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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 19-én a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház  tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános  üléséről. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós alpolgármester    Szántóné Pesti Amália jkv.  
Böröczky Szilárd     Dr. Kelemen Csilla köztisztviselő 
Kertész Adél                 Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Mórocz Viktor                          Bene Mária Konyhavezető 
Rajczi Gusztáv Balázs települési képviselők           Dóri Éva Műv. Ház vezető                                                                  
       Rigó István Kft. ügyvezetője  
 
Későbbi érkezését előre jelezte: Szomorú Szilárd települési képviselő 
 
Érdeklődő: 0 fő 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 6 fő 
jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitja. Bejelentette, hogy a jegyző beadta lemondását 
2016. január 1-től nyugdíjba vonul. A nyilvános ülést követően pedig zárt ülésre kerül sor.  
Ismertette napirendi tervezeteit: 

1./ A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt     
      határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök      
      gyakorlásáról 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 

 
            2./ Előzetes tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi 3. negyedéves  

      gazdálkodásáról 
                 Előterjesztő: Takács József polgármester 
                               

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.25.)  
     önkormányzati rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
4./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek. 

 
 
A képviselő-testület az elhangzott napirendi tervezetek tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 



 2

1./ 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 melléklete/ 
 
 
Boór Miklós alpolgármester az iránt érdeklődik,  a LED világítás tekintetében történt-e 
valami. 
 
Takács József polgármester: Ezzel kapcsolatban pénteken 12 órakor lesz egy egyeztető 
tárgyalás. Kapunk pluszba 21 lámpatestet, amelyeket a Berzsenyi utca végére, illetőleg az 
iskolától a Széchenyi utca elejéig  fogunk elhelyezni.  
 

 Az őszödi strandon megkezdődött a tuskók kiszedése. Ez után következik majd az új 
fák telepítése. Legalább 1,5-2 méteres fákat kell ültetni, és melléjük karókat helyezni.  

 OTP üdülő előtt kőfelhúzást végzünk.  
 Szerdán kezdődnek a Pálos kolostor ásatási munkái. A régészek étkeztetését az iskola 

konyhájáról fogjuk megoldani. A szállást  az iskola nyugati szárnyában biztosítjuk, a 
fűtést már sikerült elindítani. A Kft. 4 embert biztosít a munkálatokhoz. 

 Művelődési ház mögötti terület burkolásával kapcsolatban beszélt  Jáki Andrással, és 
neki is az a véleménye, hogy ezt a munkát tegyék át jövő tavaszra. 

 Szombaton festők kiállításának megnyitója volt a művelődési házban. Véleménye 
szerint ilyen programoknak nagyobb reklám kellene.  

 Kedden kerül sor a Horvát-Magyar kerékpárút pályázat ellenőrzésére.  
 Napelem rendszer kiépítése folyamatban van.  
 Idegenforgalmi adó bevételünk 56,5 milliónál tart.  
 Carterpillár jelenleg a tanítói földeken dolgozik. 

 
Böröczky Szilárd képviselő a tanító földeken történő napelem park telepítése felől érdeklődik. 
 
Takács József polgármester: Még nincs konkrét időpont.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A földmérést elvégezték. Jelen pillanatban még nem tudjuk, 
mikor kerül kiírásra, de várhatóan októberben.  
 
Takács József polgármester: A vigadót eladták, remélhetőleg a környék megszépül.  
 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      214/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármester két 
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ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, valamint a nagyobb összegű (500 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 

 
 
2./ Előzetes tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi 3. negyedéves gazdálkodásáról 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Takács József polgármester: Részletes anyagot kapott a képviselő-testület. Megemlíti, hogy 
a Közbiztonsági Egyesület pályázaton nyert gépkocsija megérkezett. A KSE kisbuszát is 
napokon belül át lehet venni. Egy megbeszélésre a rendőrség képviselőjét is szerencsés volna 
meghívni. Ők segítséget tudnának nyújtani abban, hogy minél hatékonyabb legyen a 
bűnmegelőzés. Úgy érzékeli, a Kft-nél megnyugodtak a kedélyek. Van egy-két ember, akiket 
különböző problémák el kellett küldeni, őket a vízügyes programban sem kívánják újra 
foglalkoztatni. Megállapodás született a szárszói „hüllőssel”, hogy Szemesre települ át. Abban 
állapodtunk meg, hogy a tó nyugati oldalán fog helyet kapni. Lényeg, hogy idegenforgalmi 
látványosság legyen. 4 éves adókedvezményt biztosít számára a képviselő-testület. A Minimax-
szal tárgyalást folytat, ami óriási reklámot biztosíthatna Balatonszemesnek, növelhetné a 
település ismertségét. A tónál lévő színpadot jó lenne lefedni, erre majd a jövő évben 
visszatérünk. A hüllő farmos vállalkozó kb. 15 milliót fog beruházni Balatonszemesen. 
Különböző infrastruktúrát ki kell fejlesztenie, konténerből oldaná meg vizes blokkot. A 
fejlesztés megkezdése előtt egy látványtervet be kell mutatnia a képviselő-testületnek. Ha kell, 
a Caterpillár be tud segíteni egy parkoló építésbe.  Azt szeretnénk, ha ez vonzó lenne. Arról 
lehet hallani, hogy az állam az idegenforgalmi adóhoz adható támogatás csökkentésén 
gondolkodik, de erről még döntés nem született. Adóemelést legutoljára szeretnénk hagyni, ha 
már nincs más megoldás.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A 2050/4 hrsz-ú terület nincs teljes egészében az önkormányzat 
tulajdonában. November 6-ig kérnénk a társtulajdonosok visszajelzését az értékesítéssel 
kapcsolatban, amit nem szeretnénk befolyásolni ezzel az új információval. A ¾ évi 
beszámolóhoz két dolog kapcsolódik. Azért előzetes, mert szeptember 30. már elmúlt, de annak 
lekönyvelése október 20-ig fog megtörténni. Azt követően tudunk teljesen korrekt tájékoztatást 
biztosítani a képviselő-testület számára. A rendezési terv módosítása miatt kezdeményezték a 
november 3-i ülés összehívását, vagy akkor, vagy pedig a soros novemberi ülésen térnénk erre 
vissza.  
 
Takács József polgármester: Zökkenőmentesen lezajlott a nyár, mindenkinek köszönet a 
segítségért. Egyre nehezebb a személyi állomány összeállítása. Igyekeztünk a kiadásokat 
csökkenteni, ide tartozik az élményfürdő is, de még nem tudunk pontos számokat. Lehetőség 
szerint a Caterpillart is bérbe adjuk.  
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A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
    Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      215/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének 3. negyedévi előzetes 
tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.25.)  
     önkormányzati rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      216/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  

2015. évi 3. n. évi gazdálkodásának előzetes tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a gazdálkodás okt. 20-i könyvelési zárása után  
a teljesítés pontos ismertetését a novemberi munkatervi ülésre tűzze  
napirendre. A napirend keretében a 2015. évi szerkezeti változások  
eredményeire (temető, élményfürdő, iskola, közút) külön is ki kell térni. 
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítási javaslatot a  
fenti kitétellel elfogadásra alkalmasnak tartja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
 

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

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (X.19.) sz. rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.25.) sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról. 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
A fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
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      SZÜNET! 
 
 
Szünet után: 

 
 
 
4./ napirend aktuális ügyek az alábbi alszámozásokkal: 
 
1./ Térburkolat 
2./ Iskola alatti terület magántulajdonosaitól való vétel tulajdonközösség megszüntetése érdekében. 
3./ turisztikai információs terminál kihelyezése a kerékpáros pihenőhelyen 
4./ Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezése. 
5./ Kertmozi bérleti díja 
6./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat-ellátási kötelezettségének módosítása. 
      (október 31-ig kéri a kistérség a döntést.) 
7./ Kft. ügyvezető 
 
 
4./ 1. Térburkolat ajánlata a Művelődési ház és „kemence” körüli területre. 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Takács József polgármester: Ezt már megbeszéltünk, a burkolást jövőre halasztjuk.  
 
  
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      217/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 
 

Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete a 
Műv. ház környékének térburkolatára – egyszerűsített eljárással - 
meghirdetett és benyújtott árajánlatokat megköszöni. A 
munkavégzést azonban  2016. évre elhalasztja, ezért eredményt 
nem hirdet. A meghívottak részére a kiírás megismétléséről a 
2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően dönt.  
Felhatalmazza a polgármestert ennek megfelelő kiértesítések 
megkötésére. 

   
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

4./2. Iskola alatti terület magántulajdonosaitól való vétel tulajdonközösség megszüntetése     
        érdekében. 
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Takács József polgármester: Megkeressük a tulajdonosokat. Évekig mi tartottuk karban a területet, 
szükség esetén kisajátítást is kezdeményezhetünk. A község érdekeit kell figyelembe venni. 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      218/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2050/4 hrsz-ra kötendő előszerződések tervezeteit 
jóváhagyólag tudomásul vette és felhatalmazza a polgármestert 
annak megfelelő módon történő szerződéskötések aláírására. 
 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Takács József polgármester  
 
 

4.3. Turisztikai információs terminál kihelyezése a kerékpáros pihenőhelyen 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester: Semsei Sándor adta legelőnyösebb ajánlatot. 
 
Rajczi Gusztáv Balázs képviselő: A TouchInfo pont hány nyelvű? 
 
Takács József polgármester: 3 nyelvű. 
 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      219/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horvátország-
Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatási rendszer 
Ba Biking című projekt keretében megvalósuló egy darab érintőképernyős turisztikai 
információ terminál (TouchInfo pont) beszerzésére, beüzemelésére vonatkozó 
ajánlatokat megtárgyalta. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 
három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat a Chrome-Soft Kft ( 8226 Alsóörs, Rege 
köz 9. Képviseli: Semsei Sándor) részéről érkezett, mely ajánlat összege bruttó 
6 499,99 €. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
vállalkozótól megrendelje a turisztikai információs terminált, és annak 
beüzemeléséről intézkedjen. 
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Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 

4./4. Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezése 
 
 
Takács József polgármester: Lehetőség szerint tartsunk minden értéket Balatonszemesen. Mivel 
átadtuk az iskolát, ott már nincs hely a szakszolgálat számára. Felmerült az a gondolat, hogy a 
művelődési ház emeleti belső kis termében helyeznénk el a Pedagógiai Szakszolgálatot. Erről kérdezi 
Dóri Éva művelődési ház igazgató véleményét. 
 
Dóri Éva művelődési ház igazgató az iránt érdeklődik, meddig használnák a termet. 
 
Boór Miklós alpolgármester: Vizsgáló helyiségre van szükség, ahol vannak székek, asztalok, és a 
vizsgálatokat el tudják végezni. A művelődési házban nem kell külön termet biztosítani a szülők 
részére váróteremnek, mert az ott alapból biztosított. 
 
Dóri Éva művelődési ház igazgató: Ezt át kell beszélni, mert pl. most is minden terem foglalt, a 
nagy terem kivételével. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A határozati javaslat arra szolgál, hogy vegyük fel a kapcsolatot a 
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójával. Ezzel elindulnának a tárgyalások, amibe bele lehetne 
vonni a művelődési ház vezetőjét is.  
 
Boór Miklós alpolgármester: A polgármester és a képviselő-testület dönt, nem pedig a művelődési 
ház vezetője. Neki végre kell hajtani a döntést. Azért kell most dönteni, hogy mint polgármester, 
tudjon tárgyalni, hogy vállaljuk, vagy nem vállaljuk. Konkrétumról lehet tárgyalni. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető: Mai napon kért helyet az óvodában a szakszolgálat dolgozója, 
mert sok gyerek vizsgálatát kell elvégezni. Állandó helyiségre van szükségük, és olyan 
mozgásfejlesztő gyakorlatokat is végeznek, amihez hely kell. Iratok elhelyezését is meg kell oldani.  
Véleménye szerint nem lehet nekik úgy helyiséget biztosítani, hogy délelőtt ők vannak benne, délután 
pedig mások. Nagyon jó, hogy itt vannak, és nem szabad őket elengedni, mert mi ebből nagyon sokat 
profitálunk. Ha ők nem lennének ilyen lelkiismeretesek, akkor nem lenne ellátva ez a feladat 
rendesen.  
 
Boór Miklós alpolgármester egyetért az óvodavezető asszonnyal. Évekig azért harcoltunk, hogy itt 
maradjanak. Azzal, hogy ők helyileg itt vannak, nagyon sok dolog megoldódik. Van egy  javaslata, 
még pedig az iskola legfelső szintjén lévő irattár. Az a helyiség méretében megfelelne a célnak, az 
iskolában pedig biztosítani tudnák a szülőknek a várakozó helyiséget. Így az irattár átköltöztetését 
kellene megoldani a padlástérbe.  
 
Takács József polgármester véleménye szerint is ez a legjobb megoldás. Második megoldásként 
jöhetne szóba a művelődési ház. Nem szabad elengedni, ez is az oktatás fontos része. Úgy gondolja, 
egyeztet az igazgató asszonnyal, eljönnek Szemesre, és megmutatja a lehetőségeket.  
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A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      220/2015. (X.19.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi a 
Pedagógiai Szakszolgálat Somogy Megyei Főigazgatóságát azzal, hogy 
kezdeményezi a siófoki igazgatóságnál is a Balatonszemesen székelő 
szolgálat további elhelyezésére vonatkozó megállapodás - helyszíni 
megtekintést követő - megkötését. Előzetesen a szakszolgálat elhelyezésére 
az általános iskola egy termét, másodsorban a Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház emeleti termét ajánlja fel.A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elhelyezés és áthelyezés ügyében tárgyalásokat 
folytasson és megállapodást kössön. 

 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

4./5./Kertmozi bérleti díja 
        /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, van egy jegyes pár, aki jövőre a kertmoziban szeretné 
esküvői vacsoráját megtartani. Érdeklődnek, milyen lehetőség van a kertmozi bérbe vételére. 
Tisztán, kitakarítva adnák vissza az épületet. 20 ezer forintos bérleti díjra gondoltunk. A 
kérelmezők rendbe teszik az épületet. Az épület környékét a Kft. rendbe tenné. 
 
Boór Miklós alpolgármester: Ebből a 20 ezer forintból támogassuk az óvodát. 
 
Takács József polgármester megkérdezi az óvodavezető asszonyt, mire lenne szüksége az 
óvodának. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető elmondja, köszönettel veszik a felajánlást. Fejlesztő 
eszközöknek örülnének. 
 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      221/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete a kertmozi  
házassági szertartás, valamint azt követő családi rendezvény helyszínéül  
történő bérleti szándékot tudomásul vette és az anyakönyvi eseményt követő  
és rendeletben nem szabályozott ingatlan igénybevételt egyszeri 20.000,-Ft  
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bérleti díj ellenében a kérelmezők részére biztosítja. 
Erről a kérelmezők értesítendők. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős:  dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 

4./6./Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat-ellátási kötelezettségének módosítása. 
       (október 31-ig kéri a kistérség a döntést.) 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A családgondozás, és a gyermekjóléti feladatellátás 
önkormányzati feladat marad. Ha nem így fog történni, ahogy most van társulás formájában, 
akkor a székhely településnek a társközségre is kiterjedően kötelessége ellátni. Ha továbbra is 
társulási formában marad, akkor különösebb változást nem jelent, hiszen heti két alkalommal 
idejár a családgondozó. Nem tudja, mi hangzott el a társulási tanács ülésén, milyen elképzelések 
vannak. Az biztos, Balatonszárszó már eddig is önmaga látta el a feladatokat. 
 
Takács József polgármester: Balatonföldvárnak az lenne a jó, ha ez továbbra is 
balatonföldvári központtal működne. Fonainé Skerlecz Zsuzsanna családgondozó munkájával 
mindenki elégedett. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Zsuzsa jó szakember, lehet vele együtt dolgozni akár 
gyermekvédelemben, akár családgondozásban, de még szociális ellátások terén is be szokott 
segíteni. A határozatot feltételes módban is meg lehet hozni, ha a társulás úgy dönt, ezt a 
feladatot továbbra is társulási formában látja el, akkor csatlakozunk, amennyiben nem, úgy 
önállóan fogjuk ellátni a feladatot.  
 
Boór Miklós alpolgármester: Ami kistérségi társulási formában működik, annál sok esetben 
azt tapasztaljuk, hogy a belső települések arra hivatkoznak, nincs erre forrásuk, oldja meg az, 
akinek van rá kerete. Mi lenne, ha Szárszó, Őszöd, Szemes közösen működtetné? 
 
Takács József polgármester elmondja, felveszi a két településsel a kapcsolatot, utána újból 
visszahozzuk a képviselő-testület elé.  
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      222/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete a 
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
54/2015 (X.15) sz. határozata alapján ismételten megtárgyalta 
Balatonszemes Községi Önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti 
feladat-ellátási kötelezettségének módját.  
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A Képviselő-testület elismerve, hogy a Társulási Tanács által 
működtetett családsegítői és gyermekjóléti szolgálat jól funkcionált és 
kifejezetten elégedett a Balatonszemesi családgondozó szakember 
munkájával: az eddigi eredményekre is tekintettel a feladatellátást 
elsősorban társulás formájában kívánja megoldani. A további 
működésnek azonban oly módon kíván eleget tenni, hogy 
kezdeményezi annak kisebb térségben való közös feladatellátását.  
Felkéri a Polgármestert, hogy Balatonszárszó Nagyközség és  hozzá 
tartozó két településnél, valamint Balatonőszöd község 
önkormányzatainál kezdeményezze ennek megtárgyalását. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyeztetést követően  
döntés érdekében ismételten terjessze azt a képviselő-testület elé és 
jelen határozatról a Társulási Tanácsot értesítse. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

4./7. Kft. ügyvezető 
        /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az ülést megelőzően küldött az ügyvéd úr egy értesítést, hogy 
valamilyen oknál fogva a mai napig nem lett bejegyezve a Kft. ügyvezetője. Telefonbeszélgetés 
alkalmával azt javasolta, ne december 31-ig legyen az ügyvezető kinevezve, hanem 
határozatlan időre. Ebben az esetben semmi veszélyforrás nincs, mert a poszt ugyanúgy 
bármikor megszüntethető, mint a határozott idejűnél és a megbízott vezető már bizonyított. 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      223/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete a  
Kaposvári Törvényszék által történt jelzése alapján  „Szemesért” 
Nonprofit kft. alapító okiratát akként kéri módosítani, hogy  
Rigó István megbízása 2015. október 1-től határozatlan időre  
kerüljön bejegyzésre. 
Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy dr. Komáromi József  eljáró  
ügyvéd részére a meghatalmazást a fenti döntés értelmében adja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

 
4./8. Reich Károly Iskola Alapítvány működésének helyreállítása 
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Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az alapítvány nem igazán működőképes, aminek oka, hogy az 
alapító már régen megszűnt. A kuratórium  tagja közül az egyik lemondott, a másik pedig 
elhalálozott. A Kaposvári Törvényszéket kellene arra megkérni, hogy alapítói jogok gyakorlása 
során a kuratóriumot alakítsa meg. Erre vonatkozóan javaslatot az önkormányzat tud tenni, 
ezért kuratóriumi elnöknek a köztiszteletben álló Benedekné Gyarmati Klára pedagógust 
javasoljuk.  
 
A tárgyalást követően, de a döntés meghozatala előtt megérkezett Szomorú Szilárd képviselő, 
így a testület tagjainak száma 7 főre kiegészült. 
 
A fentieket követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  1 tartózkodás ellenében az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      224/2015. (X.19.)sz. határozata: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a működésképtelenné vált Reich  
Károly Iskola Alapítvány működővé tétele érdekében felhatalmazza a  
polgármestert és a jegyzőt, hogy a Kaposvári Törvényszéket keressék meg 
hogy alapító jog gyakorlójaként a kuratórium tagokat jelölje ki. 
Az önkormányzat a tisztségre az alábbiakat javasolja: 
A kuratórium elnökeként a köztiszteletben álló:  
- Benedekné Gyarmati Klára Ildikó (Szül. Gyarmati Klára Ildikó 

Orosháza 1974.03.15. Anyja szül. neve: Lajkó Gizella) 8636 
Balatonszemes, Fő u. 49. 

Korábbi kurátor:  
- Mórocz József  (Szül.: Mórocz József  Nagyszokoly, 1954.07.06. Anyja 

szül. neve: Zsirai Lídia)  8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 36. 
Új kuratórium tagként:  
- Kovács Erzsébet (Szül.: Kovács Erzsébet Szekszárd, 1977.07.08. Anyja 

szül. neve: Pál Erzsébet) 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 76.  
vagy: 
- Bánó- Rákóczi Beatrix (szül.: Rákóczi Beatrix Kaposvár 1971.05.16. 

Anyja szül. neve: Nagy Valéria) 8636 Balatonszemes,  Kossuth Lajos utca 
6. szám alatti lakos. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
               adminisztratív feladatokért dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 

Mivel több kérdés, javaslat hozzászólás nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 17 óra 30 perckor bezárta, az ülés zárt ülésként 
folytatódott, amelyről külön jegyzőkönyv készült.  

 

 

Kmf. 
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Takács József                Dr. Valkó Zsuzsanna 

             polgármester        jegyző 
 


