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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án 
a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 9 óra 00 perckor 
kezdődő megbeszélést követően folytatólagosan megtartott - folytatólagosan 
jegyzőkönyvezett -  nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós alpolgármester    Dr. Kelemen Csilla 
Böröczky Szilárd     Baranyai Lajos 
Kertész Adél  
Mórocz Viktor 
Szomorú Szilárd települési képviselő /zárt ülésig/ 
 
Rajczi Gusztáv települési képviselő később érkezett /zárt üléstől  
         
 
Takács József polgármester az Országgyűlési képviselő távozása után üdvözli a 
megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt 
megnyitja. Jelzi, hogy üzleti érdekre  nem publikus adatok és információkra  való tekintettel 
zárt ülés elrendelésére is szükség van. 
 
Tárgyalásra javasolta az alábbi napirendi tervezeteket: 
 
1./ Zöld pontokban képződő nyesedék, zöld hulladék szállítására vonatkozó ajánlat. 
 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előterjesztő: Takács József polgármester 

3./ Egyéb aktuális kérdések. 

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 

 
A Zárt ülés előtt: 
 
1./ Zöld pontokban képződő nyesedék, zöld hulladék szállítására vonatkozó ajánlat. 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester jelezte, hogy a műszaki ügyintézővel együtt tárgyaltak azzal az 
egyéni vállalkozóval, aki a zöldpontokból a nyesedéket és a fahulladékokat elvinné. 
Az ügyintéző megbízást kapott arra, hogy a vállalkozói ajánlatot hasonlítsa össze a jelenlegi 
költségekkel, adjon javaslatot, hogy képződik-e megtakarítás. 
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Baranyai Lajos műszaki ügyintéző: ismertette a zöld pontok, ill zöld hulladék 
összegyűjtésére, szállítására vonatkozó Balatonszárszói telephelyes egyéni vállalkozó ajánlatát 
és a vállalkozóval történt megbeszélés főbb kérdéseit. 
Összehasonlító adatokat ismertetett az elmúlt évben történt szállítási költségekről, amely 
alapján javasolta, hogy ha nem is több, vagy akár egy évre, de az év hátralévő  részére 
javasolható a testületnek a nap 60 e Ft vállalkozói díjért a szerződés. 
 
 
Az elhangzott információk alapján a Kft-nél megtakarítás várható, ezért a Képviselő-testület 
egyhangúlag a határozott időre szóló szerződés megkötése mellett foglalt állást. 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                    75/2015. (III.26.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
Varga Norbert 8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 25. telephelyű zöld nyesedék  
és fahulladék gyűjtő és feldolgozó Balatonszemes közigazgatási területén  
képződő zöld hulladék gyűjtésére, szállítására és tárolására vonatkozó  
árajánlatát és azt elfogadja. 
A zöld pontok ürítésére és zöld nyesedék szállítására heti egy napot határoz  
meg, melyet szerződésszerűen április 1-i hatállyal 2015. december 31-ig kell  
teljesíteni, a tapasztalatok alapján a szerződés meghosszabbításának  
lehetőségével. 
A vállalkozó által ajánlott ár alapján  (az év hátralévő 40 hetére)  

- gyűjtőnaponként 60 e Ft - havonkénti elszámolással szerződés köthető, A 
fentiek alapján vállalkozó szerződés április 1-ig megköthető, melynek   
aláírására a polgármester jogosult. 
 

Határidő: értelem szerint 
 
Felelős: Takács József polgármester 
               dr. Valkó Zsuzsanna szerződés előkészítéséért 
 

Ezt követően szünetben zárt tanácskozásként folytatódott az ülés, mely külön 
jegyzőkönyvezésre került. 
   
Zárt ülés után 11 óra 30 perckor a nyilvános ülésre tartozó költségvetési rendelet 
elfogadásának napirendje került sorra. 

Időközben eltávozott Szomorú Szilárd képviselő, de megérkezett Rajczi Gusztáv települési 
képviselő 6 fő továbbra is jelen van a, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
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2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előterjesztő: Takács József polgármester 

      

Kérdés hozzászólás nem volt. 

A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (III.26) rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.25.) sz. rendelet 

módosításáról 

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Mivel több kérdés, javaslat hozzászólás nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 12 óra 00 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

Takács József                Dr. Valkó Zsuzsanna 

             polgármester        jegyző 


