazgató elmondja, megkeresték a ZÖÖD Kft-t, mivel 
korábban a Zöldfoktól már novemberben megkapta a következő évi szerződés tervezetet, 
most pedig semmiféle tájékoztatást nem kapott a Kft. A képviselőjük erre a hétre ígérte az 
árajánlatot, de a Kft-nél biztos, hogy minden másként fog alakulni. Azokat a feltételeket, 
amiket a Zöldfok biztosított, nem fogják tudni biztosítani. Várják az ajánlatot, de ténylegesen 
nem tudják, mennyibe fog ez kerülni.  
 
Takács József polgármester:  Valószínű, hogy lesznek kezdeti nehézségek, de majd 
menetközben minden kialakul. A cég nonprofit jellegű, csak önkormányzatok a tagjai.  
 
Dr. Zóka László képviselő Lombár Gábor tájékoztatójából azt szűrte le, hogy az első évben 
minden marad a régiben. Mégis van egy félelme, mivel több cég átalakulását megtapasztalta 
az elmúlt években. A siófoki központú társulás lényegesen jobb kondíciókkal rendelkezik, 
mint a mi társulásunk. Az ő fennhatóságuk alá tartoznak a lerakó helyek. Akinek a lerakó a 
birtokában van, az nagyot arat, mert ő határozza meg, mennyiért engedi oda lerakni a 
hulladékot, és milyen formában. Erre a jövőben nagyon oda kell figyelni a polgármester 
úrnak, ne hogy beszaladjunk egy zsákutcába, ami később a lakosságnak rosszabb lesz, mint 
korábban volt. Aj új rendelet 3.§-át pontosítani szükséges, hogy a zártkertre is terjedjen ki a 
szállítás. Ha oda nem terjed ki a szállítás, olyan áldatlan állapotok alakulnak ki, mint évekkel 
ezelőtt. Pontosítani kellene azt is, hogy 30 kg tömegű hulladék lehet a 110-120 literes 
kukában. Ezt a mennyiséget meg kellene emelni 35 kg-ra, mert időnként a kukákba esetleg 
kicsivel több hulladék is belekerülhet, ne hogy az új szállító megtagadja az elszállítást. 
Szeretné, ha pontosítanák, miért kell mindkét rendeletet megtartani. Kéri, hogy a mai 
anyagról adjon a jegyző asszony egy rövidebb összefoglalót. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Új alapokra helyezte a hulladék törvény a szabályokat, ennek 
alapján szerkezetében módosul az eredeti rendelet alkotási jogköre az önkormányzatnak. A 
hulladékról szóló törvény értelmében a közszolgáltatás módját határozza meg a képviselő-
testület. Azt a jogkört adták a mi kezünkbe, hogy megállapíthatjuk a közszolgáltatási 
szerződésnek milyen tartalmi elemei és kellékei legyenek, milyen formátumú legyen. 
Valószínűleg kezdetben a lakosság is érezni fogja az átállást. A hulladékszállítási díjakat 
miniszteri rendelet fogja megállapítani egységesen. Az a cél, hogy az ország területén majd 
minden olyan  Az a lényeg, a közszolgáltatási szerződésben minden úgy legyen lefektetve, 
ahogy a mi lakosainknak megfelel. Nagyon fontos kérdés, hogy az üdülőtulajdonosok és az 
időlegesen használt lakástulajdonosoknak meg legyen az a lehetősége, hogy tudják 
szüneteltetni a szolgáltatást. Ez miatt volt a legtöbb panasz, vita, az időlegesen használt 
ingatlanok tulajdonosai igazságtalan és sokszor jogtalan haszonszerzésnek minősített díja 
csökkenhessen . Erre vonatkozóan a Közös Hivatalunk irányában az Alapvető Jogok Biztosa 
is fogalmazott meg javaslatot. A kg. növelhető. A kiadott előterjesztés határozati javaslatát 
azzal szeretné 3. / pontban kiegészíteni, hogy az új közszolgáltató az év első 4-5 hónapja után 
adjon számot a tapasztalatokról, amely alapján legyen lehetősége még főszezon előtt a 
szükséges módosításokat végrehajtani a képviselő-testületnek, mivel minden újban van 
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bizonytalanság. Most már nem olyan szigorú az edényzet fogalma sem, az a szigorú szabály, 
hogy zárt edényzet kell, hogy legyen a törvényből is kimaradt., így zsákok kirakhatók. 
Javaslatot tehetünk, hogy a lakóövezetbe kérjük kezdeni vasárnap a szállítást az követően az 
üdülő ingatlanoknál., mise alatt ne zörögjenek stb. 
 
 
Dr., Zóka László képviselő: Ellenérzését fejezi ki a „zacskók” zsákok ellen. Minden fórumon 
hangoztatni kell, hogy a zárt edényzet kerüljön vissza, mert az a legtöbb üdülős érve, hogy a 
kukát ellopják, amely nem igaz, lehet rá megoldást keresni, de a zacskókat a kutyák, varjak 
szétszedik és a szétszórt szemetet nem szedik össze, ebből jelentős feladata és többletköltsége 
merül fel a mi Kft.nek, még az AVE zöldfok is javasolta, hogy aki félti a kukáját az bérelje a 
közszolgáltatótól. Az új szolgáltatónál talán az is elérhető, hogy  kerítésen belülre tegyék be.  
 
Takács József polgármester: Szerinte kialakult a rend.  
 
Boór Miklós képviselő: Véleménye szerint jó a vasárnapi szállítás. 
 
Liber Árpád képviselő: A kft. legalább nem Somba kell, hogy hordja a hulladékot. 
 
Boór Miklós képviselő: A Lombárt Gábor úr előadása szerint januártól meg lesz duplázva 
valamilyen díj, mennyire érinti ez a költségvetésünket. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző : Semennyire nem érinti. A díj a lakosság által fizetendő, s a 
lerakóhely használatához kapcsolódik a talaj terhelés okán. Az hangzott el, hogy az így 
megnövekedett költséget a társaság fizetése mellett kétséges, hogy veszteség nélkül tudja 
ugyanolyan, vagy csökkentett díj mellett fizetni.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 16.) 
Önkormányzati Rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodásról 

 
  (A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          223/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat az Önkormányzati Társulás a 
Délnyugat Balatoni nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének 
korszerű megoldására /Rövid név: Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás/ tagjaként az előterjesztés és a 
megalkotott rendelet mellékleteként csatolt szószerinti szöveggel 
közszolgáltatási szerződést köt a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
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/Rövid név: Pelso - Kom Nonprofit Kft./ 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt a Pelso-Kom Kft-vel 
megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiegészítő 
megállapodását. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést január 
1-i hatállyal életbe lépő módon aláírja. 
 
A Képviselő-testület az első 4 hónap elteltével az új szolgáltatóval 
közösen értékeli a tapasztalatokat és szükség esetén – főszezon előtt - 
módosítást eszközöl. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
4./  A családok támogatásáról szóló 7/2003 (III.31) rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő :  Takács József polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Takács József polgármester szóbeli kiegészítőjében kiemelte, hogy mivel ez nem 
önkormányzati segély körébe tartozik a javaslat, hogy minden maradjon a régiben. 
 
A képviselő-testület azon javaslatot, hogy a továbbiakban is önként vállalt feladatként a 3 év 
alatti gyermeküket nevelő családok változatlan összeggel legyenek támogatva egyhangúlag 
elfogadta. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          224/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat önként vállalt feladatként a  
                                    továbbiakban is biztosítja a családok támogatására vonatkozó                                     
                                    rendeletében megfogalmazott támogatást változatlan összegben és  

formában. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Takács József polgármester 

 
  
 

 
5./  A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló     
      12/2009 (III.16) rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő :  Takács József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 



 10

 
Takács József polgármester: Van-e kérdés javaslat. A lényege az, hogy az átmeneti segély és 
temetési segély kikerül, a rendkívüli gyermekvédelmi bekerül az önkormányzati segély 
körébe. 
 
Dr. Zóka László képviselő:  A jegyzőhöz intézi, hogy az előterjesztésből az tűnik ki, hogy  a 
képviselő-testületi hatásköre aggódást jelent, ezért már most javasolja, hogy azok a kérdések, 
amelyek kézenfekvők, és hátrány érhetné a kérelmezőt, ha a testületi ülésre kellene várni 
mivel szerinte nincs más megoldás a polgármester átruházott hatáskörébe kerüljön  
 
Takács József polgármester: Ennek az ügyintézési határideje két hét, jobb szeretné, ha a 
képviselő-testület döntene. Jobb, ha mindenről tudunk, valami véletlenül kimarad, vagy 
lehetnek csúszások, amiből problémák. Ez is konfliktus helyzetet generálhat. Az ügyintézővel 
együtt el tudná ugyan látni, de jobb volna, ha ez maradna a testületnél .  
 
Dr. Zóka László képviselő:  Nem hiszi, hogy ebből később gond keletkezne, de ez lenne a 
rugalmasabb. Ha felmerül bármilyen aggály a testület visszavonhatja az átruházott hatáskört. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Megoldásként javasolja, hogy a rendkívüli élethelyzetben és 
azonnal intézkedést igénylő helyzetekben legyen joga a polgármesternek eljárni, 
meghatározott összeg erejéig. Ezt Balatonőszödön elfogadták  15 ezer Ft mértékkel. Ha jól 
működik akkor ezzel megoldható a  gyors intézkedés szükséghelyzetben, ezzel lehetne a 
képviselő-testületet bizonyos mértékben tehermentesíteni. Ha nem működik, 
rendeletmódosítással még lehet változtatni az első pár hónap tapasztalata alapján.  Ezt 
javasolja köztes megoldásként. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Az idő igazolta, hogy külön e-mailben telefonon lehet 
érintkezni. 
 
Takács József polgármester: 24 év alatt történtek dolgok és nem jó megoldásnak tartja a 
telefont, de később nem emlékeztek rá, majd később írásban és aláírással igazolt módon kérte 
a jelzést, de ezt sem lehetett kétséget kizáróan lezárni.  
 
Dr. Zóka László jegyző: Amit a jegyzőasszony javasolt megfelelő megoldásnak Itt 30 ezer 
Ft-ot javasol. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testületének 13/2013 (XII.16) rendelete a 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2009 (III.16.) rendelete módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 
(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

6./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2010 (I.18) rendelet  
     felülvizsgálata 

 Előterjesztő :  Takács József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Egy paragrafus kikerül ebből áll a módosítási indítvány.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testületének 14/2013 (XII.13) rendelete a 

rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló 3/2010 
(I.18.)  rendelet módosításáról. 

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
7./ A köztisztaságról szóló 30/2003 (XII.15) rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Takács József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Dr. Zóka László képviselő: A 4 § (1) bek. június 15-től augusztus 31-ig ne lehessen égetni 
azzal egyetért, de egyéb égetések évszak, avagy az év meghatározott időszaka  szerinti 
korlátozásával nem ért egyet. Nagyon sok település komposztálásra pályázatot nyert, amit 
maga is javasolt.  Az idei tél bizonyítja, hogy későn estek le a levelek, a tervezet szerint most 
már nem lehetne égetni, pedig szükséges. Az üdülő tulajdonosok hétvégi leutazására 
tekintettel lehessen, de a vasárnap tiltásával egyetért, kiegészítve azzal, hogy ünnepnap is 
kerüljön be. A reggel 9-19 óra közötti időt javasolná. Azt pedig vastaggal kihúzná a 
rendeletben, hogy csak száraz avart és kerti hulladékot lehet égetni. 
 
Kertész Adél a „Szemesért” Nonpforit Kft ügyvezetője: Nem ismeri a tervezetet, hogy az 
mennyiben érinti a KFt-t, lehet-e árokban, vagy árokon kívül, milyen korlátok vannak. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: közterületen általánosságban nem lehetne égetni, ennek  oka, 
hogy előfordult, miszerint az udvarból a kiépített aszfalt burkolatra hordták ki az avart és ott 
került sor az avar égetésére, ezzel jelentős kárt okozva a burkolatban, kiépített útban.  Külön 
engedély szerint történhetne, de elsődlegességgel a komposztálás volna megfogalmazva, mely 
értékes újrahasznosítása a célravezető. A hulladék szállítás rendelet ügyében azért is fontos a 
visszatérés, mert Fonyód és térségében a zöld nyesedéket a közszolgáltatás keretébe díjemelés 
nélkül összeszedték és miért volna ez másként itt is. Legalább olyan esetekben, amikor a kerti 
munka, metszések, gallyazások történnek ugyanolyan módon mint más településen és külön 
díj nélkül kellene összeszedetni a zöld nyesedéket, mentesítve ezzel a saját KFT-n költségeit 
is. 
 
Kertész Adél a Kft. ügyvezetője: Az árok is közterület és a Fő utcában itt égetik a levelet, 
vagy hordják be saját telekre ?  Kiskertekben lehet, hogy könnyebb komposztálni, de amit a 
Kft a zöld pontokban összeszed és nem úgy használják ahogy kellene, mert nylon zsák és 
minden található benne nehéz kiválogatni 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Csak úgy égethető, a kiépített úttestet és kiépített árokrendszert 
nem károsíthatja.  
Takács József polgármester:  
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Szentiványi Jánosné óvodavezető: Nemcsak a Fő utca kérdése, nem gondolja, hogy a 
Csokonai úton a szivarfák leveleit, vagy a játszótéren keletkezett avart  be kellene nekik 
hordani és saját telken égatni.  
 
Liber Árpád képviselő: A Bánó és a Salamon urak bejelentéseit olvasva is jelzi, hogy a 
zöldpontokkal a lehetőség adott, hogy ne kelljen égetni és füst mentessé lehetne tenni a 
települést. Nem kell a Kft vezetőjének  reszketni, be kell építeni a Kft. költségvetésébe. 
Amikor  ú ide jött a Kft. telephelyére hordták, aprították és százezrekért szállította el a 
Zöldfok.  Értékes energiák vesznek el. A polgármester említette egyszer azt a technológiát, 
hogy akár préseléssel tüzelőanyagot előállítani. Két embernek lehetne munkahelyet adni.  
Be kell szabályozni, de nem igen fogják betartani, hacsak arra nem lesz jó, hogy a szomszéd 
bejelentést tegyen és a jegyző intézkedjen.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) 

Önkormányzati Rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről. 
(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

  
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII. 16.) 
Önkormányzati Rendelete a köztisztaságról szóló 30/2003 (XII.25) rendelet 

módosításáról. 
(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
A polgármester ezt követően 5 perc szünetet rendelt el. ezt követően: 
 

8./  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól   
      szóló 13/2006 (IV.20) rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Takács József polgármester: A sok napirendre tekintettel és tudomása szerint nem 
akadályozza semmi, hogy ezt a rendelettervezetet később tárgyaljuk, ezért ennek tárgyalását 
elhalasztani javasolja, hogy gyorsabban haladjunk. 

 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A változások miatt az év végi zárómérlegre és a változások 
miatti átfordítás okán – tételes, a mennyiségileg nyilvántartott eszközökre is kiterjedően -   
leltározási kötelezettség van. Ha most levesszük napirendről, akkor annak eredményeként a 
mellékletek a leltározást, esetleges selejtezést követően pontosabbak. El is lehet fogadni, a 
leltár ettől függetlenül előírás.  A rendeletalkotás elhalasztható, akár a zárszámadási 
rendelettel együtt is tárgyalható. 
 
Dr. Zóka László képviselő: A korábbi vállalkozói vagyon nem is létezik ? 
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Dr. Valkó Zsuzsanna: üzleti vagyonnak nevezik, azt a vagyontárgyat, amely nem tartozik a 
törzsvagyon körébe. A zárszámadasi rendelettel is tárgyalható, mert összefügg. 
 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          225/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                    napirendek torlódása miatt a vagyonrendelet felülvizsgálatát 2014. évre  
                                    halasztja. 
 

Határidő: A zárszámadási rendelettervezet tárgyalásáig. 
Felelős: Takács József polgármester 

  
  

 
 9./ A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítási indítványa 
       Előterjesztő: Takács József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Takács József polgármester hozzáfűzi, hogy ez a december 9-én kiadott anyagot tartalmazza. 
Végül is azokat azokat kell megszavazni, amelyeket egyszer már megszavazott a testület. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Sarok és kerekített összegeket mond:  a Képviselő-testület az 
eddigi  37 határozatában 99 millió Ft-ot osztott szét a megközelítőleg 48 millió a tartalékból 
és 30 millió Ft  többletbevételből, amit a testület november 18-án rendeletébe foglalt, így 78 
millió Ft van tartalékon.   Látható, hogy több lett felosztva, mint lefedezve. Ezért a vannak 
olyan határozatok, melyeket hatályon kívül kellene helyezni, nem megvalósuló, vagy 
megvalósítható, s vannak olyan tételek, ahol előirányzat átcsoportosításokat kell végezni, mert 
látható, hogy ott nem lehet teljesen felhasználni az előirányzott keretet, az egyensúly 
érdekében. 
Teljesen részletesen tartalmazza az előterjesztés kiindulva a tartalékból azt csökkentve 
határozatról határozatra. Szándékosan nem került bele egyetlen forint előirányzat rendezés 
sem, amelyről nincs számszaki  adatot is tartalmazó határozat, hogy tiszta kép legyen. Az egy 
következő lépés lehet. A jelen rendelet módosítása után kiderül melyek azok az erőirányzatok, 
előirányzat csoportok, amelyeken teljesítésre úgy került sor, hogy nincs  előirányzatot is 
tartalmazó döntés, tehát túllépés keletkezik, vagy az várható.  
Alternatív megoldás lehet az is, hogy azokra a munkálatokra is előirányzatot biztosítunk, 
amelyekről tudtunk, de eddig összegszerűen nem döntöttünk, de ez nem az az előterjesztés. 
Amennyiben ezt elfogadjuk, akkor úgy a működési, mint a fejlesztési„szabad” tartalékra 
kerülnének azok az összegek, amelyek a rendezést követően maradnak, Ezek csökkentett 
összege: működésen megközelítőleg 3 millió Ft olyan keret maradna, mely később osztható, 
míg a felhalmozáson cél nélkül 2 millió Ft lenne, ugyanakkor a meghatározott célra eredetileg 
előirányzott pl. 80 millió Ft-os orvosi rendelő, melyből 1,2 millió Ft került kifizetésre 
tervköltségként  78,8 millió Ft lenne „céltartalékként” amely akár a felhalmozási szabad 
tartalék 4,2 millió Ft-jából 80 millióra ismét emelhető.  
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Reméli, nem az lesz a probléma, hogy az előterjesztés túl részletes, de azért írták le lépésről 
lépésre időrendi sorrendben a határozatok alapján, hogy a testület tiszta képet kapjon. 
 
Liber Árpád képviselő: Kétszer nem fogadták el, most sem tudná megszavazni, a múltkor 
kérte, hogy kapja meg az iskola melletti munkálatoknak a költségeit,  ezt szószerint diktálta 
jegyzőkönyvbe. Az orvosi rendelőre a 80 millió nem lehet mézesmadzag azt már eldöntötték, 
amint kérnek azt kapják meg utána vissza lehet térni erre a kérdésre.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az önkormányzat költségvetési előirányzatairól beszélünk szó 
sincs arról, hogy mi teljesült, vagy teljesül év végéig. Itt nincs egy Ft végrehajtás sem szerepel 
testület előtt, csak tervek, mégpedig azok, amit megszavaztunk, vagy állami pótelőirányzatot 
kaptunk az elmúlt időben. A határozatok úgy szólnak, hogy valamely célra bizonyos összeget 
biztosítunk és azt rendeletbe fogjuk építeni. Ez olyan mintha azt terveznénk mennyi lesz a 
fizetésünk, hogy mennyit költünk, elég volt-e vagy megtakarítottunk-e az egy későbbi a 
beszámoló kérdése, de ez nem az, ez terv, ebben egy árva szó sincs a teljesítésről. Az 
előterjesztésünkben arról beszélünk, hogy döntöttünk arról, hogy benyújtunk egy pályázatot 
és fogunk hozzá biztosítani 5 milliót, ezt rendeletbe a felhalmozási célokra kell tennünk, mert 
ha e nélkül végrehajtjuk a határozatot, akkor túlléptük, mert nincs rá keret. Amennyiben ez a 
tartalékon marad valóban a teljesítés dönti el a felhasználást.  
 
Takács József polgármester : A Caterpillár üzemeltetésére tér vissza és elmondja, hogy 200-
260 ezer Ft havi megbízási díj mellett kb. 300 ezer Ft a havi üzemanyag, voltak javítási, 
gumiszerelési kiadások.  Ki fogjuk mutatni ezt is, ennek semmi akadálya úgy tűnik telkeket 
tudunk feltölteni, ami bevételt képezhet. A gép szép munkát tud végezni, el tudja egyengetni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Igyekszik magyarázni, hogy mit jelent az előterjesztés 
kiemelve példaként  a „Fehér Galamb” ingatlan vásárlását, melyre van ugyan testületi 
határozat 12 millió Ft-tal, de a költségvetési rendeletben nincs rendezve, ezért a beszámoló 
keretében 12 millió túllépésként jelenik meg. Másik példaként említi a Kft-t, ha nincs a 2,9 
millió többlettel megemelve az előirányzat, hiába van határozat a 70 millió helyett 72,9 millió 
túlteljesítés fog mutatkozni.  Nem tud más megoldást ebben a helyzetben, mint hogy a 
következőkben határozat helyett rendeletmódosítást kell minden alkalommal végezni -  jelen 
szituációra tekintve – 37 alkalommal lesz a következőkben a költségvetési rendeletmódosítás 
testület elé terjesztve, ennek és az állami pótelőirányzatokként jelentkező támogatásoknak év 
végéig történő rendezése kötelező. Vagy december 31-én is ülésezni akarunk ?  
 Hogy az így rendezett költségvetés megfelelő fedezetet biztosít-e az legkésőbb a 
zárszámadáskor kiderül, még akkor is lesz rendezendő kérdés.  
Majd felsorolja a testületi határozatokat, hogy vitatják-e, hogy megszavazta a testület  
bármelyiket. Amiket megszavaztak, de már nem kerül végrehajtásra a 16. táblázatba 
címenként vannak felsorolva. Több határozat felsorolása után felteszi a kérdést, hogy valóban 
ezt akarja-e a testület, magyaráztatni amit döntöttek, mert ez számára megalázó, menjenek 
végig, vagy mondjon valamit a  testület, hogy tovább lehessen lépni.   
 
Liber Árpád képviselő: Egyetlen egyet sem vitat, amit felsorolt a jegyző, mert határozottan 
emlékszik  rájuk, mind megszavazták egytől egyig. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Akkor mi a probléma ? 
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Liber Árpád képviselő Neki az a problémája, hogy a ¾ év nincs lezárva, s nem 
államigazgatási szakember, de nem érti miért kellene még egyszer azt, amit már egyszer 
megszavaztak ? Minek ?    
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Mert a törvény, hogy rendeletbe kell ami oda való, nem 
lehetett határozatba hozni az avarégetést. 
 
Liber Árpád képviselő: Megértette, de minek. Beszélni kell róla, le kell ülni, ha december 
31-e a végpont akkor akkor  kell tisztázni. Nem a már megszavazottakkal van problémája, 
hanem azok mindegyikéhez „ragad” valami.  Példaként említi a markológépet, vizsgáztatási 
díj egyebek, amit az előbbi vagy hol tartunk buszt félúton van mi van a műszakiztatásával, 
van rá ajánlatunk ? Ha ezt szavazni kell akkor kezdjük előlről, mert most ki van ragadva 37 
tétel. A képviselői esküjére hivatkozással szóvá akarnak tenni dolgokat, feltételeznek 
dolgokat, a polgármesternek drukkol, állapítsák meg. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A belső ellenőr december 9-i anyagot is megkapta. 
 
Liber Árpád képviselő: Nem akar vitatkozni, szavazzuk meg., ne ő döntsön.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Saját maga otthon is átnézte, most is követte, de van egy áthidaló 
megoldása, hogy csütörtökön délelőtt kizárólag ennek a megvitatására tartsanak egy új 
testületi ülést azzal a kitétellel, hogy nemcsak ezek a már megszavazott határozatok, hanem a 
beadványukban szereplő munkákra fordított költségek is tételesen legyenek kimutatva. Össze 
kell állítani olyan listát is amelyre nincs testületi döntés és az milyen pénzügyi vonzattal járt. 
Neki azt nem kell elmagyarázni, hogy amit már megszavaztak rendeletbe kell foglalni, hiszen 
akkor valóban szabálytalanul járnának el, saját magunkkal kerülnénk ellentmondásba, hogy 
amit egyszer már indokoltnak tartottak és határozattal elfogadtak nem kerül rendeletbe. Ha az 
is mellé kerül, amire nem volt előirányzat, akkor maga részéről elfogadná a ¾ éves 
beszámolót a rendeletet, de most nem tudunk ezen végig menni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A ¾ éveshez ennek az előterjesztésnek már régen semmi köze. 
A közös intézmények beszámolóit elfogadta minkét testület.  A 4-5 mellékletben üresek azok 
a sorok, amelyekhez nincs határozat társítva, ezeket ebből kitűnnek, de ki  lehet egymás alá 
sorolva emelni, másolni, semmi akadálya. Csütörtökön elő lehet azt külön előterjesztésbe, 
listába, foglalni.  
 
 
Dr. Zóka László a mai napon vegyük le napirendről, rendkívüli ülést már milliószor hívtunk 
össze, csütörtökön leülünk és értsük meg végre a ¾ évi költségvetést, hozzunk rendeletet 
amire határozatot hoztunk, de lássuk azt is ami a testület fedezetlennek vél. Ez különösebben 
nagy erőfeszítést nem igényel, hiszen minden anyag rendelkezésre áll. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nincs akadálya, hogy csütörtökön leüljünk, de ez precedens 
lehet minden önkormányzatnak, hogyha nem fogadjuk el a határozat rendeletbe foglalását. 
Akkor látja ennek értelmét, ha a határozattal le nem fedett , vagy év végéig várhatóan 
túlteljesítés, vagy túllépés várható kap a közös hivatal megbízást, hogy arra is találjon 
megfelelő megoldást átcsoportosítás, vagy egyéb jogcímen. Ki lehet mutatni mi az ami 
határozattal elfogadott, ami kötelező, s ami többletigényű és azt miből lehet fedezni. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Érti ő, hogy mindenáron a ¾ évet kell keresztül vinni… 
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Azt is érti, hogy mi az elvárás, de az nem várhatja el senki, hogy   
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azt kérdi az előterjesztésben hol van egyetlen Ft amire nincs 
testületi döntés ? Szó sincs ¾ évről, vagy teljesítésről, költségvetési rendelet módosításról van 
szó.  
 
Dr. Zóka László képviselő: akkor azt nem érti és addig amíg mindenki meg nem érti nem 
javasolja elfogadni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A 8. határozatig értünk el, menjünk végig rajta ? Hogy látja a 
többi képviselő ?  
 
Böröczky Szilárd képviselő: már annyira túlbonyolították a kérdést, hogy már azt nem értik 
mit nem értenek.  Zóka képviselő úrhoz címzi, tényleg ilyen nagy dolgot kellett ebből csinálni 
és ha igen miért nem akkor tették, amikor ennek ott volt az ideje. Miért nem kértek egy napot 
novemberben, hogy üljünk le ? Az tudja, hogy nagyon sokat dolgoznak a hivatalban mindig 
van valami és valaki, vagy valakik akik késő estig, szombaton és még vasárnap is, határidős 
munkán dolgoznak. Rettentő sok dolgot gyűjtöttünk a hivatalnak, hogy fölöslegesen-e vagy 
sem azt nem tudja, de hogy tiszta víznek kell  kerülni a sáros pohárba az biztos.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Mi ennek az oka, vitatjuk bármelyik határozatunkat ? 
 
Dr. Zóka László képviselő: Nem vitatják egyiket sem. A 4. sz. melléklet többet mond mint 
előtte,  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző megkérdezi volt-e valaha arra már példa szerinte, hogy a 
költségvetésnél olyan sor szerepelt, ahol nem vagy nem kellő előirányzat szerepelt ? Volt-e 
erre példa itt 2008-ban vagy azt megelőzően, vagy ez most egy egyedi eset ? 
 
Dr. Zóka László képviselő: Akkor is kellő mértékben kivesézte a  pénzügyi bizottság és a 
testület és megtették azt amit a képviselők kértek és csak akkor fogadta akkor is el a 
képviselő-testület. 
 
Takács József polgármester: Nem kíván belefolyni meddő vitába, rengetek információ 
kavarog benne, mely akkor kerül elő amikor annak eljön az ideje, most csak annyit érdemes 
megnézni a 2008-as jegyzőkönyveket, magáért beszél. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző ? Az is megértené, ha a képviselők azt mondanák 
meggondoltuk magunkat és azon határozatukat, amely pl. a gyógyszertár felújítására 
előirányzatot biztosít, most másképpen gondoljuk, de így megmagyarázhatatlan.  Igy vagy 
úgy az Államháztartási törvény szerint redeletbe kel foglalni.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Elkésett volna, ha csütörtökön ülnénk le, mert ha igen, akkor 
megértené. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nem  elkésett, hanem az, hogy még egyszer, még egyszer, meg 
még egyszer elővenni, kinyomatatni, sokszorosítani, kiküldeni akkor amikor más aktuális 
munka pl. már holnap technikai próba van a választásokra, ez a rengeteg energiát felőrlő, mert 
régen túl lehettünk volna már rajta és régen azon dolgozhatnánk mi az aminek nincs 
előirányzata, ha azt eredetileg elfogadtuk volna ami tiszta sor, mert határozatot hoztunk rá. 
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Dr. Zóka László képviselő: Attól fél bele van csempészve valami. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Visszautasítja, mert azt meg kell mutatni, hogy hol.  
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő: Ha volt egy képviselői indítvány, hogy üljünk le, 
akkor arról szavazzunk, ha nem érti meg kell magyarázni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ez megtehető akkor is, ha ez szavazásra kerül, nem tudja mi 
ennek az oka és mi a valódi célja, de hogy nem az ami itt zajlik az biztos. 
Ilyen szituációt nem vállalhat fel, eztán nem lesz határozat. Képzelje el a volt jegyző úr, hogy 
mit tenne ilyen helyzetbe, hogy a saját határozatait nem akarja rendeletbe foglalni a testület.  
 
Ezt követően kisebb vita után  
 
Takács József polgármester: Mivel napirendre tűzte a testület a rendeletet teszi szavazásra.  
 
3 igen 3 nem és 1 tartózkodással a rendelet módosításra kellő számú szavazat hiánya miatt 
döntés nem született.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Kifogásolja azt, hogy előbb a módosító indítványt kellett volna 
megszavaztatni., de mellékes, mert levettük napirendről.   
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nem levettük, hanem a testület nem szavazta meg. Akkor ha a 
döntéstervezethez érkezett volna módosító indítvány akkor igen, de arra nem érkezett, hanem  
egy ügyrendi kérdés merült fel, hogy  csütörtökre hívjon össze rendkívüli ülést a 
polgármester.  
 
Boór Miklós képviselő: Amit kértek a képviselők már két hete náluk van. Felolvassa 
tételesen. Amit külön kérhetnek az amit a Liber képviselő is említett a működésnél a markoló 
és egyéb költség. Csütörtökön ő ¾ 10 után ér rá.  
 
Liber Árpád képviselő: Abban a listában benne vannak a megszavazottak is, külön kell.  
 
Takács József polgármester jelzi, hogy telefonon történő egyeztetés után úgy hívja össze a 
testületet, hogy mindenki részt vehessen, de várhatólag csütörtök 10 óra. 
 

 
10./ Balatonföldvári TKT társulási megállapodásának módosítása a belső  
       ellenőrzéssel kapcsolatosan 
       Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Takács József polgármester: Olyan vélemény van, hogy minden önkormányzat maga köt 
szerződést. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A többcélú társulást jóval tágabb feladatra hoztuk létre, a  
belső ellenőrzést a Jaconda bt. látta el. A megállapodásból azért is kikerül a belső ellenőrzés, 
mert közben jegyzői kötelezettség lett  a belső kontroll, ellenőrzés megszervezése. A közös 
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hivatalok  az illetékessége területükre kötnek szabadon szerződést, tudomása szerint 
Balatonföldvár már megkötötte.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Valamikor volt pályázati és társulás formájában támogatás. 
Elvárhatjuk-e egy ciklusban egyszer, hogy megmutassa magát. Nem kér rá választ. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nincs már ilyen támogatás, vagy pályázati lehetőség, eddig is 
mi fizettük a társulásnak 185 ezer Ft volt, ez kötelezően ellátandó feladat és a feladatalapú 
finanszírozás része. 
Válaszolni azért kell, mert azt hihetik nem tudunk, vagy nem akarunk egy feltett kérdésre 
válaszolni, ha az a levegőbe marad. A mostani képviselői indítványra januárban jelentést ad, 
amelyre ő lesz az előterjesztője, ugyancsak a zárszámadáskor is, tehát a személyes találkozás 
biztosítva lesz.  
Ezt követően nem a kistérségnek nyújtja be  az ellenőrzési jegyzőkönyveket, hanem 
közvetlenül. Ha gondolja a képviselő-testület megérdeklődi csütörtökön részt tud-e venni az 
ülésünkön, mindet még biztos nem tud, de valami álláspontja biztos kialakult. 
 
Takács József polgármester: Van-e kérdés hozzászólás ? Nehogy  később legyen felvetés. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Összefüggősége miatt most említi, hogy a következő 
napirendek ezzel összefüggnek, a belső ellenőrzési ütemterven túl itt ismerteti, hogy az is 
megállapodás módosítás, hogy Kőröshegy kiviszi az óvodáját és az oktatási társulás is 
megszűnik, marad az orvosi ügyelet, a kislabor és a családgondozás 2014. januártól, a 
határozati javaslatok mindegyikhez az előterjesztés mögött vannak.   
 
Takács József polgármester:  Kéri a szavazásokat. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          226./2013. (XII.16.)sz. határozata: 

 
 

Balatonszemes Község Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a belső 
ellenőrzés 2014. január 1. –i hatállyal kikerül a Balatonföldvári Többcélú 
Kistérségi Társulás által vállalt feladatellátásból, és 2014. január 1-től a 
települési önkormányzatok önállóan látják el a belső ellenőrzést.  
 
Balatonszemes Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja a Társulási Megállapodás 2014. január 1-től hatályos 
módosítását.  
 
 
Határidő: 2014. január 1. 
Felelős: takács József polgármester 

 
11./ A belső ellenőrzés 2014. évi tervének megtárgyalása 
       Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Kérdés hozzászólás nem volt. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                          227/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonszemes 
Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 
1-2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, beszámolásra:  2014. évi zárszámadás időpontja 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

  
12./ Többcélú Kistérségi Társulás óvoda nevelési feladatváltozása, Kőröshegy  
       kilépési szándéka 
       Előterjesztő: Takács József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 

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

 
           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                          228/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 

1. Balatonszemes Község Képviselő-testülete tudomásul veszi Kőröshegy 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőröshegyi Szivárvány 
Művészeti Modellóvoda fenntartóváltásáról szóló 97/2013 (IX.26.) számú 
határozatát.  
 
2. Balatonszemes Község Képviselő-testülete hozzájárul a Kőröshegyi 
Szivárvány Művészeti Modellóvoda fenntartói jogának Kőröshegy Község 
Önkormányzata részére történő átadásához.   
 
3. Balatonszemes Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodát Kőröshegy Község 
Képviselő-testülete a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően önkormányzati 
fenntartásba veszi, önálló intézményként tartja fent, és működteti.  
 
4. Balatonszemes Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Kőröshegy Község Képviselő-testülete az óvodai feladatellátás tekintetében 
a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásból 2014. szeptember 1-ével 
kilép.  
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5. Balatonszemes Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 7/2011. 
(II.9.) BM rendelet alapján kezdeményezze a Miniszternél a Kőröshegyi 
Szivárvány Művészeti Modellóvoda fenntartóváltásának engedélyezését. 
 
 
Határidő: 2014. január 1. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 

13./ Következő évi változásokkal kapcsolatos ügyek. 
                    Lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására vonatkozó kérelmek.  
          Előterjesztő: Takács József polgármester 

       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 14./ Egyéb aktuális ügyek. 
Takács József polgármester ismerteti Fehér László beadványát. 
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Vasicsek képviselő úr által kért lakbér kimutatás zárt ülés 
anyaga.  
Liber Árpád képviselő: Ha tudjuk milyen helyzetben van, nem szabad elvárni, hogy ingyen 
főzzön, fizessünk neki. 
Dr. Zóka László képviselő: Nem kell ingyenesen dolgozni a település rendezvényein sem, de 
nem javasol mérséklést sem, a kettő nem keverhető. Az indokok alapján május 31-ig javasolja 
a bérleményt és akkor lehet meghosszabbítani, ha nincs tartozás. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          229/2013. (XII.16.)sz. határozata: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta 
Fehér László Balatonszemes, Mártírok u. 6. sz. alatti lakos bérleti 
jogviszony meghosszabbítása iránti kérelmét. A még meglévő hátralékot 
nem mérsékli, annak befizetését és a lakásbérleti jogviszonyt 2014. 
május 31-ig hosszabbítja meg, mely ideig a 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról 
gondoskodjék 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2014. január 10. 

 
Tompa Hajnalka Balatonszemes, Vörösmarty u. 10/A. sz. alatti lakos kérelme 
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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                                          230/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Tompa 
Hajnalka Balatonszemes, Vörösmarty u. 10/A.sz.alatti lakos részére, annak 
kérelmét elfogadva a Balatonszemes, Vörösmarty u. 10/A. szám alatti 
önkormányzati bérlakás  bérleti szerződését 1 éves időtartammal,  2014. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról 
gondoskodjék 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2014. január 10. 
 

- Vargáné Urus Teréz Balatonszemes,Bajcsy-Zs. u. 52/2.sz.alatti lakos kérelme 
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          231./2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Vargáné Urus 
Teréz Balatonszemes,Bajcsy-Zs. u. 52/2.sz.alatti lakos részére, annak 
kérelmét elfogadva a Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 52/2. szám alatti 
önkormányzati bérlakás  bérleti szerződését 1 éves időtartammal,  2014. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról 
gondoskodjék 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2014. január 10. 

 
- Róka László Balatonszemes,Bajcsy-Zs. u. 52/3.sz.alatti lakos kérelme. 

(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
-  

Dr. Zóka László képviselő: Ugyanazt javasolja, mint Fehér László esetében. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          232/2013. (XII.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Róka László 
Balatonszemes,Bajcsy-Zs. u. 52/3.sz.alatti lakos részére, annak kérelmét 
elfogadva a Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 52/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás  bérleti szerződését  2014. május 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról 
gondoskodjék 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2014. január 10. 
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15./ Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet felülvizsgálatát és     
       módosítása. 
 

Előterjesztő: Takács József polgármester. 
 

Takács József polgármester: Előzetesen jelezte, hogy a temető rendeletnél a szociális 
temetkezés megkülönböztetés nélkül a sorba temetés és a soron következő urnafali elhelyezést 
tartalmazza. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ezzel egyetért, hiszen korábban az. un. temetőárokba történő 
temetés rossz  ómen. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna a temető rendelethez kéri Liber Árpád segítségét, hogy a 
díszsírhelyekről szóló rendelet függeléke teljessé váljon, mert egy esetben intézkedni kellett a 
megváltás visszafizetés iránt.  

 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 

 
 
Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testületének 17/2013 (XII.13) rendelete a 

temetők rendjéről és fenntartásáról és a temetkezésről szóló 17/2005 (XI.28)  rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 18 óra 00 perkor bezárta. Az ülés zárt ülésként folytatódott, 
amelyről külön jegyzőkönyv készült.  

 
 

Kmf. 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 
 
 


