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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 8-án a 
Községháza tanácskozó termében  10 óra 30 perckor kezdődő – zárt ülést követő - 
rendkívüli nyilvános  üléséről. 
 Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                 Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós           Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd         
Liber Árpád Béla  
Ifj. Vasicsek László           
Dr. Zóka László  települési képviselők 
 
Távolmaradását előre jelezte:  Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő         
              
Érdeklődő: - 
 
Takács József polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésen a 7 képviselőből 6 
továbbra is jelen van ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Egyetlen napirendként a május 5-én testületi megbeszélésen elhangzottak és a meghallgatás 
eredményeként kialakult határozati javaslatok elfogadását javasolta megtárgyalni. 
 
 
1./ Orvosi rendelő kiviteli tervei 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2014. (V.08.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi 
rendelő kiviteli terveinek készítése tárgyában 2014. május 5-én 
meghallgatott főépítészi és műszaki ellenőri vélemény, valamint a 
tervező nyilatkozata alapján a 2014. évben történő kivitelezés 
megvalósíthatósága érdekében a szerződésszerinti teljesítéshez május 5-
től kezdődően további 15 nap várakozási határidőt állapít meg. Ezen 
időn belül kiemelten fontosnak és a további károk elkerülése érdekében 
elengedhetetlennek ítéli, hogy a várakozási határidőn belül a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Magyar közbeszerzési 
Zrt. vezetője által meghatározott eljárás megindításához szükséges 
tervek, az árazatlan és árazott költségvetés átadásra kerüljön. A határidő 
eredményes letelte esetén a Képviselő-testületet felhatalmazást ad a 
közbeszerzési eljárás haladéktalan megindítására. A határidő 
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eredménytelen letelte esetén a Képviselő-testület külön döntést hoz az 
anyagi, jog és etikai eljárások kezdeményezéséről. 
 
Határidő: május 20. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
 
 
 
3./ Polgármesteri Hivatal felújítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Május 5-én elhangzott, hogy a tető karbantartása szükséges 
még mielőtt a felújítás megkezdődik. Május 19-i ülésre hozzuk az árajánlatokat, most elvi 
döntés szükséges. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2014. (V.08.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel 
a várható felújításra is – szükségesnek ítéli a tető javítását. A  
tetőszerkezet megerősítéssel nem járó munkákra soron kívül kell 
ajánlatokat kérni és annak ismeretében a 2014. évi költségvetési 
rendeletének tartalékkerete terhére átcsoportosítást kell végezni. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal és ajánlatok elbírálására május 19. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
 

 
 
4./ Dr. Rozs Andrea gyermekorvos szerződésének közös megegyezéssel történő    
      megszüntetése 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2014. (V.08.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Rozs 
Andrea Éva gyermekorvosnak, mint a MEDIRO Egészségügyi Bt. 
(képviseli: dr. Vincze Andrea Éva sz. Rozs Andrea; 8600 Siófok 
Batthyányi u. 45.) gyermek háziorvosi szolgáltató képviselőjének 2014. 
március 20-án kelt levelében foglaltakat tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület a MEDIRO Egészségügyi Bt és Balatonszemes 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Balatonszárszó 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Balatonőszöd 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szólád Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között 2013. április 4-én, Házi 
gyermekorvosi feladat ellátására kötött megbízási szerződést 2014. 
június 30. napjára közös megegyezéssel megszünteti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
 
 
5./ Metalwar Management Bt. rendezvényszervezés és költségei 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Május 5-i ülésen hallgattuk meg őket, milyen elképzeléseik 
vannak. 06.20-21-22. lenne a rendezvény időpontja. Elhangzott, hogy ingyenes lenne a 
rendezvény, ami azt jelenti, ők hozzák a színpadot, a hozzá tartozó pirotechnikai és 
elektronikai eszközüket. Vállalják a rendezvényen fellépők honoráriumát. Amit viszont 
kérnek biztosítani, azok le vannak írva a határozati javaslatban. A szállásolásból szeretnénk a 
rendezvény nyereségét magunk részére biztosítani. Viszont vannak olyan költségek, amelyek 
felmerülnek az előkészítés során. Egy ilyen rendezvény esetében jegyzői hatáskörbe tartozó 
engedélyezési eljárást kell végig vinni. Olyan biztonságos rendezvényt kell lebonyolítani, 
ahol tragédia nem történhet. Ez különböző költségekkel jár. A biztosítást meg kell oldani.  
Csak a kemping körbe kerítése 1 millió 650 ezer forintba kerülne, plusz a kapuk, ez kb. 1 
millió 800 ezer forint lenne. A területet nem kordonnal kívánják a rendezők körbe keríteni, 
hanem kereskedelmi egységekkel. A biztosítási díjak összességében cca. 3 millió forintot 
tennének ki, ebben benne van a mentők, őrök stb. Egy keretösszegben kellene gondolkodni. 
 
Liber Árpád Béla képviselő azt kéri, írják le papírra, mi mennyibe kerül.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nem szeretnénk még egy szkíta kiállítást! 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Korábban azt mondta a testület, a kérdés elviekben rendben 
van, a kempingből fedeznénk a kiadásokat.  
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Dr. Zóka László képviselő: A keretösszeget kellene most elfogadni, és a számításokat 
következő ülésre visszahozni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: 3 millió forint működési költségre és 1,8 millió forint a 
körbekerítésre, ez lenne a keretösszeg.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő aggasztónak tartja az áramköltséget.  
 
Boór Miklós képviselő felhívja a figyelmet, a kempingbe vizesblokk is kell! 15 biztonsági 
embert kevésnek tart. 
 
Takács József polgármester: A tavalyi fesztivál jól sikerült, szép bevételt hozott. 
Valamennyi rizikó mindig van. 
 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2014. (V.08.) számú  határozata: 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
június 20-22 között ingyenesen látogatható „Balatonszemesi Gyöngy 
Fesztivál 2014” rendezvény megtartásához a rendezvényszervezők 
2014. május 5-én történt meghallgatása és rövid rendezvényterv 
ismertetése alapján a hozzájárulását adja és ezen rendezvény (1 éves) 
szerződésének aláírásával a polgármestert felhatalmazza. 
Tudomásul veszi, hogy a rendezvény megtartás feltételeinek biztosítása 
az önkormányzatot terheli és az alább felsorolt feltételeket és annak 
költségeit vállalja: 
- a körülkerített kemping kialakítását és annak működtetését (melynek 
bevétele is az önkormányzatot illeti) 
- Engedélyek beszerzéséhez, illetve annak bonyolításához a szükséges 
segítség biztosítását. 
- Egészségügyi ügyelet, menőszolgálat, tűzoltó szolgálat, rendőrségi 
felügyelet és biztonsági szolgálat és a polgárőrség helyszíni 
biztosításnak költségeit. 
-  Színpadok által fogyasztott áram költségeinek átvállalását. 
- Ivóvíz biztosítását és az üzemképes mobil WC-k biztosítását, annak 
tisztántartásáról való gondoskodást. 
- Hulladék összegyűjtését, és elszállítását a terület takarítását. 
- Promóciók, híresztelések és a helyben rendelkezésre álló hirdetési 
felületek ingyenes biztosítását, sajtóorgánumok segítségével a 
propaganda támogatását. 
A Képviselő-testület a fenti költségek fedezetére a 2014. évi 
költségvetési rendeletének tartalékkerete terhére 5.000.000,- Ft 
keretösszeget biztosít, mely tételes elszámolására a rendezvény 
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befejezését követő 30 napon belül Képviselő-testületi ülésen kell, hogy 
sor kerüljön. 
 
Határidő: folyamatos és jún.20-22, valamint július 22. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
Bejelentések 
 
 
Takács József polgármester elmondja, a horvát-magyar kerékpárút pályázat kapcsán május 
20-án egy küldöttség megy Horvátországba. Kéri a képviselőket, aki szeretne részt venni a 
találkozón, az időben jelezzen vissza. 
 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 11 órakor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 

 
 


