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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 19-én a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kistermében 14 óra 00 perckor kezdődő nyilvános  
üléséről. 
 
 Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                 Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós           Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd        Kertész Adél a „Szemesért” Kft. ügyvezetője 
Gelencsérné Oszlár Viktória        Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Liber Árpád Béla         Mórocz Zsófia mb. műv.ház vezető 
Dr. Zóka László  települési képviselők               Bene Zoltánné Ök. Konyha vezetője 
            Goodwill Kft. képviselői 
            Hajduné Berta Katalin köztisztviselő 
 
Jelen van még 1./ napirendnél Nagy László ök. főépítész; Ratku Mihály építészmérnök 
műszaki ellenőr.  
 
Késését előre jelezte: Ifj. Vasicsek László 
              
Érdeklődő: - 
 
Takács József polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésen a 7 képviselőből 6  
jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
A meghirdetett napirendi pontok előtt kérte napirendként felvenni a Polgármesteri Hivatal 
felújításával kapcsolatos kérdések megvitatását, amelyhez a Goodwill Kft. szakemberei, a 
műszaki ellenőr és a főépítész is jelen van. 
Ezzel a kiegészítéssel előterjesztette napirendi tervezeteit: 
 

1./ Polgármesteri Hivatal felújítása és tetőjavítása. 
    Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
2./   A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt     
      határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök      
      gyakorlásáról 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 3./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   
      2013. évi ellátásáról 
       Előterjesztő: Takács József polgármester 
   
 4./ Beszámoló az Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálat 2013. évi  
       szakmai munkájáról 
       Előterjesztő :  Takács József polgármester 
 
 5./Az idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdései. A nyári rendezvények    
      megszervezése. 
     Előterjesztő:  Takács József polgármester 
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                           Mórocz Zsófia megbízott művelődési ház vezető 
 
6./ Beszámoló a „Szemesért” Nonprofit Kft.   szezonra való felkészülésüléséről, a   
     2014. évi feladatterv elfogadása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
      Kertész Adél „Szemesért” Nonprofit Kft.  
 
7./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek. 
 

A javasolt napirendeket a képviselő-testület tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ Polgármesteri Hivatal felújítása és tetőjavítása. 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Takács József polgármester felkéri a Goodwill Kft. képviselőjét, mondja el javaslatait a 
hivatal felújításával kapcsolatban. 
 
Goodwill Kft. képviselője elmondja, a hőszigetelés kapcsán felmerültek olyan 
többletköltségek, mint az épület díszítő elemeinek reprodukálása, és felhelyezése. Másik 
dolog a redőnyök beépítése, amit a pályázat nem tartalmaz ugyan, de a nyári napsütéses 
időben szükség van rá. Erre már adtak egy árajánlatot, amit a héten még szeretnének 
módosítani, mert nincs szükség hőszigetelt alumínium redőnyökre, ezért egy olcsóbb kivitelt 
fognak ajánlani. A tetővel kapcsolatban hoztak egy cserép mintát, erre is adtak egy 
árajánlatot. A munkakezdés időpontját kellene mielőbb egyeztetni.  
 
Takács József polgármester kiegészítésként elmondja, helyi ácstól is kért árajánlatot. 
 
Ratku Mihály építészmérnök: Elejétől kezdve próbáltunk helyi vállalkozókat is bevonni a 
munkába. Gépészt nem sikerült találni, két ácsot kerestünk meg, közülük csak Petrovics 
Krisztián  tudta bevállalni a feltételeket. Az Ő ajánlatában szerepelt az egész csatornacsere is, 
míg a másikban csak felújítás szerepelt, és valamivel olcsóbb volt, mint a Goodwill Kft. 
ajánlata. Összességében 3-400 ezer forinttal olcsóbbért vállalta el, és időben el tudja kezdeni a 
munkát.  
 
Nagy László főépítész: Érdemes lenne összehasonlítani a két ajánlatot, és most döntést hozni. 
Akkor látni lehet, mennyi többlet költséget igényelnek a munkák, és az önkormányzat miből 
tudja ezeket a költségeket fedezni. Mindkét ajánlat a bemutatott cserépre készült, tehát 
összevethetők az ajánlatok. Egyértelműen kedvezőbb a helyi vállalkozó ajánlata. A külső 
homlokzati színezéséről is dönteni kellene, és erre is fel kellene készülni a kivitelezőnek. Az 
épület kb. 100 éve épült, akkor egy sárga árnyalatú mész alapú festést kapott, szeretné, ha 
most is ehhez hasonló színezést kaphatna, de természetesen a testületnek kell ezt eldönteni. 
Fontosnak tartja, hogy a környező épületekhez valamilyen módon illeszkedjen.  
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Böröczky Szilárd képviselő egyetért azzal, hogy maradjon a megszokott szín, ne legyen 
hivalkodó. Úgy véli, rábízhatják a Főépítész úrra a színválasztást. Szerinte kevesebbe kerül, 
ha olcsóbb redőnyt építenek be.  
 
Goodwill Kft. képviselője a színekkel kapcsolatban elmondja, hoznak színsémát, de ők sem 
számoltak a külső színezésnél extra színekkel. Az a kérésük, jelöljenek ki egy időpontot, vagy 
egy személyt a szín kiválasztására.  
 
Takács József polgármester: Az is hozzátartozik a dologhoz, hogy 700 ezer forint 
többletköltséget jelent a díszítő elemek elkészítése. 
 
Nagy László főépítész azt javasolja, tételesen sorolják fel a többletköltségeket. 
 
Goodwill Kft. képviselője ismerteti a díszítő elemek és a redőnyök költségeit.  
 
Böröczky Szilárd képviselő az iránt érdeklődik, a tetőszerkezet javítása hogyan fog történni? 
 
Időközben megérkezett Vasicsek László képviselő, így a képviselő-testület létszáma 7 főre 
kiegészült. 
 
Nagy László főépítész elmondja, a tetőn most kb. 25 éves tatai cserép van. Ez a cserép olyan 
állapotban van, hogy 5-10 éven belül mindenképp indokolt lenne a cseréje. A tetőszerkezet 
megerősítése nem szükséges, ha egy olyan cserepet választanak, ami nem túlságosan nehéz. 
Nem javasolja a tetőcsere elodázását, mert most beruháznak egy külső felújításra, amit pár év 
múlva tönkre tenne egy tetőcsere. Sajnos drága a tetőcserép, ezért ez jelentős összeget tesz ki.  
 
Ratku Mihály építészmérnök ezt követően ismerteti a számokat.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Összeállnak a költségek, de pontosítani kellene. Arra kíváncsi, 
mennyi többletköltséggel kell számolni, és ezt miből biztosítják. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A költségvetési rendeletünkben meghatároztuk a bruttó 
összeget a hivatal felújítására, ami 17 millió 900 ezer forint volt. Ez volt a pályázat összege, 
amelyben benne volt az 500 ezer forintos kémény is. Igaz, hogy a pályáztató támogatásként 
nem biztosítja a kémény cseréjét, de ez alapvető feltétele technikailag a szükséges 
fűtéskorszerűsítésnek. A 17 millió 900 ezer forintban benne van ugyan a kémény, de 
arányaiban a támogatás összege 500 ezer forinttal kevesebb lesz, mint amit az eredeti 
költségvetési rendeletbe beterveztünk. Ezen kívül ott vannak a homlokzat díszítő elemei, 
amelynek összege kb. bruttó 900 ezer forint, és eddig 1 millió forint volt eddig az a vakolható 
redőny, ami hőszigetelt kivitelben készült volna el. 1millió 900 ezer forint az a többletköltség, 
ami a vakolatdíszítésre és a redőnyre vonatkozott. Ezen felül van  6 millió 500 ezer forint, a 
tetőszerkezet javítására vonatkozó árajánlat, tehát a kettő összege 8,5 millió forint. Ha a 12 
millió 900 ezer forinthoz hozzáadjuk a 8,5 milliót, akkor 26 millió 400 ezer forint volna az a 
kivitelezési költség, amelyből a pályázat során 15 millió 200 ezer forintos nagyságrendű 
támogatást tudunk megszerezni. Tehát az önkormányzat saját ereje, és a pótmunkáknak az 
összértéke 11 millió 200 ezer forint körül alakulna. Szükséges egy villámhárító felszerelése is 
a tetőre.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Így most tudjuk, hogy az önkormányzatnak ehhez a 
beruházáshoz kellene 11,2 millió forintot hozzátenni. Összességében Petrovics Krisztián 
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ajánlatát javasolja elfogadni. A redőnyökön lehet valamit takarékoskodni, viszont a díszítő 
elemekre oda kell figyelni, hogy az épület megtartsa eredeti formáját. A homlokzat festést 
illetően egyet ért a Főépítész úr által elmondottakkal, és javasolja, hogy a Polgármester úr és a 
Főépítész úr üljön le a szakemberekkel, és válasszák ki a megfelelő festéket. Amennyiben 
megvan a fedezet a plusz költségekre, javasolja az összeg elfogadását. Ez által a hivatal 
épületét rendbe lehet tenni. Példaként említi a somogytúri hivatalt, hogy kisebb település 
Balatonszemesnél, de nagyon szép hivatala van. 
 
Takács József polgármester egyetért Dr. Zóka képviselő úrral. Sok éve terveztük már ezt, de 
eddig nem sikerült rá pénzt szerezni. Az országban bármerre megyünk, a polgármesteri 
hivatalok a legelegánsabbak.  
 
Boór Miklós képviselő azt kéri, nézzék meg, van-e lehetőség a parkoló rendbetételére. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Több, mint 35 millió forintot tettünk tartalék keretre, amiből 
eddig kb. 12 millió forintot felosztottunk. Ennek a terhére tudjuk most a pótmunkákat 
megrendelni, és elvégeztetni.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete a  
Polgármesteri Hivatal felújítása kapcsán indokoltnak tartja, hogy 
a felújítással egyidejűleg a pályázati önerő megemelése mellett  
és a Goodwill Kft. ajánlata alapján pótmunkaként kerüljön  
elvégzésre az épület eredeti homlokzati díszítését  
helyreállító és az árajánlatban szereplő mennyiségek szerinti  
bruttó 900  ezer Ft kiviteli költségként jelentkező munka. 
A homlokzat színezésével kapcsolatosan az előzetesen  
elhangzott főépítészi szakvéleménnyel egyetért és felhatalmazza  
a polgármestert és a főépítészt, hogy a színskála alapján   
közösen határozzák azt meg. 
A felújítás részeként elrendeli továbbá a vakolható redőnytokkal  
kivitelezendő árnyékolóval való ellátás pótmunkáját is.  
A Goodwill Kft árnyékolásra vonatkozó árajánlatában szereplő  
magasabb költséget igénylő (1 mó Ft) hőszigetelt redőnyt nem  
fogadja el, helyette alacsonyabb árfekvésű (pl. műanyag) redőny  
elhelyezését kéri, biztosítani. A képviselő-testület ennek  
ellenértékét a 2014. évi költségvetés tartalékkerete terhére  
biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 17.900 ezer Ft felújítási  
költségvetési keret mellett külön szerződést kössön a fenti  
pótmunkák végzésére a Goodwill Kft.-vel. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő:  szerződéskötésre 15 napon belül 
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
A  Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri  
Hivatal támogatással megvalósuló felújításnak nem része a 
tetőszerkezet javítása, de megerősítve a 143/2014 (V.8) határozatát,  
szükségesnek ítéli az egységes kép (utca és épület látvány) kialakítása 
érdekében és a felújított épület állagmegóvása (későbbi rongálódással 
járó munkálatok elkerülése) érdekében. 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a bekért árajánlatok közül  
a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Petrovics Krisztián helyi  
vállalkozó árajánlatát fogadja el és bízza meg a községháza tetőzetének  
önkormányzat által biztosított anyaggal történő javításával és héjazat 
cseréjével. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy összességében az  
1.965.960.-Ft, bruttó vállalkozói díj mellett a tervezett anyag költsége: 
bruttó 4. 603.893,-ft. 
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének tartalékkerete terhére a 
megállapított összegek felhasználását átcsoportosítja, s felhatalmazza a 
polgármestert az anyagbeszerzések megrendelésére és szerződések 
megkötésére. 
 
Határidő: szerződéskötésre és megrendelésekre15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 

    
 
 
A fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

SZÜNET 
 

Szünet után: 
 
   
2./   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.) 
 
 
Böröczky Szilárd képviselő az orvosi rendelő építése felől érdeklődik. 
 
Takács József polgármester elmondja, 20-án jár le a határidő, remélhetőleg rendben lesz a 
dolog. Ha nem történik valami, el kell gondolkodni, hogyan tovább. 
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Boór Miklós képviselő: Kártérítést nem kérhetünk? 
 
Takács József polgármester erre nem tud mit mondani. 
 
Boór Miklós képviselő azt kérdezi, megoldható lenne-e  70 év feletti emberek részére az 
ingyenes ebéd kiszállítás? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző május 28-ra javasolja egy rendkívüli ülés összehívását, többek 
közt az orvosi rendelő építése ügyében, akkor erre is visszatérhetnek. 
 
Takács József polgármester ezt követően röviden ismerteti a két ülés közti fontosabb 
eseményeket. Emlékeztet rá, hogy elmaradt a szezon előtti falubejárás, az elkövetkezendő 
ülés előtt ezt be lehetne pótolni. A vihart sikeresen átvészeltük, a Caterpillar sokat dolgozott a 
kárelhárításban. A Vasvári Pál és a Berzsenyi utcákban megtaláltak régi átereszeket, de 
elhanyagoltak, azokat rendbe kell tenni. Vásároltunk egy szivattyút, mert nagy szükség volt 
rá. 2 napig 10 ember dolgozott a vízkár elhárításán. Nagy Attila favágó megbízást kapott a 
veszélyes fák kivágására.  Vis major igényünket benyújtottuk.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a 
polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, valamint a nagyobb összegű (100 
ezer Ft feletti) kifizetésekről szóló  tájékoztatót és jelentést  
a vitában elhangzottakkal együtt, az előterjesztésben 
ismertetett  végrehajtását illetően elfogadja, illetve 
tudomásul veszi. 

                               Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
3./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   
     2013. évi ellátásáról 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Takács József polgármester elmondja, részletes anyagot kaptak.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nincs olyan probléma, amit ki kellene emelni.  
 
Boór Miklós képviselő megköszöni az egész éves munkát. Kevés ilyen település van, ahol 
így gondoskodnak a gyerekekről és az idősekről. 
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Takács József polgármester: Elégedett a munkatársakkal.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló értékelést 
megtárgyalta és a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja ill. 
tudomásul veszi. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelésről a Megyei Gyámhivatalt értesítse, 
valamint annak észrevételéről a testületet tájékoztassa. 

 
Felelős: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Határidő: 2014. május 31. 

 
 
 
4./ Beszámoló az Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálat 2013. évi  
     szakmai munkájáról 
     Előterjesztő :  Takács József polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Takács József polgármester: Minden évben gyűjtünk tűzifát. Éhező és fázó embert nem 
szeretnénk látni Balatonszemesen. 
 
Hajduné Berta Katalin szociális ügyintéző: Korábban szóba került a 70 év felettiek 
ingyenes ebéd kiszállítása. Amennyiben a kiszállítási körből kikerülnek a 70 év feletti 
emberek, 10-en maradnának, akinek fizetni kellene a szállításért. Aki most el tud menni érte, 
ezt követően ők is kérnék a kiszállítást, ez pedig nehezen lenne megoldható a gondozók 
részéről.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Elképzelhető, hogy későn kapnák meg az ebédet az idősek, és 
ez is problémát okozna. Ha valaki valamilyen oknál fogva nem tudna elmenni az ebédért, azt 
egyedi határozattal valamilyen módon tudjuk kezelni. 
 
Hajduné Berta Katalin szociális ügyintéző megemlíti, korábban többen kérték a kiszállítást, 
de mióta differenciáltan fizetni kell érte, kevesebben kérik. 
 
Dr. Zóka László képviselő támogatja az egyedi elbírálást. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2014. (V.19.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi 
szociális gondozó szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról szóló 
értékelést megtárgyalta és a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja ill. 
tudomásul veszi. 

 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2014. május 31.  

 
 
 
5./ Az idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdései. A nyári rendezvények    
     megszervezése. 
     Előterjesztő:  Takács József polgármester 

                Mórocz Zsófia megbízott művelődési ház vezető 
    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Takács József polgármester megkérdezi Mórocz Zsófiát, a beszámolóhoz kíván-e 
kiegészítést tenni. 
 
Mórocz Zsófia mb. műv.ház igazgató: A program még bővítés alatt van, a tájékoztató a 
jelenlegi állapotot tükrözi. A tavalyi évhez képest 2 millióval kevesebbet kapott a művelődési 
ház, ezért nehéz a megszokott színvonalat tartani.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdéseiről, valamint a nyári 
rendezvények megszervezéséről szóló  előterjesztést megtárgyalta és a 
vitában elhangzottakkal együtt elfogadja ill. tudomásul veszi. 

 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2014. május 31.  

 
    
 
6./ Beszámoló a „Szemesért” Nonprofit Kft.   szezonra való felkészülésüléséről, a   
      2014. évi feladatterv elfogadása 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 

                Kertész Adél „Szemesért” Nonprofit Kft.  
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kertész Adél Kft. ügyvezető igazgató: Van munka bőven, főként most a vihar után. 
Elmondja, a téli időszakban elkészültek a nagyobb kukák, amiket korábban kértek.  
 
Böröczky Szilárd képviselő a programot megfelelőnek tartja, ha ezt tartani tudják, nagy gond 
nem lehet. Az időjárást mindig bele kell kalkulálni.  
 
Takács József polgármester: A szemétszállítással vannak problémák. A mostani 
szemétszállító cégnek a gépparkja nagyon hiányos, rosszabb minőségben végzik a 
szolgáltatást. Ha ezt korábban tudtuk volna, nem kezdeményeztük volna a ZÖLDFOK-tól 
való leválást.  
 
Kertész Adél Kft. ügyvezető igazgató: Szelektív gyűjtésnél problémát jelent, hogy az üveg 
elszállítása nem megoldott. A korábbi szelektív gyűjtő konténerek a Kft. telephelyére lettek 
beszállítva, ott őrzik azokat.  
 
Boór Miklós képviselő felhívja a figyelmet, hogy a Bajcsy-Zs. u. alsó szakaszán, a rádi 
bejáróig kerékpárral nagyon nehéz közlekedni. Kéri, hogy az ágakat vágja le a Kft, vagy 
szólítsák fel a tulajdonosokat.  
 
Böröczky Szilárd képviselő példaként említi Balatonőszödöt, ahol egységesen ültettek fákat. 
 
Dr. Zóka László képviselő szintén egységes falukép létrehozását támogatja. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Május 31-ig le kell bonyolítani a Kft. közgyűlését, ezért azt 
javasolja, a 28-i képviselő-testületi ülést követően tartsák meg a Kft. közgyűlését.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
   Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

„Szemesért” Nonprofit Kft. szezonra való felkészüléséről szóló  
előterjesztését és a 2014. évi feladattervét elfogadja. 
A Képviselő-testület a L.Z. Művelődési Házban tartandó Kft.  
taggyűlését 2014. május 28-ra 16 órai kezdettel és a kötelezően tartandó  
napirendek (2013. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint  
ahhoz kapcsolódó és a törvényi változásokból eredő alapító okirat   
módosítása érdekében összehívja. 
A taggyűlést megelőzően a Kt. falubejárást tart. 
 
Határidő: május 28. 
Felelős: Takács József polgármester 
              Kertész Adél ügyvezető igazgató 
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A fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

SZÜNET 
 

Szünet után: 
 
 
7./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek. 
 
a./ Idegenforgalmi prospektus megrendelése. 
     (Írásos előterjesztés 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 

153/2014. (V.19.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Balatonszemest népszerűsítő turisztikai kiadvány ismételt  
sokszorosítását határozza el. Az ajánlatban szereplő paramétereknek 
megfelelően elfogadja az Arcusnet Star Kft (Petrivente) 26+4 
oldalszámra vonatkozó ajánlatát, mely 5000 db kiadvány ismételt 
nyomdai kivitelezésére vonatkozik bruttó 495 300 Ft vállalási díjjal.  
A Képviselő-testület a kiadvány elkészíttetését megrendeli, a vállalási 
díjhoz az Önkormányzat legfeljebb bruttó 400.000,- Ft összeget 
biztosít. A fennmaradó különbözetet a hirdetési felület kitöltéséből, a 
helyi hirdetők által megfizetett megjelenési költségből származó 
bevételekből (10 e Ft/ hirdetés) kéri kiegészíteni. 
A Képviselő-testület megbízza a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai 
Egyesületet, hogy a kiadvány megvalósulását szervezze meg és annak 
kivitelezését bonyolítsa le. 
Felkéri a Polgármestert e határozat közlésére. 

 
Határidő: 2014. június 30 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
b./ Opel Astra szgk. beszerzéséhez és forgalomba helyezéséhez szükséges költségek. 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2014. (V.19.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kiss-Gerencsér Autóház Kft (Nagykanizsa) ajánlatát, továbbá kiegészíti 
a 63/2014. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozatát. 
A Képviselő-testület  a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet támogatási 
határozata keretében beszerzendő Opel Astra 1.4 Selection gépjármű 
üzembe helyezéséhez szükséges további kiadásokat, mint  

- átadásra történő felkészítés 45 720 Ft 
- vagyonszerzési illeték 88KW Ft/kW x 750, azaz 66 000 Ft 
- műszaki vizsga, rendszám, törzskönyv és forgalmi engedély illetéke 

37 375 Ft összegeket a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a gépjármű 
adásvételi szerződésének aláírására és annak üzembe helyezéséről való 
gondoskodásra. 

 
Határidő: a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6  
hónap 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
c./ A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartói Társulás tevékenységi köre. 
    (Írásos előterjesztés 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 
155/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Balatonszemes-Balatonőszöd- Somogytúr 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodását az előterjesztések alapján elfogadja.   
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére, a 
Magyar Államkincstár felé történő törzskönyvi bejegyzés  
módosítására. 
 

                                 Határidő: 15 napon belül  
  Felelős :  Takács József  polgármester 

 
 
 
 
d./ Információs iroda használati szerződése. 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2014. (V.19.) számú  határozata: 

 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                   Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülettel a balatonszemesi  
                                  1900 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett 28 m2 felépítményt turisztikai  

információs szolgáltatás céljára térítésmentesen használatba veszi. 
   A jegyzőkönyvhöz csatolt szerződéstervezetet jóváhagyja és  
                                   felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
   Határidő: azonnal és máj. 31. 
                                   Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
e./ Kőröshegyi óvoda önkormányzati fenntartásba vétele. 
      (Írásos előterjesztés 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 
157/2014. (V.19.) számú  határozata: 

   
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
   Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás 27/2014 (V.15.)  
                                   Társulási Tanács határozata alapján tudomásul veszi, hogy Kőröshegy  
                                   Község Önkormányzata a Szivárvány Művészeti Modellóvoda  
                                   fenntartói jogát 2014. szept. 01-i hatállyal a Társulástól átveszi és                                   
                                   az óvoda fenntartási társulásból kilép. 
 
                                  A Képviselő-testület jóváhagyja, az ebből eredő társulási  
                                  megállapodás  változásait. 
 
                                  Határidő: azonnal és szept. 01. 
                                  Felelős: Takács József polgármester 
                    
 
f./ Önkormányzat számítástechnikai eszközei 
    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2014. (V.19.) számú  határozata: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2014  
                                  (II.27) határozata alapján beszerzett és az önkormányzat technikai  
                                  felszerelésére adott árajánlat alapján tudomásul veszi, hogy a Windows  
                                  XP Windows XP- Windows 7-es, valamint az Office program 2003 -as 
                                 verziójának 2010, vagy azt követő verzió cseréjére, illetve az Internet  

          le,- és feltöltési sebességének növelésére két ütemben kerül sor. első  
          ütemben a 2014. évi költségvetési tartalékkerete terhére 661 ezer ft  
          előirányzatot biztosít, míg II. ütemére a többletbevételek ismeretében a  
          II. félévben, vagy a 2015. évben kerüljön sor. 
 
          Határidő: azonnal és értelem szerint 
          Felelős: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 
 
 
g./ Kérdések, bejelentések 
 
Boór Miklós képviselő: Jelzi, hogy 35-36 fős lesz az első osztály, ezért két osztály fog 
indulni, melyről a tankerület határozata megérkezett. Ez tovább súlyosítja és sürgeti az iskola 
bővítésének kérdését, melyre véleménye szerint akár szeptemberig megvalósítható. 
Kifejti a bővítés indokait. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 16 óra 25 perckor bezárta, az ülés zárt ülésként folytatódott, 
amelyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 

 
Kmf. 

 
 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 

 
 
 
 
 


