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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kistermében 16 óra 00 perckor kezdődő 
rendkívüli nyilvános  üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
Takács József polgármester                                  Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós            Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd               
Dr. Zóka László  települési képviselők            
 
Távolmaradását előre jelezte: Gelencsérné Oszlár Viktória 
              
Érdeklődő: 1 fő 
 
Takács József polgármester megállapította, hogy a nyilvános ülésen a 7 képviselőből 4  
jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
A polgármester ismertette, hogy a május 19-én tartott ülésen került meghatározásra a mai 
rendkívüli ülés és annak fő napirendjei is. 
 
Ezzel előterjesztette napirendi tervezeteit: 
 

1./ A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014 (II.11) rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
2./   A szociális igazgatásról és a szociális alap ellátások helyi rendszeréről szóló új  
      rendelet megalkotása  
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
3./ A település szilárd hulladékkezelésről szóló 12/2013. (XII. 16.)    
     Önkormányzati rendelet módosítása 

       Előterjesztő: Takács József polgármester 
   
 4./ Egyéb aktuális ügyek 
      a./ Vis maior támogatás saját erő 
      b./ Balatoni Hajózási részvények vételi ajánlata 
      c./  Közterület-foglalás kültéri sport 
      d./ Takácsné Jáger Teréz mutatványos közterület használati díj mérséklési   
            kérelme 
      e./  Képviselők bejelentései, javaslatai 
 
 

A napirendi tervezetek tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Takács József polgármester a meghirdetett napirendi pontok tárgyalása előtt a júliusban 
megrendezendő Rock Pat Fesztivállal kapcsolatban szeretne tájékoztatást nyújtani a 
Képviselő-testület részére, ezért a mai ülésre meghívta a rendezvény szervezőit. 
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Orbán Attila, Kisgyura Attila és Somoskői Gergely felváltva ismertették, hogy a tavalyi Rock 
Beach első ízben történő megrendezése nagy erőfeszítésekbe került és sikeresnek mondható, 
bár veszteséges volt. Az idei Rock Fesztivált időben igyekeztek meghirdetni és saját tőkét 
kockáztatnak, ezért nem tartanák helyesnek, ha a sok marketing és egyéb nehéz feladat és 
tevékenység után olyan kockázatnak lennének kitéve, amely a Rock Part Fesztiválra is kihat. 
Kérik, hogy ne legyen Rock zenei rendezvényre más szervezőnek lehetőség adva mégpedig 
méltánytalan módon az önkormányzat anyagi támogatásával. 
Elmondják, hogy úgy érzik tőlük anyagi támogatást várnak, míg a másik fesztivál rendezőit az 
önkormányzat támogatja. 
Azzal, hogy a terület rendezésében, a víz,- és szennyvíz bekötésben partnerek voltak és 
anyagilag biztosították a munka fedezetét, addig más fesztivál rendezői ennek haszonélvezői. 
Javaslatuk szerint más rendezvények szervezői is úgy járuljanak a terület rendezéséhez, ami 
minden rendezvényhez használható és ne olyanra fordítsa a keretösszeget az önkormányzat, 
amely nem gyarapítja a terület használhatóságát. 
hangsúlyozták, hogy nem akartak kizárólagos jogot a területre és szó sincs arról, hogy az 
önkormányzat, vagy más szervező ne tartson rendezvényt, akár minden nap, vagy hétvégén is, 
de a Rock zenei irányzatban ők hagyományteremtő módon indították a fesztivált és ehhez 
ragaszkodnának és szeretnék ezen zenei irányzatra a rendezői jogot. 
 
A Képviselő-testület az elhangzott érvek és felvetett javaslatok és megoldási lehetőségekkel 
egyhangúlag egyetértett és állásfoglalása szerint úgy kell koordinálni a rendezvényeket, hogy 
minden rendezvényszervező számára biztosított legyen a terület, de egymás érdekszféráját ne 
sértsék és a támogatás elsősorban az önkormányzati terület rendezettségét, a vagyon 
gyarapodását szolgálja és a rendezvény költségei a rendező szervet terhelje. 
     
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.11.) rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző röviden ismertette, hogy a rendeletek módosítását mi indokolta, 
a költségvetési rendeletben az eddig meghozott határozatok alapján szerepelnek a 
pótelőirányzatok és átcsoportosítások, kivéve a vis maiort. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.28) rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  szóló 2/2014 (II.11) sz. rendelet 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2./  A szociális igazgatásról és a szociális alap ellátások helyi rendszeréről szóló új  
       rendelet megalkotása  
       Előterjesztő: Takács József polgármester 
       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző röviden ismertette, hogy új rendelet alkotását mi indokolta 
külön felhívta a figyelmet a polgármesteri hatáskörben kiadható önkormányzati segélyre és a 
jegyzőre átruházható és az új rendeletbe épített közgyógyellátási kérelmek elbírálására, mely 
az igénylők érdekében áll. 
  
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testületének  8/ 2014. (V. 28.) rendelete a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 

 
3./ A település szilárd hulladékkezelésről szóló 12/2013. (XII. 16.) Önkormányzati      
     rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző röviden ismertette, hogy a rendelet módosítását mi indokolta, s 
a szolgáltató bizonyítási kötelezettségére az esetben, ha kétség, vagy vita támad. Ez a 
szolgáltatást igénybe vevők érdekében áll és egyetlen bekezdés módosul  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (V.28) rendelete a 

település szilárd hulladékgazdálkodásról 12/2013. (XII. 16.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

 
 
 
4./ Egyéb aktuális ügyek 
 
 
a./ Vis maior támogatás saját erő 
      Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2014. (V.28.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a május 15-
16-i orkán erejű széllel járó viharkárok összköltségének helyreállítási és 
felmért költségeiből (Összesen. 3.572.800,-Ft) legalább 30 %-át a már 
elvégzett munkákra 1.080.000,-Ft erejéig a 2014. évi költségvetés 
tartalékkerete terhére vállalja. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a felmért károk alapján és a 
polgármester úr által  saját hatáskörében eljárva I. fokú 
katasztrófavédelmi készültség elrendelése alapján az azonnali 
intézkedést igénylő munkálatok  elvégzése megtörtént. 
A képviselő-testület jóváhagyja a vis maior pályázat benyújtását és 
felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések és a pályázattal 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Határidő. azonnal és folyamatos szept. 30. 
Felelős: Takács József polgármester  

 
 
 
b./ Balatoni Hajózási részvények vételi ajánlata 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2014. (V.28.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
megvásárolni Balatonvilágos Község Önkormányzat által felajánlott 
Balatoni Hajózási Zrt. részvényeket (921 db) 20.000 Ft/ részvény 
vételáron. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Balatonvilágos 
község polgármesterét. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
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c./  Közterület-foglalás kültéri sport 
      Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
Takács József polgármester felkéri Nagy Gergely vállalkozót, tájékoztassa a képviselő-
testületet, hol, és milyen célra szeretné kérni a közterület használatot. 
 
Nagy Gergely vállalkozó elmondja, az 1234/1 hrsz-ú területre gondolt, ami a Thomas 
Pizzériával szemben található. 64 m2 nagyságú területet szeretne igénybe venni kültéri 
sporteszköz elhelyezése céljából. Ez egy aktív sportolási lehetőség, ami 4 gumiasztal 
felállításával jár, mind felnőttek, mind pedig gyermekek számára alkalmas. Egy kollégája ezt 
már 12 éve működteti Zamárdiban, de eddig baleset még nem fordult elő. Áramot fogyaszt a 
szerkezet, de egy almérővel a vételezés megoldható  
 
Takács József polgármester: A képviselő-testületnek van lehetősége dönteni, hogy milyen 
nagyságú összeget kér a terület használatáért.  
 
Nagy Gergely vállalkozó elmondja, Zamárdiban 200 m2-es terület bérbeadásáért 3 hónapra 
méltányosságból 465 ezer forintot kérnek. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Erre a célra a rendeletünk melléklete nem tartalmaz semmit, ez 
esetben lehetőség van egyedi bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2014. (V.28.) számú  határozata: 
 
   Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete Nagy  
                                   Gergely B.szemesi lakos  részére a főszezon idejére (3 hónap) kültéri  
                                   aktív sportolásra lehetőséget biztosító eszközök elhelyezéséhez a 1234/2  
                                   hrsz-ú ingatlanon közterület-foglalási lehetőséget biztosít a 18/2005  

(XI.28) rendeletében nem szabályozott tevékenység miatt egyedi  
megállapodással havi 80 ezer Ft (összesen: 240 e Ft) közterület- 
foglalási díj ellenében. 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014  június 01. és további 3 hónap 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
d./  Takácsné Jáger Teréz mutatványos közterület használati díj mérséklési kérelme 
      Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, a kérelmező nem tudja kitermelni 3 hónap alatt a 
képviselő-testület által korábban meghatározott összeget, ezért kéri annak mérséklését. 
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2014. (V.28.) számú  határozata: 
 

   Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Takácsné  Jager Teréz kérelmére a 128/2014 (IV.22) határozatát 
módosítja és a mutatványos többlet terület kérelmére a 18/2005  
(XI.28) rendeletében meghatározott 3.500,-Ft/m2/hó összegű  
közterület-foglalási díj helyett összesen: 300 ezer Ft / havi 100.000,-Ft/ 
közterület-használati díjat állapít meg egyedi elbírálás alapján. 
Felhatalmazza a polgármestert a döntés közlésére és további  
intézkedések megtételére. 

                                                          
Határidő: 2014  június 01. és további 3 hónap 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
 
e./  Képviselők bejelentései, javaslatai 
 
 
Boór Miklós  mint iskolaigazgató is, több kéréssel fordul a képviselő-testülethez. Korábban 
szavaztak  a buszköltség támogatásáról,  amely szállítaná azokat a szemesi futókat, akik részt 
vennének a Balaton körüli futóversenyen. Ez a program hét végén lesz, de a buszunk most 
Ausztriában van, így az adott időpontban egyik sofőr sem vezethet.  Felmerült az a lehetőség, 
hogy Rád-pusztáról Fekete Zoltán odaadná a buszát, csak a gépkocsivezetőket kellene nekünk 
fizetni, ez jelentené a plusz költséget.  
 
Következő dolog, amihez segítséget kér az, hogy tanév végén a legjobban teljesítő 
gyerekeknek serleget szoktak adni. 20 ezer forint alatti költség lenne a négy serleg, de erre a 
KLIK nem ad pénzt, csak a jutalomkönyvekre.  Ehhez kérné a képviselő-testület támogatását. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2014. (V.28.) számú  határozata: 
 

   Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton  
                                    körüli futóverseny természetbeni támogatására vonatkozó döntését  
                                    akként módosítja, hogy az külső vállalkozó autóbusz szállítására  
                                    fordítható és annak személyi, illetve dolgi költségét megtéríti. 
                                    A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tanév záró ünnepségen a  
                                    hagyományoknak megfelelően serlegek kerülnek beszerzésre  és  
                                    jutalomként történő átadásra. 
                                    A Képviselő-testület a határozatban megállapított költségek  



 7

                                    megtérítését és a tárgyi jutalmak beszerzésének költségét az  
                                    önkormányzat 2014. évi dolgi kiadásai terhére biztosítja, s rendeli 
                                    elszámolni.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester, ill. Boór Miklós intézményvezető 

 
 
A tornacsarnoknak minden évben van egy kötelező biztonságtechnikai vizsgálat igénye, ahol 
többek között a mozgó palánkokat is ellenőrzik. A vizsgálat elvégzésére egy zalaegerszegi 
cégnek van jogosultsága, akik már jelezték, hogy letelt az egy év. A vizsgálat díja az előző 
évihez képest 6 ezer forinttal lenne több. Ha netalántán valami baj történik, és kiderül, nem 
volt meg az éves szemle, abból sok probléma keletkezhet.  
A tavalyi évi költségek 80 ezer t körüli összeget tettek ki. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2014. (V.28.) számú  határozata: 
   Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul  
                                   veszi, hogy az önkormányzat, ill. /iskola működési költségei/ dologi  
                                   kiadásai terhére a tornacsarnok biztonságtechnikai vizsgálat elvégzendő  
                                  és annak várható összege (várhatólag 86 e Ft-ra) emelkedik. 
                                  Felhatalmazást ad a munkálatoknak az éves felülvizsgálati időszak  
                                  letelte előtti megrendelésére.  
 

Határidő: 2014  június 01.  
Felelős: Takács József polgármester, ill. Boór Miklós intézményvezető  

 
 
 
Sajnálattal közli, hogy az iskola önjáró fűnyíró traktora ismételten meghibásodott, javítása 
már gazdaságtalan. Ezt nem csak fűnyírásra használják, hanem többek között ezzel szállítják 
zöldségeket a malomból a  konyhára. Mivel hétvégén az iskolában rendezvények voltak, 
rendbe kellett tenni az udvart, ezért sürgősen vásárolniuk kellett egy új traktort, amely 335 
ezer forintba került. Ezzel reményeik szerint 5-6 évig nem lesz semmi probléma, csupán az 
üzemanyagot kell hozzá megvenni. A régi traktor sorsán el lehet gondolkodni, mi legyen vele, 
de olyan hibái vannak, amiket nem érdemes megcsináltatni, hiszen sokba kerülne, és nincs rá 
garancia, hogy hosszabb ideig lehetne használni. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2014. (V.28.) számú  határozata: 
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Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete az  
önkormányzat tartalékkerete terhére  biztosítja az általános iskola és  
hozzá tartozó területek karbantartására szolgáló önjáró fűnyíró  
beszerzését és annak 335 ezer Ft összegű vételár kifizetését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester, ill. Boór Miklós intézményvezető 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, az iskola konyháján elvégezték a biztonsági szemlét. 
A szakemberek találtak bizonyos hiányosságokat, amelyeket majd idővel ki kell javítani. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2014. (V.28.) számú  határozata: 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul  
                                   vette a Közkonyha intézmény baleset,- és munkavédelmi szabályzatáról 
                                   szóló tájékoztatót és a konyha részére a megállapított hiányosságok  
                                   pótlására (érintésvédelmi szakvélemény stb.) és szükséges intézkedések  
                                   megtételére feljogosítja az intézmény vezetőjét, melynek költségeiről  
                                   utólagos tájékoztatást kér. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Bene Zoltánné intézményvezető 
 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt, és azt 18 órakor bezárta.  
 
 

 
 

Kmf. 
 
 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 

 
 
 


