
 

1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én a 
Községháza tanácskozó termében 17 órakor kezdődő nyilvános  üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                   Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv.   
Böröczky Szilárd     Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető 
Kertész Adél      Dr. Komáromi József ügyvéd 
Mórocz Viktor 
Rajczi Gusztáv Balázs      
Szomorú Szilárd települési képviselők   
        
              
Érdeklődő: 0 fő 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel  
jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette a napirendi tervezetet, mely a november 25-én meghallgatások és zárt ülés 
anyagának torlódása miatt került napirendről levéve: 
 
1./ Aktuális egyedi döntést igénylő ügyek 
 
      1./ Horvát – Magyar Kerékpárút közbeszerzési eredménye 

       Előterjesztő: Takács József polgármester 

      2./ „Szemesért” Nonprofit Kft. átszervezési kérdései. 

            Előterjesztő: Takács József polgármester 

      3./ Szemesért” Nonprofit kft. pótelőirányzat kérelme. 

            Előterjesztő: Szentiványi Ferenc mb. ügyvezető 

      4./ Latinovits Zoltán Művelődési ház és a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító  

           okiratainak módosítása. 

            Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

      5./ Polgármesteri tisztséggel járó munkajogi jogviszony. 

            Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

      6./ Tarics Péter könyvkiadás támogatására vonatkozó kérelme. 

Előterjesztő: Takács József polgármester 

      7./ Iskola hasznosítására vonatkozó kérelem. 

           Előterjesztő: Boór Miklós alpolgármester 

      8./ Kérdések, bejelentések 

 
  
 
A napirendek tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
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1./  Horvát- Magyar kerékpárút közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése. 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Takács József  polgármester: A meghallgatás és a korábban megküldött előterjesztés, határozati 
javaslatok és szerződéstervezetek alapján kérte a testület álláspontját. 
 
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 
                              319/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
HUHR/1101/1.2.2/1014 azonosítószámú BA Biking elnevezésű projekt keretében a 
balatonszemesi kerékpáros pihenőhely építése és a balatonszemesi Balatoni 
Bringakörút Tompa M. u. -Kikötő u. között tárgyban indított Prag építési tendert, 
közbeszerzési eljárást befejezettnek tekinti. A beérkezett ajánlattételi 
dokumentációk közül a Balaton-Út Kft (8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64; 
képviseli: Jáki András) pályázatát érvényesnek minősíti. 

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság jelentése és értékelési javaslata alapján az 
eljárást eredményesnek tekinti, a Bizottság javaslatával egyetértve a közbeszerzési 
pályázat nyerteseként a Balaton-Út Kft (8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64; 
képviseli: Jáki András) céget hirdeti ki.   
A Képviselő-testület a Balaton-Út Kft ajánlatát, mint a legalacsonyabb árajánlatot, 
mely szerint a kivitelezési költség összesen 47 178 223 Ft, azaz a balatonszemesi 
kerékpáros pihenőhely építése esetében bruttó 36 849,25 Euro, a balatonszemesi 
Balatoni Bringakörút Tompa M. u. -Kikötő u. közötti munkálatok vállalkozási díja 
nettó 128 245 Euro összeget fogadja el.  A Képviselő-testület tudomásul veszi, 
hogy az általános forgalmi adóról szóló törvényben leírt fordított adózásnak 
megfelelően a Balatoni Bringakörút Tompa M. u.- Kikötő u. közötti szakasz építési 
munkái vonatkozásában a Vállalkozó számláját ÁFA nélkül nyújtja be és az ÁFA 
összegét Balatonszemes Községi Önkormányzat, mint majd megrendelő fizeti meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtókat 
a hozott döntésről értesítse és az ajánlati felhívással közzétett vállalkozási 
szerződést a nyertes vállalkozással aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 

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

 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              320/2014. (XI.27.)sz. határozata: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
HUHR/1101/1.2.2/1014 azonosítószámú BA Biking elnevezésű projekt keretében 
megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzésére beérkezett árajánlatok közül a 



 

3 
 

Ramiép Team Kft (8624 Balatonföldvár, Vak B. u. 395/1. Képviseli: Herold 
Marianna) árajánlatát elfogadja, mely szerint a megbízási díj össze 6300 Euro. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a HUHR/1101/1.2.2/1014 
azonosítószámú BA Biking elnevezésű projekt keretében megkötött 
TF/HUHR/1101/1.2.2/1014/01 számú társfinanszírozási támogatási szerződés 
szerint a projekt költségeinek teljes fedezete előfinanszírozás formájában 
előlegként Balatonszemes Községi Önkormányzat elkülönített számlájára 
átutalásra kerül a támogató szervezettől. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a projekt megvalósításához 
szükséges műszaki ellenőrzési feladatok ellátásra vonatkozó megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              321/2014. (XI.27.)sz. határozata: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
HUHR/1101/1.2.2/1014 azonosítószámú BA Biking elnevezésű projekt keretében a 
projekt megvalósulása során a tájékoztatás, nyilvánosság és marketing 
tevékenységek biztosításának feladatainak elvégzésére beérkezett árajánlatok közül 
a Ramiép Team Kft (8624 Balatonföldvár, Vak B. u. 395/1. Képviseli: Herold 
Marianna) árajánlatát  - mint legkedvezőbb ajánlatot  - elfogadja, melynek összege 
10 800 Euro. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a HUHR/1101/1.2.2/1014 
azonosítószámú BA Biking elnevezésű projekt keretében megkötött 
TF/HUHR/1101/1.2.2/1014/01 számú társfinanszírozási támogatási szerződés 
szerint a projekt költségeinek teljes fedezete előfinanszírozás formájában 
előlegként Balatonszemes Községi Önkormányzat elkülönített számlájára 
átutalásra kerül a támogató szervezettől. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a projekt  tájékoztatás, 
nyilvánosság és marketing tevékenységeinek ellátásra vonatkozó megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 

      2./ „Szemesért” Nonprofit Kft. átszervezési kérdései. 
            Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Dr. Komáromi József  ügyvéd: Megerősíti a november 11 tartott ülésen elhangzott jogi álláspontját 
azzal, hogy javasolja a végelszámolás december 31-i kezdő időponttal való megindítását, az 
átszervezést és költségvetési szervezet keretében megvalósítani mindazon feladatokat, amelyek a 
tárgyalás folyamán kiemelten szerepeltek. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A november 11-i ülésen elhangzottakat igyekezett egy táblázatba 
foglalni, amelyet a képviselők számára átadtak. A költségmegtakarítás, illetve a többlettámogatás 
mellett a számszerűen nem kimutatható pályázati lehetőség jöhet számításba, amellyel szemben az 
ÁFA, illetve Társasági adó – szintén nem pontosan forintosítható összege áll. Az adóalapok pontosabb 
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ismerete nélkül ennél alaposabb összesítés nem tudnak összeállítani, csak nagyságrendileg lehet 
prognosztizálni. 
 
Takács József polgármester kérte a képviselőket, hogy mindannyian mondják el véleményüket arra 
figyelemmel amelyek az előző üléseken elhangzott információk alapján kialakult bennük. A fő kérdés 
megszűnjön-e a Kft és bekerüljön-e költségvetési szervként az önkormányzat intézményei sorába. 
 
Böröczky Szilárd képviselő:  Nem szüntetné meg a Kft-t meg volt az oka a létrehozásának és voltak 
előnyei, eredményei. A feladatot kell behozni és irányítani, a módszerben kell változtatni, s ha úgysem 
megy akkor vissza lehet rá térni. A maga részéről még azt sem javasolná, hogy a könyvelés kerüljön 
be, mert onnantól a hivatalt és annak dolgozóit terheli a felelősség.  
 
Boór Miklós alpolgármester: Véleménye szerint az önkormányzat kötelező feladatai az 
önkormányzatot terheli. Az, hogy az államháztartási körön kívül lévő gazdasági társaság működjön 
nemcsak fölösleges, de gazdaságtalan is. Visszautal arra, hogy több ízben utólagos jóváhagyással 
kerültek rendezésre olyan kiadások, amelyről az önkormányzat nem tudott. Az, hogy egy helyen folyik 
a könyvelés az egységes pénzalapoknál az szintén a mellett szól, hogy kerüljön be. 
 
Kertész Adél képviselő: Alig telt egy hónap most ismerkednek az önkormányzatisággal és ilyen nagy 
horderejű kérdésben nehéz az új tagoknak dönteni. Inkább a mellett van, hogy ne elkapkodva döntsön 
a testület, hanem valamennyi előnyét hátrányát alaposan áttekintve és minden kockázatot elemezve 
kerüljön sor a kérdés rendezésére, ezért inkább nemet mondana. Megjegyzi, hogy az ő vezetése alatt a 
Kft. nem utólag kérte jóváhagyni a költségeket, hanem előre jelezte a pótfeladatot. 
 
Rajczi Gusztáv Balázs képviselő: Egyértelműen nemet mond most az esetleges veszélyes, fizetési 
kötelezettségek miatt. Ha az ÁFA és Társasági adó kötelezettség kimutatásra kerül kényszerhelyzet 
keletkezik. Arra kellene törekedni, hogy a kötelező feladatok és annak költségei az önkormányzatnál 
jelenjenek meg, ha ez az állami támogatás finanszírozásának alapja. A könyvelést sem hozná be, 
egyetért Böröczky Szilárd képviselővel. A külső erre szakosodott irodák felelősségét nem kell átvenni. 
Jelzi azonban, hogy a könyvelési díjat soknak tartja azt pályáztatni kellene és jó, de olcsóbb megoldást 
kellene keresni. Felhívja a figyelmet a Felügyelő bizottságra, ha az kötelező, akkor az a tulajdonos 
érdekeit kell, hogy képviselje, meg kell követelni és ezért ők is felelősséggel kell, hogy tartozzanak.  
 
Szomorú Szilárd képviselő: Összességében az előtte szólókkal egyetértve jelenleg nem tartja érettnek 
annak a döntésnek meghozatalát, hogy szűnjön meg a Kft. A feladatokat kell áttekinteni, 
átcsoportosítani, esetleg azzal együtt a létszámból is átvenni. Meg kell követelni, hogy az 
önkormányzat gazdasági társasága azt tegye amivel a tulajdonos megbízza és szorosabb ellenőrzés alá 
vonni. Az utak, temető és a zöld terület fenntartása mellett a veszteséges élményfürdővel sem terhelné 
a Kft-t, mert az önkormányzatnál jelenik meg a hozadéka idegenforgalmi adó és egyéb formában. A 
vagylagos kérdéseket tisztázni kell. A könyvelés ellenértékét maga is sokallja, de könyvelő cég legyen 
jobban ismerik a vállalkozási szférát és felelősséget tudnak vállalni. 
 
Mórocz Viktor képviselő: A Kft. maradásával érvelőkkel ért egyet. Kiemeli, hogy bizonyos feladatok 
és némi személyzetnek az önkormányzathoz való telepítésével tapasztalat szerezhető. Új gépek 
beszerzése önkormányzati tulajdon legyen, csak üzemeltetésre kerüljön a Kft-hez, hogy később se 
merüljön fel ÁFA kérdés.  Fontosnak tartja, hogy meg lehessen tapasztalni hogyan működik a feladat 
megosztását követően és akkor, ahhoz igazodni kell.  
 
Boór Miklós alpolgármester: Kérdezi, hogy a közös hivatal be merné-e vállalni a könyvelést és 
felelőséggel el tudná –e látni. 
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Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: 2009-ben más volt a szituáció és a felállás, akkor fel merte volna 
vállalni, most azonban bár 4 mérlegképes könyvelő van, de 3 új dolgozó van, de mivel új a rendszer, a 
program és jóval bonyolultabb, ezért a „tőzsgyökeres” régi dolgozó is tanul. Felelősségteljesen most 
nem merné az apparátust azzal terhelni, hogy vállalkozást könyveljen, más az államháztartás 
rendszere.  

Ha a testület úgy dönt, hogy a kötelezően ellátandó és feladatfinanszírozás alá eső funkciók ellátását 
saját hatáskörbe vissza veszi, úgy ahhoz személyzetet is társítani kellene. A zöld terület, a közutak és a 
köztemető fenntartása az amely feladatfinanszírozású és jelenleg a Kft. látja el. A döntést 
meghozatalánál arra is figyelemmel kell lenni, hogy pl. a köztemető személyi és dologi kiadásai 
mellett egyúttal annak bevétele is önkormányzati legyen. Ez minden szóba jött feladatnál követendő, 
ez sem lesz egyszerű. ha a végelszámolás nem kerül megindításra meg kell teremteni a törvényes 
működtetési rendet. 
Ehhez a december 31-én lejáró ügyvezető igazgatói posztra, a Felügyelő bizottság két jelenlegi tagjára 
és a könyvvizsgáló személyét érintően is döntést kell hozni. 
A felügyelő bizottság harmadik tagját pedig meg kell választani. 
 
 
Takács József polgármester összefoglalójában elmondta, hogy úgy tűnik összesen ketten volnának a 
mellett, hogy szűnjön meg a gazdasági társaság. megerősíti, hogy olyan működés elképzelhetetlen, 
hogy a polgármester 100 ezer Ft-ig rendelkezhet, míg az önkormányzati cég vezető több millió Ft 
felett. A tulajdonosnak mindenről tudnia kell és előzetesen mindent be kell mutatni, váratlan helyzetet 
és kiadást nem produkálhat a Kft. Ami önkormányzati feladat azt csak megbízásból és úgy láthatja el a 
cég ahogyan azt a tulajdonos megköveteli és nem önkényes intézkedésekkel. 
Fő, hogy ne sérüljenek az önkormányzat érdekei, ne vesszen el támogatás és ne teremtsen saját cége 
kényszerhelyzetet a tulajdonos önkormányzat felé.  Nem azt tartja lényegesnek, hogy milyen 
formában, hanem hogyan valósulnak meg a kötelező feladatok. Három olyan feladat hangzott el, 
amelyet külön- külön  tenne szavazásra, amelyben kéri a testület döntését. 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              322/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 2. pontja alapján helyi közfeladatként és helyben 
biztosítandó településüzemeltetési feladatokból a (8414021) köztemető fenntartás és 
működtetés szakmai tevékenységét saját hatáskörbe visszavonja és önállóan valósítja 
meg. A „Szemesért” Nonprofit Kft. állományából a feladatellátással együtt 1 fő 
kertész létszámot áthelyezéssel az önkormányzat, mint költségvetési szerv  
állományába veszi át. 
A feladatellátás átszervezésére 2015. január 1-i hatállyal kerüljön sor, melynek  
előkészítését 2014. decemberében kell végrehajtani. 
A feladatátcsoportosítással járó törzskönyvi nyilvántartás és a gazdasági  
szervezet alapító okiratát a szervezeti,- és működési szabályzatokat érintő  
változásokat, valamint a létszám és költségelőirányzatokat tartalmazó  
költségvetési rendeletet a fenti döntésnek megfelelően kell elkészíteni és a 
képviselő-testület elé terjeszteni.  
 
Határidő: 2014. december 8, és dec. 31  
Felelős: Takács József polgármester 
 
 



 

6 
 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              323/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 2. pontja alapján helyi közfeladatként és helyben 
biztosítandó településüzemeltetési feladatokból zöld terület gazdálkodással 
kapcsolatos fenntartási feladatokat saját hatáskörbe visszavonja és önállóan valósítja 
meg. A „Szemesért” Nonprofit Kft. állományából a feladatellátással 
együtt legalább 1 fő főfoglalkozású létszámot áthelyezéssel az önkormányzat, mint  
költségvetési szerv  állományába veszi át. 
A feladatellátás átszervezésére 2015. január 1-i hatállyal kerüljön sor, melynek  
előkészítését 2014. decemberében kell végrehajtani. 
A feladatátcsoportosítással járó törzskönyvi nyilvántartás és a gazdasági  
szervezet alapító okiratát a szervezeti,- és működési szabályzatokat érintő  
változásokat, valamint a létszám és költségelőirányzatokat tartalmazó  
költségvetési rendeletet a fenti döntésnek megfelelően kell elkészíteni és a 
képviselő-testület elé terjeszteni.  
 
Határidő: 2014. december 8, és dec. 31  
Felelős: Takács József polgármester 
 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              324/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 2. pontja alapján helyi közfeladatként és helyben 
biztosítandó településüzemeltetési feladatokból a (5220011) közutak, hidak fenntartás 
és szakmai tevékenységét saját hatáskörbe vonja és valósítja meg. A „Szemesért” 
Nonprofit Kft. állományából a feladatellátással 
együtt 1 fő állandó főfoglalkozású létszámot áthelyezéssel az önkormányzat,  
mint költségvetési szerv  állományába vesz át. 
A feladatellátás átszervezésére 2015. január 1-i hatállyal kerüljön sor, melynek  
előkészítését 2014. decemberében kell végrehajtani. 
A feladatátcsoportosítással járó törzskönyvi nyilvántartás és a gazdasági  
szervezet alapító okiratát a szervezeti,- és működési szabályzatokat érintő  
változásokat, valamint a létszám és költségelőirányzatokat tartalmazó  
költségvetési rendeletet a fenti döntésnek megfelelően kell elkészíteni és a 
képviselő-testület elé terjeszteni.  
 
Határidő: 2014. december 8, és dec. 31  
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

Dr. Komáromi József ügyvéd felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem kerül sor az átszervezésre a 
tisztségviselők sorait rendezni kell. A FEB tagjainak választása a közhasznúság miatt is fontos, 
minimum három tagnak kell lenni, amelyre a cégbíróság felhívta a figyelmet határidő tűzésével. 
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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 
                              325/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 295/2014. (X.21.)  
számú  előzetes döntést hozó határozatára is figyelemmel a „Szemesért”  
Nonprofit Kft. végelszámolását nem indítja meg. A gazdasági  
társaság törvényes működési feltételeihez a tisztségviselők megbízására a soron 
következő-  december 8-án - alapítói taggyűlésként megtartandó  
képviselői testületi ülésen  fogja döntését meghozni. 
A testületi ülésre elő kell terjeszteni a Kft. ügyvezetője, a könyvvizsgáló, a  
Felügyelő Bizottság 3 tagjának megbízására vonatkozó javaslatot és az  
átdolgozott alapító okirat módosításának tervezetét. 
A feladatátcsoportosítással járó törzskönyvi nyilvántartás és a gazdasági  
szervezet alapító okiratát a szervezeti,- és működési szabályzatokat érintő  
változásokat, valamint a létszám és költségelőirányzatokat tartalmazó  
költségvetési rendeletet a fenti döntésnek megfelelően kell elkészíteni és a 
képviselő-testület elé terjeszteni.  
A Képviselő-testület az önként vállalt feladatai köréből – nem közszolgáltatási  
szerződéssel – átadott élmény fürdő működtetésének kötelezettségével nem a  
gazdasági társaságát terheli. 

 
Határidő: 2014. december 8. 
Felelős: Takács József polgármester, Dr. Komáromi József jogi képviselő és 
              Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

 A fentieket követően dr. Komáromi József ügyvéd az ülésteremből távozott.     
 
 
      3./ „Szemesért” Nonprofit kft. pótelőirányzat kérelme. 
            Előterjesztő: Szentiványi Ferenc mb. ügyvezető 
            (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület a november hónapban kiutalt és rendezett esedékességű követelések tisztázása, 
valamint az éves pótelőirányzatokkal növelt előirányzat és ahhoz képest történő még további 
feladatellátás költségeinek teljes ismeretéig a napirend tárgyalását és ezzel a költségvetési rendelet 
módosítását a soron következő Kt. ülésre halasztotta. Az elnapolást indokolta az is, hogy december 8-
ra tűzte ki a Kft. taggyűléseként összehívandó ülését is. 
 
 
 4./ Alapító okiratok módosítása 
 

a. Latinovits Zoltán Művelődési ház és a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító  
            okiratainak módosítása. 
            Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző jelezte, hogy az Alapító okirat módosítását Dóri Éva intézményvezető 
kezdeményezte és készítette, aki jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Az okirat 
módosításának fő oka, hogy a könyvtár nem önálló működtetésű, hanem a  
Az okirat módosításának aktualitását az adja, hogy a Somogy Megyei Könyvtár 
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 
                                    326/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 
Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és 
Múzeum egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztések 
alapján módosítja és azt a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja.   
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére, valamint a 
Magyar Államkincstár felé történő törzskönyvi bejegyzés 
módosítás iránt történő intézkedések megtételére. 
  

                                    Felelős :  Takács József polgármester 
                                    Határidő : 15 nap 

 
 
c./ Közös hivatal Alapító okirat módosítása 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző jelezte a Képviselő-testület felé, hogy a Balatonőszöd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete – a korábbi megállapodásra is tekintettel – 1 fő ügyintézőnek a 
mint munkavégzés helyének a kirendeltséget kéri megjelölni, mivel az B.őszödi hivatalban történő 
állandó jelenlét és egyes önkormányzati feladatok elvégzése ezt szükségessé teszi. 
Előzményként elmondja, hogy a körjegyzőség még 15 fővel alakult, amely a tavalyi évre 11 főre apad, 
melyből 1 státusz üresen volt 2014. júliusáig, a 9 fő ügyintéző és jegyző létszáma viszont olyan 
munkaterhet viselt, hogy sem a fenti kérés, sem a folyamatos jó színvonalú munkavégzés nem volt 
tartható. A járási kormányhivataloktól várt feladatcsökkenés nem következett be, a korábbi 
létszámleépítések tiszteletbetartása mellett 1 fő létszámot indokoltnak tart, amely a kötelezően előírt 
egyre nagyobb számú továbbképzések, szabadságolások miatti távollét esetére is megfelelő garancia 
lenne. 
Az alapító okirat 14 pontja 11-ről 13-ra ebből egy növekmény válna szükségessé, amely közül egy fő 
Balatonőszöd településen való állandó részvétet biztosítaná, a pályázat kiírásra és elbírálásra került. A 
két település egységesen ezen alapító okiratot fogadná el. 
Egyúttal jelzi, hogy Balatonőszöd Községi önkormányzat képviselő-testületi ülésén is 
megfogalmazódott, hogy még ez évben egy olyan közös testületi ülésre kellene, hogy sor kerüljön, 
amelyen a megújult testületek a megismerkedésen túl megismerhetnék a jövőre vonatkozó 
elképzeléseiket. 
Ezt az éves utolsó egyedi ülését követően  javasolja a polgármestereknek. 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              327/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának a csatolt  
előterjesztés szerint módosítja. Ennek alapján az egységes szerkezetű alapító  
okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.   
Felhatalmazza a jegyzőt , hogy az önkormányzatok  határozatai 
alapján Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi bejegyzés 
módosítás iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
                                    Felelős : dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
                                 Határidő : 15 nap 
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5./ Polgármesteri tisztséggel járó munkajogi jogviszony. 
     Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző a 297/2014 (XI.11.) határozat alapján jelzi, hogy a polgármester 2010-
2014. években ki nem vett szabadságának elszámolására az Államkincstár jogosult. A sajátos 
jogviszony a választás napjával megszűnik még akkor is, ha a polgármesteri tisztséget választással 
ugyan 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              328/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 297/2014. (XI.11.) 
határozat alapján Takács József polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyának   
2014. október 12-i megszűnése miatt a 2010-2014 években ki nem vett  
szabadságának megváltására 107 /százhét/ munkanapot állapít meg. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár felé a számfejtés  
érdekében intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

 
6./ Tarics Péter könyvkiadás támogatására vonatkozó kérelme. 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Takács József polgármester a kérelem kiegészítéseként elmondta, hogy a kérelmező író úgy került 
kapcsolatba az önkormányzattal, hogy ő a Latinovits Zoltán életéről készült könyv szerzője. Annak 
kiadását az önkormányzat támogatta. 
 
A képviselő-testület egységes álláspontja, hogy megjelentetni kívánó kiadvány nem érintett 
Balatonszemes, ezért az nem támogatandó. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal,    
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi  határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              329/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
Tarics Péter kérelmét és a felvidéki írónak a kelet-közép-európai  
rendszerváltást követő 25 éves évfordulójára tervezett könyvének kiadását és  
megjelentetését nem áll módjában támogatni. 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester  
 
 

      7./ Iskola hasznosítására vonatkozó kérelem. 
           Előterjesztő: Boór Miklós alpolgármester 



 

10 
 

           (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Boór Miklós alpolgármester jelezte, hogy a sportcsarnok, valamint a kastélyiskola és az iskola 
ingatlanán lévő, vagy ahhoz csatlakozó sport területek bérleményére vonatkozó elképzeléseit írta le 
egy ajánlat tévő. Véleménye szerint többletbevételre tehetne szert az önkormányzat amennyiben ezt, 
vagy ehhez hasonló konstrukcióba a tanítási szünetben, vagy azt nem veszélyeztetve és zavarva az 
ingatlanok hasznosításra megoldást találna. 
 
Takács József polgármester: Az ajánlatot egymagában nem javasolja tárgyalni. Ha a képviselő-
testület a leírtaknak megfelelő idegenforgalmi célra hasznosítani akarná épületei egy részét,  másik 
bérlő, vagy több ajánlat összevetésével kellene erről dönteni. A gazdasági program készítése során erre 
vissza lehet térni. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal,    
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi  határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                              330/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gál  
László nyári időszakra vonatkozó tornaterem és „vendégház”-ként  
hasznosítható régi iskolára vonatkozó ajánlatát és azt érdemben nem tárgyalja. 
Az üresen álló inatlanok hasznosítására a gazdasági program készítése során   
kell visszatérni. 
 
Határidő: 2015. április 15 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
8./  Balatonföldvár Városi Önkormányzat kártérítési követelése. 
 
dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ismerteti, hogy a választásokat megelőzően Balatonföldvár Város 
Önkormányzata az oktatás integrációjával kapcsolatos kárát jelezte és annak megtérítését kérte a 
Balatonszemes Községi Önkormányzattól. 
 
Takács József polgármester: Ismertette, hogy az iskola bővítésének pályázatához feltételekkel 
csatlakozott az önkormányzat, de egyezség nem született, így a pályázat II. fordulója előtt 
Balatonszemes a kedvezőtlen feltételeket nem tudta elfogadni. A kárként megnevezett összeg egyrészt 
a vállalt önrészt, másrészt egy meg nem nyert pályázati támogatást tartalmaz. A Társulási tanács 
kártérítési követelést nem támasztott az önkormányzatunk felé. Balatonföldvár Város önkormányzata 
részéről a választásokat megelőzően ilyen felhívás rendkívül barátságtalan lépés volt, holott minden 
olyan esetben együtt tudtunk működni, amikor egyenrangú partnerként tekintettek. 
 
Boór Miklós alpolgármester: Mint a pályázat előkészületeiben és a két forduló közötti 
egyeztetésekben részt vevő részletesen ismertette, hogy milyen alternatívák kerültek szóba, de 
egyezségre nem sikerült jutni.  
 
A tanácskozás során felmerült, hogy a pályázat indulása előtt még 3 település önkormányzata tárgyalt, 
de Balatonföldvár az intézményeit időközben kistérségi fenntartásúvá tette, így eleve nem társulást 
kellett volna létrehozni, hanem „csak” csatlakozhatott volna a két (Balatonszemes és Balatonszárszó) 
település az így kiszervezett intézményekből álló társuláshoz. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag azon az állásponton volt, hogy Balatonföldvár káráért és remélt 
hasznának elmaradásáért – figyelemmel az ügyvédek, mint jogi képviselők álláspontjára is – 
Balatonszemes  nem felelős és úgy járt el, ahogy az önkormányzat érdekei alapján tőle elvárható volt. 
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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 
                              331/2014. (XI.27.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
Balatonföldvár Városi Önkormányzata által kimutatott káráról és annak megtérítéséről  
szóló felszólítást. A Képviselő-testület megállapította, hogy a mindaddig, amíg az 
önkormányzat által meghatározott feltételek teljesítésére remény mutatkozott  
teljesítette a pályázat előkészítésben vállalt feladatait, ugyanakkor a balatonszemesi  
képviselő-testület által meghatározott feltételként tűzött elvárások figyelmen kívül 
maradtak, sőt annak teljesítési szándéka is vitatható. 
Balatonszemes Községi önkormányzat nem ismeri el sem a kár keletkezését, sem  
annak összegét, sem a kártérítés jogalapját, különösen nem azt, hogy bármilyen  
vétkes magatartásával okozta volna  a felszólításban jelzett összeget. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa Balatonföldvár  
Város Polgármesterét a meghozott döntésről. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
9./ Közmeghallgatás időpontja 
 
dr. Valkó Zsuzsanna jelzi, hogy évente egy közmeghallgatást kell tartani, amelyre rendszerint a 
következő év költségvetésének előkészítése (korábbi koncepció és ¾ éves beszámoló) idején került 
sor. Az idén több lakossági fórum is volt falugyűlés formájában, üdülőhelyi fórumként vagy a 
kampány idején a választásokat megelőzően. Kéri a képviselő-testületet, hogy a választásokat követő 
bemutatkozás és közmeghallgatás idejét tűzze ki. 
 
A képviselő-testület egyhangú álláspontja, hogy a korábbi testület 2014. évi lakossági fórumaira 
tekintettel a közmeghallgatás időpontját a rendezvények és ünnepek torlódása miatt január hónapra – 
előre meghirdetett módon – a költségvetési rendelet tervezetének és gazdasági program 
összeállításának kérdéseiben tartja meg. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, hozzászólás nem volt így Takács József polgármester a nyilvános ülést 20 
órakor bezárta. Az ülés zárt ülésként folytatódott, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
      Kmf. 
 
 
 
  Takács József      Dr. Valkó Zsuzsanna  
  Polgármester      jegyző 


