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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 1-én 
17.45. órakor a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház tanácskozó a közös 
testületi ülést követıen megtartott nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének részérıl: 
      
Takács József    polgármester    
Valkóné Kovács Márta  alpolgármester   
Böröczky Szilárd  képviselı               
Fias Istvánné    képviselı     
Kocsisné Liber Márta  képviselı    
Mischl Antalné  képviselı     
Petrus Péter     képviselı    
Zrínyi László   képviselı 
 
Távolmaradását elıre jelezte: 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı 
Szomorú Szilárd   képviselı 
 
 
Jelen van még meghívottak: 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Szántóné Pesti Amália jkv. 
 
Továbbá: 1 fı érdeklıdı 
 
A Balatonıszöd Községi Önkormányzattal tartott közös Képviselı-testületi ülés bezárását 
követı szünet után Takács József polgármester megállapította, hogy a 10 fı képviselıbıl 8 
jelen van, ezért az ülés határozatképes és az önálló ülést megnyitotta. 
 
Elıterjesztette napirendi tervezeteit: 
 
1./ Tájékoztató a körjegyzıség mőködési tapasztalatairól. (folytatás) 
      Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 

2.-13 / Egyéb képviselı-testületi döntést igénylı ügyek 

14./  Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
A napirendi tervezeteket a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a szünetben többféle vélemény is elhangzott a 
beszámolóval kapcsolatosan.  
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Fias Istvánné képviselı: Elmondja, hogy a véleménye szerint 3 részre kellene bontani a 
határozati javaslatot és úgy szavazásra bocsátani. 
 
Zrínyi László képviselı: Javasolja, ne tegyék azt, mint évekkel ezelıtt, és addig szavazzanak 
amíg nem születik döntés. Vegyék le a napirendrıl, és több, akár 5  részre bontva tárgyalják 
meg a következı ülésen. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı  Lehet, hogy elegendı lett volna a tájékoztató egy 
mondatba. Talán el is fogadták volna, de olyan megbeszélések és döntések születtek, 
amelyeket július 1-el több dolognak hatályba kell lépnie, többek között a Kht. könyvelésének 
behozása a hivatalba. Úgy érzi, hogy a feszültséget a Kht. körül kialakult helyzet okozza. 
 
Zrínyi László képviselı: Nem volt egyértelmő a határozati javaslat , mivel alternatívát 
tartalmaz. Most mire szavazzon a testület ? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Az alap  
 
Takács József polgármester kijelenti, hogy mindenképpen le fogja állítani a túlköltekezést 
valamint a pazarlást a Kht-nál. Ha szükséges, falugyőlésen tájékoztatja a lakosságot a 
kialakult helyzetrıl, amennyiben a község érdekeivel ellentétes döntést hoz a testület. 
 
Fias Istvánné képviselı a bérfejlesztést nem támogatja. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı jogi alátámasztást vár a „kiskincstár”- ral kapcsolatban. 
Tudomása szerint nincs konkrét döntés a „kiskincstár”-ról, csak beszéltek róla. A bérekkel 
kapcsolatban azt nehezményezi, hogy a hivatalnál kifejezetten bérfejlesztésre lett tartalékolva 
a pénz, míg máshol „csak” tartalékként szerepel, a körjegyzıségnél  
 A „Prémium Éveket” választó dolgozó felosztott munkaköre miatti bérfejlesztést elfogadja. 
Kht. ügyben Alapítói Győlés összehívását tartja szükségesnek. Igaz ugyanaz a testület, de 
nem testületi ülésen, hanem alapítói ülésen kell a KHT könyvelésére vonatkozó döntést 
meghozni. 
 
 
Takács József polgármester  nem érti a szembehelyezkedést a „kiskincstár”  ügyében. Nem 
találja a magyarázatot, hogy mi annak az oka, hogy  
Ezzel spórolunk 2 m Ft-ot, egyébként határozat is van róla. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a költségvetés februári tárgyalásakor 
született a határozat. A költségvetési rendelet – 100 millió Ft-tal lett tervezve, így a  
Ha a körjegyzıséget megbízza a képviselı-testület, hogy el lássa a könyvelési feladatokat, 
akkor azt testület dönti el, kötelezettséget  
A KHT Szervezeti és Mőködési Szabályzatába a szervezet vezetıje bele építhette a 
könyvelési feladatköröket.  
A Kht, vagy minden más gazdasági szervezet tulajdonosánál nem vita, hogy a menedzsmentje 
betartja-e a tulajdonos utasításait, pénzügyi keretét. 
Nem volt olyan iránymutatás, hogy mindenhol megszorításokat alkalmaz, kizárólag a KHT-
nál nem.  
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Kocsisné Liber  Márta képviselı felolvassa a februári határozatot, mely az elıkészületeket 
tartalmazza. Támogatja a spórolást, de  úgy véli, a törvényességgel van gond, szerinte nem 
volt errıl döntés.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy az Alapító Okiratokat májusban elfogadták, 
amiben ez is szerepel, ennek szellemében készültek. 
 
Takács József polgármester kijelenti, hogy a tájékoztatót nem fogadta el a testület, a vitát 
lezárja. Új idıpontban a téma ismét napirendre kerül. Parttalan vitákat nem enged meg.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Most kellene szavazni arról, hogy létrehozzák ezt a 
kiskincstárat. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Nem szószerinti kiskincstári, gazdasági egység 
létrehozását, élén szervezeti egység vezetıjét, hanem  létszám növekedés nélkül az 
intézmények könyvvitelének a körjegyzıség apparátusa által történı ellátása történne meg. 
 
Takács József polgármester kijelenti, hogy a tájékoztatót nem fogadta el a testület, a vitát 
lezárja. Új idıpontban a téma ismét napirendre kerül. Parttalan vitákat nem enged meg.  
 
Az elıre megküldött írásos anyagok vitái a tanácskozás közben változtak, 
jegyzıkönyvezésük a megszavazott napirendek sorrendjében történik. 
 
 
2./ Aktuális ügyek. 
Oktatási intézmény szervezeti kérdései. 
 
a./ Pedagógiai Szakszolgálat . 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı azt kérdezi, hogy a nevelési tanácsadást mennyire vállalja a 
Kistérség?   
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy mindenképp be kell venni, mert e nélkül a 
szakszolgálat nem tudja ellátni a feladatát. Hat emberrel el lehetne látni a feladatokat, és a 
jelenleg szakszolgálatnál dolgozók állása is megmaradhatna. A logopédusi állás betöltése még 
megoldásra vár, valamint szükség van egy pedagógia asszisztensre és egy fejlesztı 
pedagógusra is.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı a kıröshegyi polgármestertıl olyan ígéretet kapott, hogy a 
tárgyi eszközöket átadják Balatonszemesnek. Az intézmény finanszírozása  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı szeretné, ha a szakszolgálat  kistérségen belül maradna 
balatonszemesi székhellyel. Az esetlegesen felmerülı plusz költségek átvállalása miatt 
viszont aggódik. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató véleménye szerint az aggályokat egy jó szerzıdéssel lehet 
kiküszöbölni. A kistérség, vagy az iskola fennhatósága alá való tartozás kérdésére 
egyértelmően az iskola intézményeként történı mőködtetést tartaná helyesnek. 
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Takács József polgármester felteszi a kérdést a Képviselı-testületnek,  miszerint kívánnak-e 
speciális osztályt indítani az elmúlt ideig Kıröshegyre járt gyermekek számára. Úgy gondolja, 
errıl most kell dönteni,  mivel a szülıknek és a gyermekeknek is ez alapján kell a következı 
tanévre tervezniük.  
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató közli, hogy kb. 5 gyermeket érint a dolog. Ezek 
beintegrálhatók, de ha külön osztályt indítanak részükre, az késıbb problémát okozhat, mivel 
nem helybéli gyerekekrıl van szó. 
 
A kistérségi Társulási Tanács határozata és a feladat átadásra vonatkozó megállapodás 
tervezete a nevelési tanácsadásra vonatkozó feladatot nem tartalmazta, a vita során 
elhangzottak alapján elıször a 4. feladattal történı kibıvítés került egyhangúlag 
megszavazásra, majd ezt követıen a teljes határozat szövege. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

135/2009(VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 92/2009 (VI.25) BTKT határozata alapján a 
Pedagógiai Szakszolgálat feladatait  2009. szeptember 1-i hatállyal átveszi. A z 
önkormányzat a PSzSz. székhelyét B.szemes, Gárdonyi u. 1.sz. alatti részben 
üresen álló – kastély – iskolájában jelöli meg. A Képviselı-testület kéri a BTKT 
Társulási Tanácsát, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat feladatait a nevelési 
tanácsadással egészítse ki, mivel a szakszolgálat eredményes feladat-ellátási 
kötelezettségének komplex módon így tud megfelelni. 
Felhatalmazza a tisztségviselıket, hogy a szakemberek bevonásával tegyék meg a 
szükséges elıkészületeket és intézkedéseket a szeptember 1-i indulás érdekében a 
jogi, személyi és tárgyi feltételek biztosítására. 
 Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanáccsal és korábbi székhely 
önkormányzatának vezetıivel történı egyeztetés után az elıkészületek és a 
feladatellátásra vonatkozó konkrét feladattervet és számszaki  kimutatást terjessze  
a képviselı-testület elé. 
 
Határidı: 8 napon belül és július 15. 
Felelıs: Takács József polgármester. 
 

A hallgatóság soraiban részt vevı Kıröshegyen megszőnı Beszédjavító Iskolába járó 
szülıkre tekintettel javaslat hangzik el a kérdésnek a lezárására, hogy indulhat-e önálló iskolai 
csoportot szeptember 1-tıl a sérült gyerekek oktatására.  
Boór Miklós általános iskola igazgatója: Ismertette a tantestület véleményét. 
Ezt követıen Takács József polgármester a kérdést szavazásra bocsátotta. 
 

A pedagógiai szakszolgálattal egyidejőleg a Beszédjavító általános iskola 
megszőnése miatt az SNI-s gyermekek felzárkóztatási csoportjának 
indítására vonatkozó egy külön tanulói csoport létrehozását a képviselı-
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testület 4 igennel és 4 nemmel történı szavazat miatt döntést nem tudott 
hozni. 

 
 
b./ Pályázat iskolabıvítésre 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
A DDOP pályázat lényegi elemei 10 %-os önerı, a kistérségben összesen maximum 600 ezer 
Ft pályázható összeg, valamint az iskola bıvítésre készített tanulmányterv ismeretében a 
képviselı-testület az oktatási ágazatra – beleértve az óvoda – intézmény bıvítés, felújítás 
címén 200 ezer Ft keretösszegre kér lehetıséget és ezen belül 20 millió Ft saját erı 
biztosítására vállal kötelezettséget. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
136/2009(VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 93/2009 (VI.25) BTKT határozata alapján a 
„DDOP Integrált kis,- és mikrotérségi  oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” elnevezéső pályázatban részt kíván  venni. 
Az önkormányzat a településen belül megvalósítandó oktatási nevelési 
intézményeinek bıvítési, felújítási igénye, valamint az elkészült mőszaki terv 
tervezetek alapján 200 millió Ft összegő támogatásra igényét bejelenti, amelynek 
10 %-os önrészét: 20 millió Ft-ot a költségvetési rendeletében a megjelölt 
pályázati célra saját erıként – felhalmozási célú kiadásként – elkülönít. 
Felkéri a polgármestert a pályázati szándék és elképzelések, valamint a fejlesztés 
mőszaki és pénzügyi tartalmának a pályázat benyújtásával megbízott Kistérségi 
Társulási Tanács és Munkaszervezet felé történı  továbbításra. 
  
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: értelem szerint 

 
 
 
3. Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
 
Zrínyi László képviselı tudomása szerint a  parlament olyan döntést hozott, hogy a vízi 
közmővek állami tulajdonban maradnak. Akkor mi szükség van a döntésre? 
 
Fias Lászlóné képviselı: Az ingyenességbıl nehogy újabb BAHART legyen. 
 
Takács József polgármester: A BAHART részvényeknél soha nem volt ingyenességrıl szó. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A javaslat nem a BAHART –hoz , hanem a KÖGÁZ 
részvényekhez hasonlítható, ahol a törvény alapján 25 %-os részesedést kaptak az ön 
kormányzatok.  Ha azonban a vizek  privatizációját az országgyőlés nem fogadja el, akkor 
sem baj, hogy felhatalmazás van, ez esetben nem kell a megbízottnak a lehetıséggel élni. 
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Takács József polgármester: ha el lehet érni, hogy ingyenesen a község tulajdonában 
maradjanak, akkor meg kell próbálni.  
 
Azon javaslattal, hogy a meghatalmazás a magasabb rendő jogszabály miatt okafogyottá 
válhat, de ellenkezı esetben az önkormányzat érdekeit képviseltetni szükséges a képviselı-
testület egyetértett, ezért a határozati javaslatot a polgármester ismertette. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

137/2009.(VII.01.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

1.) Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§ (1) bekezdés c) 
pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság 
Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a 
regionális vízmő-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közmővek 
térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében. 
 
2.) Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
Esztergom Város Önkormányzatának Polgármesterét a Miniszterelnökhöz címzett 
– a határozat mellékletét képezı- levél aláírására. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

4. Balatonszemes Község Település Rendezési Terve 2. számú módosítása 
Településszerkezeti Terv. 

/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
 
A korábbi testületi üléseken a fıépítész kérésére és a Balatoni törvény aggályai miatt 
szétbontott zöld övezeti besorolás került ismételten tárgyalásra. 
A zöld övezeti besorolás módosítását egyetlen szakhatóság sem kifogásolta, a nyilvánvaló 
hiba ellenére azonban az Állami Fıépítész a közbensı szakvéleményében a helyesbítést nem 
tartja lehetségesnek. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

138/ 2009. ( VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes községi Önkormányzat képviselı-testülete Balatonszemes Község 
Településrendezési Terve 2. számú módosításához tartozó Kikötı utcai 
pavilonsor (T-1/M3 terv) településszerkezeti módosításokat az elıterjesztésnek és 
a vitában elhangzottaknak megfelelıen jóváhagyja. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 
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Ezzel összefüggésben a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó döntés 
rendeletalkotást indukált. 
 
5. Helyi Építési Szabályzat módosítása. 
    /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
 
A képviselı-testület az elızményekre tekintettel és a korábbi rendezési terv készítıinek 
felelısségét is felvetve a rendezési terv valós helyzethez való igazítását indokoltnak tartotta 
még azzal a figyelemfelkeltéssel együtt is, hogy a kérdés végsı soron Alkotmánybíróság elé 
kerülhet. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 
                                          18 / 2009. (VII. 01.) számú rendelete 

A Balatonszemes Község Bel-és Külterület Helyi Építési  
Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 

13 / 2005. (VII. 25.) rendeletének 
2. számú módosításáról 

 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 
6. Tóthné Balog Edit kérelme a Balatonszemes, Kisfaludy utca 1231/11 hrsz alatti 
ingatlanon levı üzlet mellett épített elıtetı közterület-foglalási ügye. 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
 
Takács József polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy az utóbbi idıben több kérelem 
érkezik elıtetık építésére. Javasolja a fıépítésszel történı egyeztetést egységes tervek 
elkészítése érdekében. 
Meg kellene tervezni. 
 
Fias Istvánné képviselı: A jelenlegi a nyugati oldalra, a továbbiakban az üzlet elıttirıl  
 
A képviselı-testület támogatja a javaslatot. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı az üggyel kapcsolatosan közterület rendelet módosítást 
javasol az ısz folyamán, legkésıbb októberben. Az egységes szemlélet érdekében. 
Arról hosszasan beszélgetni. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

139/2009. (VII. 01. ) sz. Képviselı-testületi határozat: 

 
Balatonszemes község önkormányzati képviselıtestülete az üzletek és vendéglátó 
egységek elıtti  és melletti építmények egységes, esztétikus, közterület foglalása 
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érdekében látványterv készítését rendeli el – üzlet elıtti áru és vendégforgalmi 
elıkert -  látványtervet a fıépítésszel kell egyeztetni.  
A képviselı-testület a látványtervek megvitatásáig stabil szerkezetet egyedileg 
nem engedélyez, kizárólag mobil esı és napvédı helyezhetı el. 
A fentiek alapján Tóthné Balog Edit kérelmére a Balatonszemes, Kisfaludy utca 
1231/11 hrsz alatti ingatlanon levı üzlet Nyugati oldalához épített cca 5*3 m 
faszerkezető, enyhe lejtéső, 3 lábon álló fix nyitott elıtetı létesítésére csak az 
utcakép egységes kialakítására vonatkozó vázlatterv elkészítése után fog döntést 
hozni. 
A képviselı-testület az üzletek és vállalkozók  közterület foglalásainak egységes 
és azonos elbírálású elveinek biztosítása érdekében a fıszezon után elıterjesztendı 
rendelet módosítást indítványoz. 
 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 30 napon belül /rendelet módosításra októberi KT. ülés./ 
 

 

7. Balatonszemes területén található önkormányzati tulajdonú hidak felülvizsgálata 

/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  

A képviselı-testület egyhangúan megállapította, hogy az elıterjesztés szerint kötelezıen 
ellátandó feladat, ezért azt vita nélkül elfogadta. 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

140/ 2009. (VII. 01. ) sz. Képviselı-testületi határozat: 

 

Balatonszemes község önkormányzati képviselıtestülete LIBELLA Mőszaki 
Szolgáltató BT ajánlatát a közúti hidak éves hídvizsgálat elkészítésére elfogadja. 
Felhatalmazza a község Polgármesterét a szerzıdések aláírására. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 30 napon belül 
 

 
8. Hergár Jenıné családi villájuk felújításának támogatása 

/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

1412009. ( VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
Hergár Jenıné kérelmét nem támogatja. A kérelmezıt a döntésrıl értesíteni kell. 
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Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. július 20. 

 

9. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága által történelmi képeskönyv kiadása 

/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
 
Takács József polgármester: 50-100 ezer Ft szóbeli kérés hangzott el. Kéri a javaslatot. 
 
Petrus Péter képviselı: Ingyenes kiadvány, vagy árulják. 
 
Zrinyi László képviselı 50 ezer Ft támogatást javasol. 
 
Elhangzott javaslat szerint a képviselı-testület 50 ezer Ft-os támogatás biztosítására 2 
képviselı igennel 6 nemmel szavazott. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

142/2009.(VII.01.) számú Képviselı-testületi határozat : 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Somogy Megyei 
Múzeumok Igazgatósága részére képeskönyv kiadásának nem áll módjában 
támogatni. 
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelıs :  Takács József polgármester 
Határidı :  30 nap 

 
 
 
 
10 H2 Oktatási és Informatikai Szolgáltató Kft. vételi ajánlata a Balaton- Park 2000. Kht. 
üzletrészére 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester ismertette, hogy a társaságot jelentıs hitel terheli, az új 
tulajdonos a terhekkel együtt az üzletrészért ennyit tud ajánlani. 
 
Petrus Péter képviselı: A hitel mibıl eredt. 
 
Mischl Éva képviselı: Mennyi a tagdíj ? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismertette, a társaság pénzügyi helyzetét. 40 mó Ft 
beruházási hitel, 5 mó mőködési hitel van. A tagdíj 390 ezer Ft, alig 10 %-os 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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143/2009.(VII.01.) számú Képviselı-testületi határozat : 

 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı- testület  
tulajdonában levı Balaton- Park 2000. Kht.  1/9 szavazati  
arányt biztosító üzletrészét a H2 Oktatási és Informatikai  
Szolgáltató Kft-nek 35.000 Ft-ért eladja. 
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelıs :  Takács József polgármester 
Határidı : 30 nap 

 
 
 
 
 
11. Nyitnikék Óvoda támogatási kérelme 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester a kérelmet a bojler kicseerélésre indokoltnak tarja és javasolja.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna képviselıi kérdésre a beszerzés elıirányzatát a tartalékkeretben jelölte 
meg. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
144/2009.(VII.01.) számú Képviselı-testületi határozat : 

 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Nyitnikék Óvoda  
részére a bojler és munkadíj költségét a céltartalékból engedélyezi és számára 160 
ezer Ft támogatást biztosít, a körjegyzıséghez címzett céltartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a támogatás átutaltatására . 
 
Felelıs :  Takács József polgármester 
Határidı : 30 nap 

 
 
12. DIR- CON Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft. árajánlata 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
 
Takács József polgármester:  A Latinovits Zoltán múzeum távfelügyeletes riasztó 
rendszerének beszerelése indokolt lenne, vagyonbiztonsági szempontból. 
 
Petrus Péter képviselı: olcsóbb, mintha rácsok lennének. 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Mióta  
a múzeum egyre több költségbıl kivonul, jó lenne, ha önmérséklésre  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Az önkormányzat tulajdonába álló épület  
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal a  határozati javaslatot nem fogadta el.  
 
Takács József polgármester: Elmondja, hogy a mi épületünk és a biztosító nem köt rá 
biztosítást, ha nincs védelem biztosítva. 
 
 
13. Milovánovics István kérelme 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
A korábban meghozott általános határozat szerint látványterv után. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

145/2009.(VII.01.) számú Képviselı-testületi határozat : 
 

Balatonszemes község önkormányzati képviselıtestülete felhatalmazza a 
fıépítészt, hogy az egységes, esztétikus, valamennyi üzlet közterület – üzlet elıtti 
áru és vendégforgalmi elıkert -  foglalására vonatkozó építmények látványtervét a 
vállalkozókkal egyeztesse, a látványtervek megvitatásáig stabil szerkezetet 
egyedileg nem engedélyez, kizárólag mobil esı és napvédı helyezhetı el. 
A fentiek alapján Milovánovics István kérelmére a Balatonszemes, Kisfaludy utca 
1221/1 hrsz alatti ingatlanon levı Gyros büfé elé mobilszerkezető,  fix nyitott 
elıtetı létesítéséhez a korábbi: egységes utcakép kialakítását célzó döntése 
értelmében az alábbiakat írja elı: 
-  a mobil szerkezető elıtetı létesítéséhez mőszaki tervet kell készíttetni és a tervet 
a fıépítésszel véleményeztetni kell. Az  elfoglalt önkormányzat tulajdonában álló 
terület után közterület-foglalási díjat kell fizetni. 
Felhatalmazza a község Polgármesterét fentiek közlésére és a közterület-foglalási 
engedély megadására. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 30 napon belül 
 

A képviselı-testület az üzletek elıtti közterületek elıtetıinek, esı és napvédı rendszereinek 
és szerkezeteinek egységes utcaképek kialakítása érdekében a korábbi Bara Lajos vállalkozó 
Ady Endre úti és az Ady úton, valamint  a Kikötı utcában lévı pavilonsorokra vonatkozóan is 
ezt kell alkalmazni. 
 
Boór Miklós általános iskola igazgató: Elmondta, hogy új költségtakarékosabb főtési módra 
kapott ajánlatot érdeklıdik, hogy mi a képviselık álláspontja. 
A képviselı-testület  
 
14./ Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatok   
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági  
döntésekrıl 
Elıadó: Takács József polgármester 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/  
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Zrínyi László képviselı a kikötınél lévı pénztárépület átalakítása iránt érdeklıdik. Arra 
kíváncsi, elkezdıdtek-e munkák, illetıleg Nagy Lajos Úr mikor tájékoztatja a képviselıket a 
beruházásokkal kapcsolatban.  
 
Takács József polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a vizesblokk kialakítására 
a tervek elkészültek, a munkák várhatóan a héten megkezdıdnek. Úgy fogják kialakítani, 
hogy az épületet mozgássérültek is használni tudják. Nagy Lajos úr pénteken szeretett volna a 
képviselı-testülettel találkozni, további türelmet kér, folynak az egyeztetések. Késıbb, amikor 
már aláírások történnek részletes tájékoztatót ad. 
 
Mischl Antalné képviselı tudomása szerint a polgármester úr tárgyalt a kıröshegyi 
polgármester úrral a szakszolgálat mőködésérıl. Úgy hallotta, hogy az iskolát bezárják, mivel 
a gyerekeket elvitték Balatonföldvárra.  Errıl szeretne információt kapni.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az igazgató úrral együtt valóban egyeztetést 
folytattak Marczali Tamás polgármester úrral az elıkészületekrıl. A megszőnésrıl nem tud 
nyilatkozni. 
 
Mischl Antalné képviselı felelıtlen dolognak tartja, hogy Kıröshegy átvállalta a 
szakszolgálatot. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, ha az iskola bezárásra kerül, annak nem oka a 
szakszolgálat. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató a gyermekek számának csökkenésével indokolja az iskola 
bezárását. 
 
Fias Istvánné képviselı az élményfürdı peres ügye felıl érdeklıdik. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a pert megnyerték, az ügyvezetı igazgatóval 
felvették a kapcsolatot. A teljes összeg megszerzésére sajnos kevés esélyt lát.  
 
Fias Istvánné képviselı arra kér választ, hogy került a cirkusz a sportpályára ? Mennyit 
fizettek ? 
 
Takács József polgármester: engedélyt kértek. A sportegyesülettel egyeztek meg. 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

146/2009.(VII.01). számú Képviselı-testületi határozat: 
 

1./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a polgármester két ülés közötti 
tevékenységérıl szóló tájékoztatót; a vitában elhangzottakkal együtt, a 
következıkben felsorolt határozatok tekintetében elfogadja, illetve tudomásul 
veszi: 
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67/2009.(III.23.);   85/2009.(IV.20.)   
 86/2009.(IV.20.);   88-95/2009.(V.11.); 97/2009.(V.18.);   
 99/2009.(V.18.); 101/2009.(V.18.);  102-104/2009.(V.18.); 

 105/2009.(V.18.);  108/2009.(V.25.); 109/2009.(V.25.); 
 110/2009.(V.25.); 111/2009.(V.25.); 112/2009.(V.25.); 
      114/2009.(V.25.); 121/2009.(V.25.;  
    
A képviselı-testület a 86/2009.(IV.20. sz. határozat alapján a felszámolást 
elrendeli.  

2, ., Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester 
átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl szóló jelentést - az alábbiakban felsorolt  
határozatokat illetıen- elfogadja ill. tudomásul veszi. 

                                                           
1000/2009, 1039/2009, 1093/2009, 1094/2009, 1128/2009,1135/2009, 
 

3, Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a SZEOB átruházott 
hatáskörében hozott döntéseirıl szóló jelentést - az alábbiakban felsorolt  
határozatokat illetıen- elfogadja ill. tudomásul veszi. 

                                                           
785/2009, 786/2009, 956/2009 
                               

 
Bejelentések 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: a mólónál egy parkoló épül. Ezzel kapcsolatban elmondja, 
hogy van oly testületi határozat, amely szerint 100 e Ft feletti megrendelés esetén legalább két 
árajánlatot be kell kérni. Ez most nem történt meg. Ez nem az elsı eset, hogy képviselı-
testület döntött volna neki állunk a munkának. Saját magunk által hozott  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy beszélt a képviselı-testület arról sincs 
határozat, amikor a Nagy Imre utcában a Kht. végzett munkákat. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: az árajánlat szerint 100.000.-Ft+Áfa-ért megcsinálják. A 
parkoló nem a polgármester ötlete volt, a parkoló építés megkezdésének elıkészülete  
 
Zrínyi László képviselı visszakérdez, hogy az említett összegbıl biztosan elkészül? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy ehhez még hozzá jön a murva. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: ha valamit megterveznek, a Képviselı-testület elé kell 
vinni. A  válasszal nem foglalkozik, a KHT saját mőködési költségvetésébıl saját 
felelısségére költ. A közterületekre lerakott fagylaltos stb. szintén testület elé kellett volna 
hozni. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a parkolóhoz Liber Árpád hozatta a murvát. A 
parkoló megépítésével is a falu szépül.  Igyekezett értéket hozni a településre és arra 
törekszik, hogy a vállalkozók telepedjenek le. 
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Ha a KHT 1,5-2 mó Ft-ok fölött dönt a polgármesternek pedig 100 ezer Ft-ot ide kell hozni 
ezt el fogja mondani a lakosságnak is. 
 
 
Fias Istvánné képviselı: A molinók elkészültek ? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Már kinnt vannak. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és az ülést  19.00 órakor  bezárta.  
 
      
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna     Takács József 
        körjegyzı       polgármester 
 
 
 

 
 


