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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 25-én 
14.00. órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház és Könyvtár földszinti 
tanácskozó termében megtartott  soron következı nyilvános ülésérıl. 
 
 Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Boór Miklós képviselı    Szántóné Pesti Amália jkv.  
Böröczky Szilárd képviselı    Kertész Adél Kft. ügyv. ig.    
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı   Szentiványi Jánosné óvodavezetı  
Liber Árpád Béla képviselı      Róka László mőv.ház  ig.        
Dr. Zóka László képviselı     
Ifj. Vasicsek László képviselı     
           
     
Érdeklıdı: 5 fı  
    
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, és minden megjelentet. 
Külön köszönti Pavelka Zoltán urat, aki az önkormányzati választáson polgármester jelöltként 
a második legtöbb szavazatot kapta. 
Megállapítja, hogy a testület 7 fıvel jelen van, így az ülés határozatképes, és azt 
megnyitotta. 
 
Pavelka Zoltán  a napirendek tárgyalása elıtt  személyével kapcsolatos híresztelések miatt 
kért szót. Szeretné a nyilvánosság elıtt kifejteni álláspontját. A választás során második lett, 
és nem vesztes, de ezzel közszereplıi megnyilvánulása véget ért. Ezt követıen október 14-én 
Takács József polgármester úr egy hivatalos levélben felajánlotta neki a társadalmi 
alpolgármesteri posztot. Döntéshozatal elıtt október 22-ig kért idıt, hogy legyen ideje kikérni  
támogatói véleményét. További támogatásukról biztosították, de a döntést neki kellett 
meghozni. A közel múltban különféle álhírek jelentek meg, amelyek kellemetlenül érintették 
személyét. Október 22-én adott választ a polgármester úrnak, mely szerint bizonyos feltételek 
mellett hajlandó elvállalni a felajánlott tisztséget. A kialakult helyzet miatt azonban 
pillanatnyilag az idıpontot nem tartja alkalmasnak a poszt betöltésére. Így most nem tudja 
vállalni a társadalmi alpolgármesteri tisztséget. Elképzelhetınek tartja, hogy a késıbbiekben 
esetleg változik a véleménye, de jelenleg erre nem lát lehetıséget. Amennyiben kérik, 
szívesen felajánlja segítségét, de csak megbízási szerzıdés keretében.  
Köszöni, hogy meghallgatták.  
 
Takács József polgármester megköszöni az ıszinte szavakat, és bízik a további jó 
kapcsolatban. Köszöni a felajánlott segítséget, és amennyiben a község érdeke úgy kívánja, 
igénybe is fogják venni.  
 
Ezt követıen Takács József polgármester elıterjesztette napirendi tervezeteit:  
 

1. Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és 
bizottsági döntésekrıl 

      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
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2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításából eredı rendeletek 

módosításának kérdése 
    Elıterjesztı: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
3. Idegenforgalmi szezon kiértékelése, elıre tekintés a téli évszakra 
      „Szemesért” Nonprofit Kft téli feladatterve. 
      Elıterjesztı: Kertész Adél a Kft ügyvezetı igazgatója 
 
4. Beszámoló a nyári rendezvényekrıl 
      Elıterjesztı:  Róka László mővelıdési ház igazgató 
 
5. Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/11-es 
tanév kezdésérıl, illetve a 2010/2011-es tanévre szóló munkaterv elfogadása 

      Elıterjesztı:  Boór Miklós iskolaigazgató 
 
6. Közoktatási törvény változásából eredı határozatok meghozatala 
    Elıterjesztı:  Boór Miklós iskolaigazgató 
 
7. Beszámoló a Nyitnikék Óvoda 2010/11-es nevelési év kezdésérıl, illetve a 

2010/2011-es nevelési évre szóló munkaterv elfogadása 
     Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
 
8. Egyéb képviselı-testületi döntést igénylı aktuális ügyek 
 
9. Szociális ügyek (zárt ülés) 

 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatok    
      végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági    
      döntésekrıl 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
 
Dr. Zóka László képviselı két napirendi ponttal kapcsolatban mondja el észrevételét. A  
napirendi pontok címe és a határozati javaslatok szövegében lévı eltérésre hívja fel a 
figyelmet. Kéri ennek módosítását.  

• Ezt követıen a szeptember 23-i kistérségi ülés napirendje iránt érdeklıdik.  
• A jövıben bıvebb tájékoztatást szeretne kapni a lejárt határidejő határozatok 

végrehajtásáról, hiszen ezeket a döntéseket még az elızı testület hozta, és az új 
testület nincs róla információja.  

• A KMP utak átvételét aggályosnak tartja, és az ügy jelenlegi állása felıl érdeklıdik. 
• Véleménye szerint a szociális ügyekben való döntéshez szükséges egy szociális 

bizottság létrehozása.  
 
Takács József polgármester megköszöni az észrevételeket. Véleménye szerint nem 
szerencsés már az elején minden apróságot kifogásolni. 
Döbbenten hallja, hogy legnagyobb probléma a KPM utak sorsa, és újból át kellene gondolni 
a dolgot. Lehet, hogy valakinek ez nem tetszik, de igenis át kell venni az utakat, errıl az elızı 
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testület döntı többsége is így gondolkodott. Amennyiben lehetıség lesz pályázat 
benyújtására, csak saját területre és kész tervekkel lehet pályázni. Logikusnak tartja, hogy 
amelyeket mi tartunk karban, azok önkormányzati tulajdonba kerüljenek.  
 
Boór Miklós képviselı azt kérdezi képviselı társától, miért nem támogatja az utak 
önkormányzati tulajdonba vételét.  
 
Dr. Zóka László képviselı: Egy törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen vagyont 
veszünk át, amire csak költeni kell, de nem hoz hasznot. 
 
Liber Árpád képviselı az iránt érdeklıdik, hogy az ügyben született-e már döntés, vagy erre 
a testületre vár. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy már az elızı testület döntött.  
 
Liber Árpád képviselı örülne, ha mőködı beruházásokat vennének át. Megérti a 
polgármester urat, hogy a község vagyonának növelésére törekszik, de alaposan át kell 
gondolni az ügyet. A felújítás alaposan megterheli a költségvetést, és akkor még nem is 
beszéltek a vízparti utcák helyzetérıl. A vagyonnövekedést támogatja, de az utakra mindig 
csak  költeni kell. Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a KPM többnyire nem végzi el a 
kötelezı feladatait. A jövıben ki kell srófolni, ami a községnek jár.  
 
Takács József polgármester egyetért Liber Árpád képviselı úrral, de mindenki tudja, hogy 
1990. óta mi végezzük a hó eltakarítását. A KPM csak a 7-es utat takarítja, és nagyon nehéz 
tılük bármit is kicsikarni. Példaként említi, hogy kb. 1 hónapja kértük a patyolat elıtti árok 
kitisztítását, de válasz a mai napig nem érkezett. Véleménye szerint kezdeményezni kellene 
egy megállapodás kötést a KPM-mel. Hasonló helyzet áll fenn a MÁV-val is. Az aluljáró 
takarítását szintén  mi végezzük kényszerőségbıl, mert az illetékes nem fordít rá gondot. 
Nagyon nehéz hatást gyakorolni ezekre a cégekre, amikor nem végzik el feladataikat. A 
MÁV-val folynak tárgyalások a vasút melletti területrıl (vidámpark helye), amelyet 
parkolónak szeretnénk megépíteni. Azzal viszont nem ért egyet, hogy az utak a jövıben többe 
kerülnének, mint idáig. Korábban is mi takarítottuk a havat, és festettük az útburkolati jeleket.  
 
Böröczky Szilárd képviselı úgy érzi, az elızı képviselı-testület jól döntött az utak 
önkormányzati tulajdonba vételérıl, hiszen eddig is mi tartottuk karban. Pályázni csak saját 
tulajdonú ingatlanra lehet, tehát nem hibáztak. Hasonló módon szeretnék megoldani a 
B.szemes-B.ıszöd összekötı út helyzetét is.  
 
Boór Miklós képviselı a KPM kötelezettségei felıl érdeklıdik. Mik azok a feladatok, amiket 
számon kérhetünk tılük, ha nem végzik el. 
 
Takács József polgármester elmondja, nem egyszerő a helyzet, hiszen nincs jogunk más 
dolgába beleavatkozni. Mindenkinek tudomása van róla, hogy a B.szemes-B.ıszöd összekötı 
út nagyon rossz állapotban van. Ezért olyan megállapodás született, hogy kijavítják az 
úthibákat, mielıtt önkormányzati tulajdonba kerül. A Szabadság utca jó állapotban van, a Fı 
utcában viszont sok kátyú található, de a helyreállítás költségeit át kívánjuk hárítani a KPM-
re.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy törvény vonatkozik az utak karbantartására, 
valamint a közút kezelıjének feladataira. Amennyiben a közútkezelı nem látja el azokat a 
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feladatokat, amelyek a forgalombiztonság szempontjából szükségesek, és baleset történik, 
kártérítési felelısséggel tartozik. Ugyanez vonatkozik az önkormányzati utakra is. Az 
összekötı utak azért maradtak korábban állami tulajdonban, mert nem volt lehetıség az 
önkormányzati tulajdonba adásra. Kockázatot nem szabad vállalni, a balesetveszélyt az 
önkormányzatnak kell elhárítani.  
 
Liber Árpád képviselı úgy látja, az ıszödi út sorsa függıben van. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Az Balatonıszödhöz tartozik. 
 
Liber Árpád képviselı: Ha ez már eldöntött dolog, és van szerzıdés, akkor a közútkezelınek 
nem tudunk feltételeket szabni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Ami belekerült a szerzıdésbe, hogy mit kell megtenni, az 
átadás elıtt, azt ki lehet követelni, de azon túlmenıen többet már nem. Jelenleg a tulajdonjog 
bejegyzés elıtt állunk.  
 
Dr. Zóka László képviselı: Most kapott választ a kérdésére, ezt nem kellett volna agyon 
magyarázni.  Kéri, ne tételezzenek fel róla rosszindulatot, ha kérdéseket tesz fel, mert ez az 
elkövetkezendı idıben  többször is meg fog történni. Minden olyan elképzelést, ami a falu 
érdekét szolgálja, támogatni fog, viszont amit nem lát tisztán, azzal kapcsolatban kérdezni 
fog.  
 
Takács József polgármester: Mindenki a község érdekében dolgozik.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

          160/2010.(X.25.) 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: 

 

              135/2010.(VIII.9.) 143/2010.(IX.13.); 
144/2010.(IX.13.);   145/2010.(IX.13.);   
146/2010.(IX.13.); 147/2010.(IX.13.); 

 
 

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

                                                             
2019/2010, 2020/2010, 2027/2010, 2054/2010, 2072/2010,  
2073/2010,2076/2010, 2098/2010, 2101/2010, 2107/2010,  
2108/2010, 2116/2010, 2126/2010, 2149/2010, 2159/2010,  
2184/2010, 2185/2010, 2186/2010, 2204/2010, 2213/2010,  
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2214/2010, 2215/2010, 2217/2010, 2218/2010,2232/2010,  
2238/2010. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 
              SZEOB döntéseiben annak volt elnöke 

 
 
2./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításából eredı rendeletek módosításának    
     kérdése 
     Elıterjesztı: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Az alakuló ülésen elhangzott, melyek azok a változások, 
amelyek az elkövetkezendı idıszakban az új Képviselı-testület munkáját fogja irányítani. 
Ezek közül egyik legjelentısebb volt, a bizottságok többségének megszüntetése.  Ebbıl 
következik, hogy az átruházott hatásköröket is visszakapta a testület. Az ügyrendi bizottság 
pénteken ülést hívott össze,  Dr. Zóka László úr kérésére, amelynek fı oka a kibocsátott 
rendelettervezet okozta félreértés volt. Azt feltételezték, hogy bizonyos ügyekben átruházott 
hatáskört kíván adni a polgármesternek ez az új rendelet.  Félreértések elkerülése végett  a 
jövıben nem az egységes szerkezetbe foglalt rendeletet adják ki, hanem eltérı színnel jelölik 
a  változásokat. A bizottságok sorsa az alakuló ülésen megfogalmazódott, a kérdéskörök a 
továbbiakban majd kirajzolódnak. Amennyiben a testület úgy ítéli meg, hogy  fontos ügyben 
kell dönteni, úgy eseti bizottság létrehozható arra az idıre, amíg a feladatát elvégzi. Szociális 
ügyeket az informális üléseket megelızıen, zárt ülés keretében meg lehet vitatni.  
 
Dr. Zóka László képviselı a rendelet tervezettel kapcsolatosan tesz kiegészítést és néhány 
pontosítást. 
Ezt követıen ismerteti az ügyrendi bizottság javaslatát, miszerint elfogadásra javasolják a 
rendeletet. A bizottságok sorsára 6 hónap elteltével térjenek vissza, amennyiben nem lesz 
szükség  változtatásra, maradjon  a jelenlegi állapot. A testületi anyag kiküldését illetıen azt 
kéri, az ülést megelızı 5 nap 5 munkanapra vonatkozzon, hiszen a megfontolt döntéshez 
alaposan meg kell ismerni az anyagot. 
 
Takács József polgármester: A képviselıkkel abban állapodtak meg, hogy az üléseket 
kellıképpen elıkészítik, és a lehetı leggyorsabban fognak dönteni. Megdöbbenéssel hallja az 
újfajta elképzelést, miszerint egy bizottság szociális és egyéb kérdésekben ad javaslatot, ami 
nem baj, de mi van a többi képviselıvel, akik errıl semmit nem tudnak. Így minden átmegy 
szervezetlenségbe. A Képviselı-testület fogalmazta meg, hogy az elıkészített munka 
színvonala javuljon, több lépcsıben tárgyalva, elıkészítve, gyorsan tudjanak dönteni. 
Kapkodni nem szabad, de hónapokat sem lehet várni egy döntés meghozatalával.  
Felhívja a képviselık figyelmét, hogy az SZMSZ-ben leírtak szerint egy témához egy 
képviselı egyszer szólhat hozzá, maximum 5 perc erejéig.  
 
Boór Miklós képviselı megköszöni Dr. Zóka László kiegészítését az SZMSZ-t illetıen. 
Fontosnak tartja, hogy jól elkészítsék, hiszen a jövıben ebbıl fognak dolgozni.  
 
Ezt követıen Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismerteti a szociális rendelet módosításait.  
 
Liber Árpád képviselı el mondja, hogy nem volt idı a bizottsági ülés meghirdetésére. Ez a 
stílus nem tetszik neki, nem lehet véleményt nyilvánítani? Notórius bizottság pártinak tartja 
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magát, fontosnak tartja, hogy mindig beszéljék meg a dolgokat, és ez nem bizalmatlanság. 
Polgármester úr programját támogatja, egy adott célhoz több út is vezet. Az a probléma, hogy 
nincs meg az átmenet a régi és az új képviselı-testület között. Hiányolja, hogy nem 
foglalkoznak az idegenforgalom helyzetével. Szükségesnek tartaná külsı szakértı 
véleményének kikérését. Ha nem lesz bizottság, akkor is forszírozza ezt a dolgot.  
 
Dr. Zóka László képviselı tisztázni szeretne néhány dolgot. Elmondja, hogy viszont válaszra 
a parlamentben is van lehetıség. A hozzászólás idejét le kell redukálni, de szükség esetén 
válaszadási lehetıséget kell adni. Az alakuló ülésen az SZMSZ-t a testület elfogadta, de 
javasolja, hogy 6 hónap múlva az új SZMSZ tárgyalásakor erre a dologra térjenek vissza. A 
polgármester úr választási programját elfogadja, de ha valami máshogy történik, akkor 
szeretne véleményt nyilvánítani. Nem szeretné, ha személyeskedésbe menne át a dolog. 
 
Takács József polgármester megköszöni a hozzászólást. Úgy érzi, ı nem személyeskedik, a 
jegyzı asszonnyal együtt azt szeretnék, alaposan beszéljék át a dolgokat, mert az a lényeg, 
hogy jó döntések szülessenek.  
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal   az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
17/2010. (X.25.)   rendelete  

az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításából eredı 
szabályokról 

 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 
 
Ezt követıen Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

SZÜNET! 
 
 

Szünet után: 
 
3./ Idegenforgalmi szezon kiértékelése, elıre tekintés a téli évszakra 
     „Szemesért” Nonprofit Kft téli feladatterve. 
     Elıterjesztı: Kertész Adél a Kft ügyvezetı igazgatója 
 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezetı igazgató nem kíván a beszámolóval kapcsolatban szóbeli 
kiegészítést tenni, várja a képviselık kérdéseit. 
 
Boór Miklós képviselı az elkövetkezendı idıszakra kevesebb rendkívüli eseményt kíván, 
mint ami az elmúlt idıszakban volt. 
 
Liber Árpád képviselı úgy látja, amire lehetısége volt Adélnak, azt elvégezte. Felhívja a 
testület figyelmét, hogy a Kft. nagyon kevés támogatást kap. A jövı évi  költségvetés 
tervezésénél erre nagyon kell figyelni, hiszen nem szabad engedni, hogy a színvonal 
csökkenjen. A község legfontosabb bevételi forrása az idegenforgalom. A beszámolóban 



 7

szereplı 100-150 vihar által kidılt fát kéri kicsit pontosítani. Felvetıdött a zöldpontok 
felszámolása. Véleménye szerint ezt jobban át kell gondolni, hiszen a Zöldfok által történı 
szállítás lényegesen többe kerül, mint a jelenlegi megoldás. Tudja, hogy nagy gondot okoz a 
tárolás, ezzel kapcsolatban a mielıbbi darálást javasolja, hiszen ez által könnyebb a tömörítés. 
Ismételten elmondja, hogy a Kft. mőködéséhez több támogatásra van szükség. Az 
élményfürdı veszteségét év végén meg kell vizsgálni. Véleménye szerint korszerősítéssel (pl. 
szélvédı fal stb.) csökkenteni lehet a veszteséget. 
 
Kertész Adél Kft. ügyvezetı igazgató: Korábban valóban több pénzbıl gazdálkodhatott a 
Kft, de idén kevesebb jutott. A zöldpontokra visszatérve elmondja, hogy az utóbbi idıben már 
sajnos nem csak zöldhulladékot tesz bele a lakosság, hanem különféle egyéb hulladékot is. 
Ezt már nagyon bonyolult kezelni. A Zöldfok jelenleg is darál, de a korábbiakhoz képest idén 
a kedvezıtlen idıjárás miatt kb. háromszorosára nıtt a zöld nyesedék mennyisége. Elıbb-
utóbb be fog telni a tároló, ezért el kell gondolkodni a zöldpontok további sorsán. A 
zöldpontokból összegyőjtött mőanyag zsákoknak külön lerakót készítettek a Bagódombi 
telephely mellett. Az élményfürdı valóban fejlesztésre szorul. Olyan módon kellene 
megoldani, hogy a beruházás 1-2 éven belül megtérüljön.  
 
Liber Árpád képviselı a polgármester programját idézi, mely szerint nem lehet tovább 
terhelni a lakosságot. A Zöldfok által történı zöldhulladék szállítás viszont a lakosságnak 
ugyancsak pénzbe kerül. Abból kell kiindulni, hogy ne terheljük tovább a lakosságot, hiszen a 
kommunális hulladékszállítás is közel 40 ezer forintba kerül évente. Megemlíti, hogy 
tudomása szerint a nagyobb költségvetéssel rendelkezı Siófokon is próbálkoznak a 
Balatonszemesihez hasonló módszerrel.  
 
Takács József polgármester a Zöldfok mellett tárgyalást folytat egy másik céggel is (akit 
most még nem kíván megnevezni) a hulladékszállítási költségek csökkentése érdekében. Az 
élményfürdı korszerősítését évek óta tervezik. Már korábban is kerestek pályázati 
lehetıségeket, most pedig az új Széchenyi terv megjelenését várják.  Bízik benne, hogy 
sikerül valami megoldást találni. Egyetért a szélfogó fal megépítésével, emellett a medencék 
fóliával történı letakarása is jelentıs megtakarítást hozhatna. Az idegenforgalmat illetıen 
elmondja, hogy az adóbevételek 2009. évhez képest emelkedtek. Ez nagy dolognak számít, 
hiszen 20%-os vendégcsökkenés volt a tavalyi évhez viszonyítva. Természetesen az is közre 
játszott, hogy emelték az idegenforgalmi adó mértékét. Véleménye szerint a jövıben is részt 
kell venni az Utazás Kiállításon, és ebbe be kell vonni néhány vállalkozót is. Bízik benne, 
hogy ezt a testület is támogatni fogja. Idén egy Balassagyarmaton készült idegenforgalmi 
kiadványban szerepelt Balatonszemes, ami Szlovákiában is megjelent. Érdemes volna más 
országok felé is nyitni ezzel a módszerrel.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A Kft. munkáját dicséret illeti. Az elmúlt évben sok 
„szerencsétlenség” ért bennünket, de a szőkös anyagi keretek ellenére a problémák mindig 
megoldásra kerültek. Sokszor szóba kerül az élményfürdı veszteséges mőködése. Ennek 
kiküszöbölésére két lehetıséget lát. Egyik a víz melegítése, másik pedig a meglévı melegvíz 
forrásunk kihasználása. Víz minısítése folyamatban van, a fürdıbe minimum ivóvíz 
minıségő vizet lehet beengedni. Amennyiben ezt a vizet lehoznánk az élményfürdıbe, kb. 30 
fokra hőlne le. Kérdés, a képviselı-testület hozzájárul-e ahhoz, hogy a 2011-es költségvetési 
koncepciót tárgyaló ülésig árajánlatot kérjünk azzal kapcsolatban, mennyibe kerülne a víz 
lehozatala az élményfürdıhöz. Lehet, hogy ez nem kivitelezhetı, de érdemes lenne 
megpróbálni.  
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Boór Miklós képviselı véleménye szerint rövid idın belül legelıször az elkövetkezendı 
négy évre vonatkozó terveket kell átbeszélni. Arra kéri képviselı társait, most a napirendi 
pontokat tárgyalják meg, és majd egy késıbbi megbeszélésen térjenek vissza a témára.  
 
Takács József polgármester a kidılt fákkal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy 
nagyságrendileg 140 db fáról van szó. Az elvégzett munkáért köszönet a Kft. dolgozóinak, 
hiszen ehhez többlet pénzt nem tudtak biztosítani, hiszen mi sem kaptunk támogatást az 
államtól. Azt tudni kell, hogy  közmunka program nélkül a Kft. nem tudná teljesíteni ezeket 
az elvárásokat.  
 
Liber Árpád képviselı kéri az intézményeket, állítsák össze az elképzeléseiket. Örül, hogy a 
polgármester úr megköszönte a Kft. munkáját, de kéri, pénzt is adjon mellé. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  az  alábbi határozatot hozta: 

 
  
     161/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
   a vitában elhangzottakkal egyetértve elfogadja a „Szemesért”  
   Nonprofit Kft idegenforgalmi szezon alatt végzett tevékenységérıl  
   szóló beszámolóját, illetve a téli idıszakra szóló feladattervet tudomásul  
   veszi. 
   Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
   Felelıs: Takács József polgármester 
   Határidı: 2010. október 25. 
 
 
4./ Beszámoló a nyári rendezvényekrıl 
     Elıterjesztı:  Róka László mővelıdési ház igazgató 
 
 
Róka László mővelıdésiház igazgató  a beszámoló kiegészítéseként elmondja, hogy több 
pályázatot is benyújtottak, de némelyik a kormányváltás miatt nem került elbírálásra, és 
sajnos olyan is volt, amivel nem nyertek. Ezért az elkövetkezendı hónapokra pótelıirányzatot 
kér.  
 
Takács József polgármester elmondja,  hogy egy cégtıl  szóbeli ígéretet kaptak bizonyos 
összegő támogatásra. Reméli, ez meg is fog valósulni. A pótelıirányzatot konkretizálni kell, 
mert ebben a képviselı-testületnek kell dönteni. Egy biztos, azt nem tehetjük meg, hogy a 
hagyományos idısek napi  rendezvény  elmaradjon.  
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı kevesli a programokat, véleménye szerint így nem 
lehet felvenni a verseny a környezı településekkel. Tudja, hogy kevés a pénz, de 
rendezvények nélkül nincs vendég, vendég nélkül pedig nincs a községnek bevétele. Erre a 
jövıben nagyobb gondot kell fordítani. Mindenkinek be kell látni, hogy a Szemes Fesztivál 
Balatonszemes legszínvonalasabb rendezvénye, és van értelme támogatni.  
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Boór Miklós képviselı megköszöni Róka László úr egy éves tevékenységét. Úgy érzi, amire 
a keretébıl tellett azt megtette. Azzal nem ért egyet hogy a Szemes Fesztivált az éves 
programokhoz viszonyítja. Tudomásul kell venni, hogy a Szemes Fesztivál egy hatalmas 
rendezvény, és Selmeczi Ágnes mindig plusz pénzeket tud hozzá szerezni. Véleménye szerint 
volt olyan rendezvény, amit esetleg nem kellett volna megtartani. Ilyen pl. a borverseny 
díjkiosztója. A mővelıdési ház palettája ellenben nagyon színes volt, viszont a reklámot 
hiányolja. A közönség jó színvonalú elıadásokat láthatott. Egyetért azzal, hogy több program 
több vendéget vonz. Úgy látja, amennyit a falu mellé tudott tenni azt mellé tette, de a 
vállalkozóknak is többet kellene vállalniuk. Errıl majd a jövıben még kell beszélni.  
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı véleménye szerint a program nem sokszínő, fel 
kellene mérni az igényeket. Személy szerint  mai zenét hiányolja. 
 
Böröczky Szilárd képviselı úgy ítéli meg, hogy Róka László igazgató úr a kezdeti 
nehézségek ellenére jól ellátta a feladatát.  
 
Liber Árpád képviselı szükségesnek tartja a könyvtár bıvítését. Hiányolja a friss 
alkotásokat. A programokkal kapcsolatban javasolja – amennyiben az idıjárás ezt lehetıvé 
teszi – jégfesztivál megrendezését. A korábbi években megrendezésre került fesztiválnak 
hatalmas sikere volt, rengetegen vettek részt rajta. 
 
Böröczky Szilárd képviselı véleménye szerint nem csupán a Balatonon lehet ilyen 
rendezvényt tartani, hanem más alkalmas helyet is lehetne találni (pl. sportpálya). 
 
Takács József polgármester: Selmeczi  Ágnes értéket hozott a községbe. Szálláskiadás 
szempontjából viszont nem hozott semmi pluszt a rendezvény. Balatonlellén minden héten 
van folyamatosan program, nekünk is így kellene csinálni.  
 
Vasicsek László képviselı tapasztalata szerint a Szemes Fesztivál ideje alatt többszöröse volt 
a kiadó lakást keresık száma, mint más idıpontokban.  
 
Róka László mővelıdési ház igazgató elmondja, hogy személy szerint nem Szemes 
Fesztivál ellenes, csupán az arányokat érzékelteti, ugyanis a fesztivál költsége a mővelıdési 
ház éves költségvetésének kb. 65%-át teszi ki. A könyvtár bıvítésével egyetért, a könyvek 
viszont nagyon drágák. Jégfesztivál megrendezése szerepel a tervekben.  
                                                                                                                                                                                                                                    
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

    162/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
   a vitában elhangzottakkal egyetértve elfogadja, és tudomásul veszi  
   a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház és Könyvtár nyári rendezvényeirıl  
   szóló beszámolóját. 
   Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
   Felelıs: Takács József polgármester 
   Határidı: 2010. október 25. 
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5./ Beszámoló a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási    
     Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/11-es tanév kezdésérıl, illetve a   
     2010/2011-es tanévre szóló munkaterv elfogadása 
      Elıterjesztı:  Boór Miklós iskolaigazgató 
 
 
Boór Miklós iskolaigazgató a beszámolóhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Vasicsek László képviselı az iránt érdeklıdik, hogy a költségcsökkentés, amely a személyzet 
rovására ment, zavarja-e a mőködést, valamint a konyha felújítására van-e pénzügyi keret.  
 
Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a mőködés zavartalan. A konyha felújítását 
pályázati pénzbıl kívánják megoldani, ezért csak a legszükségesebb felújításokat végzik el. 
Amennyiben a kistérségi pályázat sikerrel zárul, új konyha építésére kerülhet sor. A kerítés 
javítását közmunkások segítségével akarják elvégezni, ugyanis a költségvetésbe ezt nem 
tervezték be.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

    163/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
   elfogadja a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú  
   Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
   2010/11-es tanév kezdésérıl szóló beszámolóját, illetve a tanévre  
   szóló munkatervet tudomásul veszi. 
   Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 

   Felelıs: Takács József polgármester 
   Határidı: 2010. október 25. 
 
 
6./ Közoktatási törvény változásából eredı határozatok meghozatala 
     Elıterjesztı:  Boór Miklós iskolaigazgató 
     /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Boór Miklós iskolaigazgató ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 164/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete e  
   határozatával megerısíti a Reich Károly Általános Iskola,  
   Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes  
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   Pedagógiai Szakszolgálat tantestülete általi támogatott módosítást,  
   illetve jóváhagyja a Pedagógiai Program ennek megfelelı módosítását,  
   mely szerint az ötödik évfolyamon a nem szakrendszerő oktatást alkalmazza  
   az intézmény, illetve felmenı rendszerben a 2011/2012-es tanévben  
   már a hatodik osztályban sem kívánja a nem szakrendszerő oktatást  
   a törvényben megengedett óraszámban folytatni. 
   Felkéri a polgármester e határozat közlésére. 
 
   Felelıs: Takács József polgármester 
   Határidı: 2010. október 25. 
 
                                                                 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 165/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete e  
   határozatával megerısíti a Reich Károly Általános Iskola,  
   Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes  
   Pedagógiai Szakszolgálat tantestülete általi támogatott módosítást,  
   illetve jóváhagyja a Pedagógiai Program ennek megfelelı módosítását,  
   mely szerint csak az elsı évfolyamon és a második évfolyam elsı  
   félévének végén marad a kötelezı szöveges értékelés, ezt követıen azonban   
   a szöveges értékelés nem kötelezı. 
   Felkéri a polgármester e határozat közlésére. 
 
   Felelıs: Takács József polgármester 
   Határidı: 2010. október 25. 
 
 
Ezt követıen Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

SZÜNET! 
 
 

Szünet után: 
 
 
 
7./ Beszámoló a Nyitnikék Óvoda 2010/11-es nevelési év kezdésérıl, illetve a 2010/2011-  
      es nevelési évre szóló munkaterv elfogadása 
      Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı szóbeli tájékoztatást ad a tanévkezdésrıl. Elmondja, hogy 
a tanévet felkészülten kezdték. Májusban történt meg a gyermekek beíratása. Idén nagyon 
szép számmal írattak be gyerekeket. Augusztus közepétıl a festési és karbantartási munkákra 
került sor. Köszönetét fejezi ki mindenkinek, akik részt vettek a munkában. Szeptember 1-én 
volt az évnyitó. Azóta történtek változások, különféle okok miatt jöttek, és mentek is el 
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gyerekek. Helyhiány miatt elutasítás is történt. A szeptember hónap jórészt ismerkedéssel 
ment el. Az óvónık sorra meglátogatták a gyermekek családjait. A nagycsoportos 
gyermekeknél Pedagógiai Szakszolgálat elvégezte a szőréseket. A problémás gyermekekkel 
szakemberek foglalkoznak, emellett az óvodában felzárkóztató foglalkozásokat tartanak egyes 
gyermekeknek.  SNI-s gyermekeket is felvállaltak. Sok feladatuk van, igyekeznek mindennek 
megfelelni. Próbálják a gyerekeket úgy nevelni, hogy ne okozzon problémát az iskolába 
történı átmenet. Óvodás korban is gondot fordítanak a tehetséggondozásra. İszi munkákban 
vettek részt a gyerekek, ami nagy örömmel végeztek.  
Az óvónık folyamatosan képzik magukat. Pályázaton nyertek erre a célra 4 millió forintot, 
amely egyik óvónı szakvizsgás képzését fedezi Sopronban. Minısített óvoda lett a 
balatonszemesi, és jó gyakorlat átadására felkérést kaptak, melyet örömmel teljesítenek. 
Óvodaszék mőködik az óvodában, ahová a jogszabály elıírása szerint a képviselı-testület egy 
tagot delegálhat. Kéri, hogy segítsék a munkájukat.  
 
Boór Miklós képivselı: Nagyon jó úton jár az óvoda, a gyerekek könnyen beilleszkednek az 
iskolába. 
 
Takács József polgármester: Intézményeink jó színvonalon mőködnek. Amennyiben 
problémáik vannak, bátran kérjenek segítségét, mindenben megpróbálnak segíteni. Több 
helyrıl érkeztek visszajelzések, és azok nagyon pozitívak.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 166/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
   elfogadja a Nyitnikék Óvoda 2010/11-es nevelési év kezdésérıl  
   szóló beszámolóját, illetve a nevelési évre szóló munkatervet tudomásul  
   veszi. 
   Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
   Felelıs: Takács József polgármester 
   Határidı: 2010. október 25. 
 
 
8./ Egyéb képviselı-testületi döntést igénylı aktuális ügyek 
 
8.1/ Hauser Ferenc Balatonszemes 979 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ajánlata 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismerteti Hauser Ferenc kérelmét. Elmondja, hogy 2010. 
augusztus 9-i képviselı-testület ülésen már tárgyalt róla  az akkori testület. Az ügyben döntés 
akkor nem született, levették a napirendrıl.  
 
Böröczky Szilárd képviselı logikusnak tartja a cserét. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A 978 hrsz-ú ingatlant is el lehetne cserélni, vagy 
megvásárolni, így kialakulna egy megfelelı nagyságú telek. A Kertalja utcai telekalakításokra 
is idıvel sor kerülhet.  
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Gelencsérné Oszlár Viktória képviselı nem találja az elıterjesztésben a 979-es hrsz-t. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy ezt az ajánlatot Hauser Ferenc szóban tette.  
 
Boór Miklós képviselı az iránt érdeklıdik, hogy a 986-987-988 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatos kárigénnyel mi van? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Ez a kárigény jelenleg a Közigazgatási Hivatalnál van 
eljárás alatt. Bízunk benne, hogy sikerül egyezséget kötni.  
 
Takács József polgármester: Ha elcseréljük, egy kisebb területért egy nagyobbat kapunk. A 
testületnek kell dönteni.  
 
Dr. Zóka László képviselı javasolja, hogy a kérelmezı készíttesse el a telekhatár rendezési 
vázrajzot. Véleménye szerint a Csillag u. beépítése elıbb megtörténhet, mint a Kertalja utcáé. 
Másik javaslata, hogy a polgármester úr tegyen egy garanciális nyilatkozatot, miszerint a 
csere az önkormányzat érdekeit nem sérti. 
 
Takács József polgármester ilyet még nem hallott, hogy a polgármester garanciát vállal 
valamire. Nem a polgármester dönt, hanem a képviselı-testület.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı felolvassa a határozati javaslatot.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 167/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Hauser  
            Ferenc kérelmét érdemben akkor vizsgálja, ha a kérelmezı megosztási  
            vázrajz alapján – területi kimutatással – megalapozza a csere szándékát. 
            Ennek pótlását követıen a kérelmet annak benyújtását követı  
            legközelebbi Kt. ülés elé kell terjeszteni. 
            A döntésrıl a kérelmezı kiértesítendı. 
 
 Kiértesítésre: 30 napon belül. 
                                   Kt. elé terjesztésre értelem szerint 
            Felelıs: Takács József polgármester 
              

 
 
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
 
Dr. Zóka László képviselı  a 2011. évi koncepció megalapozásához kérdéseket kíván 
feltenni. 
/Írásban átadott kérdéssor a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 

1. A 2010.  október 3-val élı kötelezettségvállalások. 
2. A hivatali gépkocsi üzemeltetési költsége 2009-2010-ben, mennyi volt a polgármesteri 

reprezentációs kiadás évente, mennyi volt a polgármesteri mobil telefon díja évente? 
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3. Az élményfürdı 2009. és 2010. évi kedvezményes belépıjegy és bérlet  bevételek, 
összevetve az ugyanilyen számú teljes áru bevétellel. Ki árusította a kedvezményes 
jegyeket, és hol lett elszámolva az ebbıl adódó bevétel kiesés? 

4. A „Quasi” Kiskincstár bevezetése mennyi kimutatható megtakarítást  eredményezett? 
Az iskolánál lett-e létszám és költség megtakarítás, illetıleg így a hivatalnál nem nıtt-
e a költség és a létszám? 

5. Mennyi volt az idegenforgalmi adóbevétel 2009. és 2010-ben, figyelembe véve az 
adóemelés hatását? Mennyi bevétel származott a magán szobakiadóktól? Hány fı 
ellenırt alkalmaztunk, és nekik mennyi díjat fizettünk ki? 

6. A mőv.ház igazgató 2009. és 2010. évi éves mobiltelefon költsége, éves kiküldetési 
költsége és éves reprezentációs költsége? 

7. Mennyit kell még fizetni a BAHART és a Zöldfok részvényekért? 
8. Készült-e költségbecslés, mibe kerül az új kisbusz fenntartása és milyen várható 

hasznot fog hozni? 
9. Mennyi lesz a ¾ éves költségvetési hiány, és ha lesz, annak mik az okai? 

 
10. Polgármester szabadság megváltása: a biztosításnál mennyi volt a befizetés, mennyi a 

hozam, mibe kerül? 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Az alakuló ülésen valóban ígéretet tett a polgármester 
szabadságával kapcsolatos tájékoztatásra. Elmondja, hogy a Groupama Biztosítónak a ciklus 
elején kötött megállapodás alapján idáig  1.548.585.- Ft került befizetésre, ennek a lejárati 
ideje 2011. február. Ha most felbontanánk a szerzıdést, 20 ezer forinttal kapnánk kevesebbet,  
mint a lejáratkor. Most 1.320.710.- forintot kapnánk kézhez. A polgármester úrnak számfejtett 
93 nap szabadságának bruttó bére 843.590.-Ft. Szerette volna, ha a biztosító már a mostani 
ülésre megadta volna azt az életbiztosítási konstrukciót, amit a következı négy évre 
köthettünk volna. Ma délre ígérték az ajánlatot, de sajnos az ülés elıtt még nem érkezett meg. 
Bízik benne, hogy a következı testületi ülésre be tudja hozni. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a  ¾ éves beszámoló határideje november 30. Ez alapjául 
szolgál a 2011-es költségvetési rendeletnek. Minden szeptember 30-ig végrehajtott gazdasági 
cselekmény beszámolóját a november 22-i nyilvános ülésre tervezzük elıterjeszteni. Erre az 
idıpontra az elızıekben  feltett kérdésekre adandó válaszokat is teljes részletességgel írásban 
megkapják a képviselık. 
 
Takács József polgármester azt kérdezi Dr. Zóka László képviselı úrtól, hogy jogszerő-e a 
szabadság kifizetése?  
 
Dr. Zóka László képviselı: Egy szóval sem vitatta a jogszerőséget. 
 
Takács József polgármester vitát nem szeretne, ıszintén mondja, az sem baj, ha nincs 
kifizetve. Azt viszont elmondja, hogy a képviselı úr nyugdíjazásakor 43 nap szabadság 
részére ki lett fizetve. Nem érti, most miért kérdıjelezi meg a polgármesteri szabadság 
kifizetésének törvényességet. Úgy véli ez személyeskedés, semmi köze a törvényességhez. Az 
elmúlt ciklusban a képviselı-testület az elızı polgármesteréhez viszonyítva 100 ezer forinttal 
csökkentette a fizetését. Akár 1 forintért is végigdolgozta volna a négy évet, hiszen tudta mit 
akar, a község érdekében dolgozik. A gépkocsival kapcsolatban minden nyilvánosságra fog 
hozni. Azt kéri, kerüljék a személyeskedést. 
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Dr. Zóka László képviselı elmondja, hogy 2009. január 1-tıl nem tudta kivenni a 
szabadságát, mivel jogviszonya megszőnt. Nem vitatja a polgármester szabadság 
kifizetésének jogosságát, és a biztosítási ügyben sem akart személyeskedni. 
 
Takács József polgármester emlékeztet rá, hogy a 90-es évek elején saját gépkocsival járt 
Budapestre a község ügyeit intézni, és az utakat is  saját maga finanszírozta. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı úgy értelmezte, hogy jó szándék vezérelte a kérdés 
feltevıjét,  a szabadsággal és a biztosítással kapcsolatban.  
 
Liber Árpád képviselı egyet ért Dr. Zóka László képviselıtársával a szabadság kivételét 
illetıen. Minden embernek szüksége van pihenésre, ezért bízik benne, hogy mielıbb sikerül 
alpolgármestert választani, és akkor megoldódik ez a dolog. Mivel közeleg a költségvetési 
koncepció ideje, alaposan el kell gondolkodni a pénz elosztásán. Egy korszakot pénzügyileg 
le kell zárni. Javasolja egy könyvvizsgáló felkérését, aki a pénzügyi helyzetet megvizsgálja, 
és azután tiszta lappal kezdheti a az új testület a munkát.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı egyetért a javaslattal, de  mi nem cég vagyunk, és nincs az 
önkormányzatnak annyi hitele, hogy könyvvizsgálót kellene alkalmazni. Véleménye szerint a 
BTKT belsı ellenırét kellene felkérni a vizsgálatra. 
 
Boór Miklós képviselı: Nem régen volt vizsgálat, fı a bizalom. Ha már most nem bízunk 
meg egymásban, a jegyzı asszony munkájában, akkor baj van. İ az állásával felel azért, hogy 
ezek az adatok helyesek legyenek. Úgy véli, most nem kell egy könyvvizsgálót iderendelni, 
fıként, mivel a költségvetés tervezésének ideje van, és ez leköti a dolgozókat.  
Arra kéri a képviselıket, hogy a bizottságok létrehozását illetıen ne kérdıjelezzék meg azt a 
döntést, amit két hete hoztak. Fél év múlva vissza lehet térni a kérdésre, de most tartsák 
tiszteletben a döntést. A polgármester szabadságával kapcsolatban elmondja, hogy az elızı 
ciklusban történt, az akkori képviselı-testület ezt elfogadta, ezen már utólag már nem lehet 
változtatni. Erre majd az SZMSZ felülvizsgálatakor vissza kell térni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı bízik abban, ez volt az utolsó ülés, ami ilyen feszült 
légkörben zajlott. A félreértéseket tisztázni kell, hinni kell a jó szándékban.  
Ezt követıen egyenként javaslatba hozza az általa felsorolt vizsgálatra felkérhetı szerveket. 
1./ Belsı ellenır, 2./ Könyvvizsgáló – kéri a személyt is megjelölni, vagy a Kft.-nél kijelölt 
könyvvizsgáló személyét, vagy mást. 3./ MÁK vizsgálat a kv.-i normatíva felülvizsgálatára, 
vagy 4./ ÁSz vizsgálat. 
A fentieket követıen az elhangzott sorrendben 4:3 arányban a vizsgálatra történı felkérés; 2./ 
A könyvvizsgáló 1 igen- 6 nem, MÁK és ÁSZ vizsgálatra 7 nem alapján egy határozat 
született. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 4 igen és 3 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

          168/2010.(X.25.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
 Balatonszemes Községi Önkormányzat új Képviselı-testülete az  
            október 3-i pénzügyi,- gazdasági helyzet értékelését tartalmazó  
            soron kívüli belsı ellenırzés elvégzésére felkéri a Balatonföldvár  
            Többcélú Kistérségi Társulás – Jaconda Bt. – belsı ellenırét. 
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             A vizsgálat eredményét tartalmazó vizsgálati jegyzıkönyvet annak  
             elkészítését követı legközelebbi Képviselı-testületi ülésre a Kt.  elé  
             kell terjeszteni.  
 
              Határidı: Felkérésre azonnal, ill. 8 napon belül, 
                              Kt. elé terjesztésre: értelem szerint 
              Felelıs:   Takács József polgármester 

 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester  megköszönte az 
ülésén való részvételt, és azt 18.25. órakor bezárta. 
 
  
 

Kmf. 
 

 
           

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna  
             polgármester       körjegyzı 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


