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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK HÍRMONDÓ

Mai napon 2020.06.30-án fájdalmas bejelen-
tést kell tennem a településem lakossága felé. 
Befejezem azt a munkát, amit csak Önöknek 
köszönhetem, hogy eddig betölthettem. 

Azt tudom most csak írni, hogy szívvel és lélek-
kel végeztem a feladatot, napról napra. 

Viszont meg kell, hogy értsék és el kell, hogy 
fogadják, nem arra vállalkoztam, ami ma Ba-
latonszemesen folyik. Én nem harcba és csa-
tába indultam. Nem támogathatom azt, hogy 
a településünk teljes mértékben le legyen já-
ratva, ugyanakkor semmiképp sem szeretnék 
a településünk fejlődésének az útjába állni.  
A településünk jó hírnevének megőrzése fonto-
sabb nekem, mint az egyéni érdek. 

Nagyon remélem, hogy a későbbiekben lesz 
majd egy olyan személy, akit minden oldalról 
tudnak támogatni és a továbbiakban nem a te-
lepülés és egyes emberek lejáratása lesz a fő cél. 

Én egy olyan Balatonszemest képzeltem el, ahol 
az emberek elférnek egymás mellett. Nyaralós a 
helyivel. Ahol béke van és szeretet és egy célért 
megyünk előre, együtt. Sajnos ennek jelenleg 
csak az ellenkezőjét tapasztalom, nap mint nap. 

Mindenkinek látható és érezhető, hogy óriási a 
feszültség településünkön. Ebből kiindulva le-
vontam a következtetéseket és megteszem azt, 
amit a településünk érdeke megkíván, július 01-
ei nappal lemondtam a polgármesteri tisztség-
ről. Mindezt annak reményében teszem, hogy 
a településünk végre találhasson egy olyan sze-
mélyt, aki együttműködést és fejlődést tud hoz-
ni Balatonszemes életébe.   
Csak ez lehet a közös célunk!

                                                                        
Bízva a megértésben és elfogadásban,

 Szomorú Szilárd
polgármester

Mindannyiunk számára elfogadhatatlan tény pol-
gármesterünk lemondása. Nem volt egyszerű el-
engednünk, de az emberi oldalát meg kellett érte-
nünk. Sok helyen kifejeztük az esettel kapcsolatos 
sajnálatunkat, ezt itt is megtesszük, és egyúttal 
köszönjük az elmúlt 8 hónapban végzett lelkiis-
meretes munkáját, és azt, hogy kiemelten kezelte a 
közösségi összetartozás erősítését. Az önkormány-
zatokra vonatkozó jogszabályok alapján, Szomorú 
Szilárd lemondása után, az alpolgármester látja el 
a polgármesteri feladatokat. Munkámat mindad-
dig folytatom, míg az időközi választások eredmé-

nyeképpen megválasztott polgármester eskütételt 
nem tesz, és meg nem történik az átadás-átvétel.
Ez előre láthatólag október elején fog megvalósul-
ni. Addig nekem kell ellátnom ezt a felelősségtel-
jes feladatot. Számomra ez egy újabb kihívás, amit 
legjobb tudásom szerint szeretnék teljesíteni. Akik 
ismernek, tudják, hogy nem ismerem a fél meg-
oldásokat, teljes erőbedobással végeztem eddig is 
a rám bízott feladataimat. Most sem lesz ez más-
képp. Pedagógusi hivatásomhoz szükséges kész-
ségeimnek, elveimnek úgy érzem, nagy hasznát 
fogom venni ez idő alatt.

Egyesek szerint a képviselő-testület akkor fe-
jezte volna ki igazi szimpátiáját, ha Szomorú 
Szilárd polgármester lemondásával egyidejű-
leg a testület is egységesen felmond és az idő-
közi választások során képviselők választására 
is sor kerülhetne. Ezt a törvény lehetővé teszi, 
úgy nevezi, hogy: feloszlás. 

A képviselői jogviszony megszűnik, ha a Kép-
viselő-testület többségi határozatával kimondja, 
hogy feloszlik. A testület feloszlásával kapcso-
latosan fontos tudni, hogy ezt a jogintézményt 
arra „találták ki”, hogy ha a testület nem tud 
együtt dolgozni (pl. az önkényes, stb.) polgár-
mesterével akkor így tud „megszabadulni” és 
időközi választást kieszközölve új polgármester 
választásra sort keríteni. 

A gyakorlatban és legtöbb esetben vagy ilyen-
kor, vagy olyan megosztottság esetén kerül erre 
sor, ha egymással nem jöttek ki (pl. rendsze-
resen azonos szavazat miatt nem tudnak dön-
téseket hozni.) Utána lehet nézni és az elmúlt 
időszakban (a történelem) igazolja, hogy vagy 
egyik, vagy másik ok miatt került erre sor. 

DE: Balatonszemesen nem az volt a helyzet, 
hogy nem tudott a testület a polgármesterével 
együtt dolgozni, sőt soha ilyen jó viszony nem 
volt a Képviselőknek a testület vezetőjével, mint 
az elmúlt 8 hónapban. Nem is arról volt szó, 
hogy egymással nem jöttek ki a képviselők, hi-
szen egyet nem értés esetén közös álláspontok 
alakultak ki és többségi döntések, legtöbb eset-
ben 7 igen szavazattal hozott határozatok szü-
lettek. 

Ami még ehhez tartozik: Az önmaga feloszla-
tását kimondó Képviselő-testületi határozatnak 
többségi döntés a feltétele. Nálunk (pl. 4-2) és 
nem elég a 3 igen - 3 nem!  
A feloszlatás, amelyet sokan használnak a közös-
ségi oldalon az egy felülről történő (Parlamenti) 
döntés és a testület sorozatos törvénysértő mű-
ködése miatt alkalmazzák. 

A képviselők egyenkénti lemondása azonban 
azt eredményezi, hogy az általános választások 
során kialakult sorrend szerint a soron követ-
kező(k) kapják meg a mandátumot. Ez pedig a 
www.valasztas.hu lapon megtekinthető.

Dr. Valkó Zsuzsanna

Lemondás

Alpolgármesteri köszöntő

Cserben hagyta-e a testület a polgármesterét ?

Azt az utat, amit kijelöltünk magunknak, folytat-
ni fogjuk. Nem hagyjuk, hogy bármilyen zavaró 
tényező eltérítsen minket. A képviselő-testület és 
jómagam is azért dolgozunk nap, mint nap, hogy 
lakóhelyünket végre a megérdemelt rangra emel-
jük. Nagyon megnehezíti ezt a munkát az a tény, 
hogy nemcsak a múlt hibáival kell megküzdenünk 
minden egyes napon. Olyan külső támadások ér-
nek bennünket, ami sok energiánkat emészti fel, 
de nem futamodunk meg. Összetartásunk, egy-
más iránt érzett tiszteletünk olyan erővel vértez 

fel minket, amelyek alkalmassá tesznek minket 
az előttünk álló feladatok elvégzésére. Szeretnénk 
végre előre tekinteni, terveinket megvalósítani.
Ezt a különszámot azért állítottuk össze, hogy szá-
mot adjunk, mit tettünk meg eddig, és egy kicsit 
előre vetítsük azokat a célokat, amikért már léptünk, 
amik már nem csak elképzelés szintjén vannak.

Köszönjük eddigi bizalmukat és támogatásukat!
Németh Kornélné Ficsor Ildikó alpolgármester
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Történt-e szándékos törvénytelenség 
az előző ciklusban?
A testület feladatai közül a legelsők voltak azon 
dolgok tisztázásai, amikről a település is pontos 
képet szeretett volna kapni. Két indok vezetett 
bennünket. Ha történt törvénytelenség, akkor az 
kerüljön felszínre, és aki elkövette, az feleljen, ha 
nem történt, akkor, akikről ezek a híresztelések 
járták a falut, tisztázódjanak, és tudjanak emelt 
fővel a faluban élni. 

Ezért úgy indítottunk, hogy tőlünk teljesen függet-
len cégtől, teljes pénzügyi átvilágítást kértünk. Az 
eredménye pontosan ugyan az lett, mint a 2018-as 
átvilágításnak, aminek épp a napokban kaptuk meg 
az eredményét. Pénzügyi törvénysértés nem történt, 
hibák vannak, aminek egyik oka, hogy kevés a Hiva-
talban a szakképzett pénzügyes, és a megemelkedett 
feladatmennyiséggel, az új informatikai rendszerek-

Élményfürdő

Szinte azonnal megkezdtük a kivizsgálását az él-
ményfürdő nagyon magas vízszámlájának. Nem volt 
több, mint az előző évben, de mi soknak éreztük. Itt 
is voltak a háttérben „hírek”, de a szakemberek itt 
is csak azt tudták mondani, hogy nincs bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy mások használták volna 
a falu vizét. Viszont kiderült egy olyan rejtett hiba, 
ahol hosszú idő alatt úgy tudott sok-sok víz elfolyni 
a csőtől nem messze lévő, Balatonba vezető árokba, 
hogy annak látható nyoma így nem volt. Más kérdés, 
hogy a vízóránál miért nem nézték meg, akiknek ez 
dolguk lett volna, hogy miért van fogyasztás olyan-
kor is, amikor valójában nincs vízhasználat. Többek 
közt ennek köszönhető, hogy azóta, hetente kell a 
vízórát ellenőrizni.
Sajnos azt is el kell mondani, hogy azt a kérelmünket 
a DRV felé, hogy engedjék el a csatornahasználati 
díjat, egy a települést mostanában támadó személy, 
meg akarja támadni. 
Köztudott, hogy az élményfürdő nagy nyereségeket 
nem hozott. Főleg akkor, amikor az azt üzemelte-
tők mobiltelefonról tudták újraaktiválni az eladott 
jegyeket. Ezt még az előző testület derítette ki, és a 
beléptető rendszert is lecserélve, a személyzetet is 
átalakítva ezt a problémát meg tudtuk szüntetni.
Ehhez hozzájárult az is, hogy amíg az élményfür-
dőt és a Berzsenyi utcai strandot egyaránt a Kft. 

üzemeltette, nem volt pontosan különválasztva a 
gazdálkodás. Ezt a veszteségét is szerettük volna a 
költségvetésből kiiktatni. Ezért meghirdettük, és 
találtunk egy vállalkozót, aki ki is vette. Vele együtt 
kiadtuk a kajak-kenu kölcsönzés és a kerékpáros 
kölcsönző üzemeltetését és a vízi-parkot is. A bér-
leti szerződés 1 + 5 évre szól, az első év díja előre 
ki is lett fizetve, több önkormányzati dolgozót a vál-
lalkozót foglalkoztat, és úgy a rezsiköltséget, mint 
a szezonban a munkabérüket és a járulékos költsé-
geit, a bérlő fedezi. Sokan ellenzik az élményfürdőt. 
Azonban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 
ennek az önkormányzati intézménynek a járulékos 
hasznai a turizmusból, idegenforgalomból élőknél 
csapódnak le, önkormányzati szinten ki nem mu-
tatható módon. Ezért a hasznossága vitathatatlan!  
- És milyen hasznos lenne, ha valamilyen módon 
elő és utószezonban fedetté, zárttá lehetne tenni, és 
segítene a szezon hosszabbításában! Az 1 + 5 év azt 
jelenti, hogy az első év tapasztalatai alapján fogjuk a 
következő öt évre szóló szerződést kialakítani.

Pályázatok

Elő lettek véve a pályázati ügyiratok is, mert sokan 
gyanítottak dolgokat, pl. az orvosi rendelőnél. Mivel 
a pályázattal készült beruházások esetében a pályázat 
kiírója nagyon szigorú, és részletes átvételi technikát 
alkalmaz, nem gondoltuk, hogy lesz hiba, de mi is 

akkor nyugodtunk meg, amikor ezeket is rendben lé-
vőnek találtuk. Sajnos olyan műszaki hibák is voltak, 
amik kifejezetten a kivitelezőt terhelték. Ezek egy ré-
szének javítására fel tudtuk szólítani, és bár vonakod-
va, de teljesített, viszont az is kiderült, hogy sok eset-
ben a pályázat nem fogalmazott pontosan. Ez az ügy 
még nincs lezárva, mert látni akarjuk, hogy ott ki volt 

Szeretnénk összefoglalni, mi mindent történt az 
elmúlt időszakban, ami Szomorú Szilárd nevé-
hez, és a testülethez fűződik. Tesszük ezt azért, 
mert kritikából, rágalomból jutott neki is, ne-
künk is bőven, de valahogy az „értékelők” nagyon 
egyoldalúan akarták látni az előző nyolc hónapot.
Ne haragudjanak meg a terjedelemért! Igyekez-
tünk rövidre fogni, de ahhoz, hogy érthető legyen 
és indokolni is tudjuk a döntéseket, le kellett ír-
nunk részleteket is. Akit mélyebben is érdekel 
egy-egy téma, az a Hivatalban érdeklődhet!

Kezdjük az önkormányzati 
munka stílusával! 

Mi, akik régebb óta ülünk testületekben, látjuk iga-
zán, mennyire más volt az elmúlt nyolc hónap az 
előző évekhez képest. Csak néhányat emelnék ki, 
hogy bemutassam!
•  Szomorú Szilárd volt az egyetlen eddigi polgár-

mester, aki a képviselő testületet napra pontosan, 
rendszeresen és nyíltan tájékoztatta az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetéről. Erre nem kellett 
kérni, hanem ő jelentette be, hogy ez mostantól 
így fog menni. Minden pénteken elküldte az arra 
a hétre vonatkozó kiadásokat, bevételeket, amik 
fillérre egyeztek az előzetesen megbeszéltekkel.

•  Ő volt az a polgármester, akitől soha nem hang-
zott el az a mondat, hogy „Tárgyaltam, de ezt most 
nem mondhatom el, vagy nem mondhatom meg 
kivel!”

•  Soha, egyetlen olyan érdemi megbeszélése nem 
volt befektetőkkel, beruházókkal, vállalkozókkal, 
amin ne várta volna el legalább négy képviselő je-
lenlétét. Ehhez ragaszkodott! 

•  Mindig, minden értesülést azonnal megosztott a 
testülettel. 

•  Soha nem hozott döntést egyedül, közösen a testü-
lettel, sőt, a kellő döntések mögött jogi szakember 
véleménye is ott állt.

•  Soha nem szavaztatott úgy, hogy egy szavazás alá 
betett volna több pontot is, hogy ilyen trükkel 
„nyomja le a gombócot” a testület torkán.

•  Soha nem hangzott el tőle az a mondat, hogy 
„Nem baj, mit mondott a testület, én vagyok a pol-
gármester, úgy lesz, ahogy én mondom!”

•  És soha nem hivalkodott azzal, hogy ő balatonsze-
mesi, mégis minden döntésében az volt a mozga-
tórugó, hogy Szemes, hogy jár a lehető legjobban! 

Bárki bármit mondjon, egy olyan munkakultúrát 
vezetett be, aminek az őszinteség, a bizalom, és az 
egyenesség volt az alapja. Soha nem várta el, hogy 
egyetértsünk vele, egy volt a lényeg, találjunk olyan 
megoldást, ami a település érdekét a legjobban szol-
gálja, és amit képviselni tudunk.

Tisztelt Balatonszemesi Lakosok!

EZ TÖRTÉNT A KÖZELMÚLTBAN

re való átállással fizikailag lehetetlen volt teljesíteni 
minden előírt feladatot. Kértünk november hónap-
ban egy E-ON-os hivatalos szakértőt, hogy a hiva-
talhoz tartozó különböző bérlemények esetében 

vizsgálja ki, volt-e a köztudatban keringő áramlopás, 
vagy sem. A szakértő megállapította, hogy nem tud 
ilyenre utaló bizonyítékot felmutatni. 
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Konyha

A választások után sok panasz érkezett be a hivatal-
ba a konyhával kapcsolatban. Mivel a konyhavezető 
ötéves kinevezése éppen lejárt, kiírtuk a pályázatot, 
és a testület számára a lehető legjobbnak tűnő jelöltet 
neveztük ki a konyha élére. 
Szintén a konyhához kapcsolódik, hogy rendeznünk 
kellett az étkezési térítési díjakat. Az önkormányzat 
és intézményei átvilágítását végző cég is kiemelte, 
hogy érdemi térítési díj korrekciót az önkormány-
zat nagyon régóta nem végzett. Ezért az új norma-
tíva szabályozási rendeleteket alapul véve, és azokat 
betartva arra szólítottuk fel a konyhavezetőt, hogy 
dolgozza ki olyan módon a térítési díjakat, hogy 

azok a lakosság részére is elviselhetőek legyenek, de 
feleljenek meg a jogszabályoknak, és mindezt úgy 
tegye meg, hogy a konyha nullszaldós legyen. Vagy-
is nem termelődik nyereség, de azt gondoltuk, hogy 
balatonszemesi lakoson nem akarunk keresni!  Az 
átvilágítás kiemelte azt is, hogy a beszállítók nem vol-
tak versenyeztetve!  Ezért az új konyhavezető és pol-
gármester úr minden lehetséges beszállítót átnézett, 
történtek váltások, amivel lényegesen alacsonyabb 
alapanyagárat sikerült biztosítani, éves szinten milli-
ókról van szó. A konyhához tartozik még, hogy az 
előző testület nyert 30 millió Ft-ot konyhafejlesztésre. 
Elkölthettük volna, de érdemi fejlődést nem jelentett 
volna. Alapvetően egy új konyha kell a falunak. Ezért 
amit kellett, azt javíttattunk, ami kellett új, azt besze-

Közterületi utak

Az előző ciklus végén elkészült egy rövid, de fontos 
útszakasz az iskola alatt. A még visszalévő részek asz-
faltozására azonban már nem volt pénz. Illetve lett 
volna, de az előző testület nem akarta üres kasszával 
átadni a stafétabotot. Itt kell elmondani, hogy az utol-
só két évben csak önrészre több, mint 120 milliót kel-
lett az előző testületnek biztosítani, és ezt meg is tudta 
tenni. Még úgy is, hogy az eredetileg teljesen állami 
forrásból elkészülni ígért kajak-kenu projekt a végén 
„csak” 23 milliójába került a falunak. (Ennyiből ma-
gunk is megcsináltuk volna!)
Bekértünk árajánlatokat aszfaltozó cégektől, és pol-
gármester úr addig tárgyalt, amíg a teljes útszakaszt 
sikerült nagyon méltányos áron elkészíteni. 
A Belügyminisztérium hazai forrásból hirdetett út-
felújítási pályázatot. A támogatás aránya attól függ, 
mennyi az iparűzési adó függvényében az adóe-
rő-képesség. (Minél több az Iparűzési adó lakosság-
számra vetítve, annál kisebb arányú a támogatási 
jogosultság) Ez önkormányzatunk esetében 65 %-os 
mértékű. A képviselő-testület a Semmelweis utca egy 
szakaszának aszfaltozását tűzte ki célul. Berzsenyi 
– Dankó utca közötti, mintegy 628 m-es rész költ-
ségvetése közel 20 millió Ft, amelyből nem egészen 
13 millióra lehetett pályázni 7 millió önrész mellett. 
A külső résztől visszafelé haladva ez majdnem a volt 
orosz táborig tartana. Bár logikusabb lett volna a köz-
ponttól kifelé indítani a munkálatokat, de a Richter 
üdülő átépítése, és ezzel együtt járó út korszerűsítés 
miatt a képviselő-testület ellenkező irányból jelölte 
ki a felújításra kerülő szakaszt. Ha nyertes lenne a 
pályázatunk az üdülő átépítéssel egyidejűleg jövőre 
megújulhatna a Semmelweis utca, amit már hosszú 
ideje várunk és várnak. Már nyertes pályázatunk is 

van további útfelújításokra, amely döntésről a napok-
ban értesültünk és amely több, mint 14 millió Ft tá-
mogatás felhasználását teszi lehetővé. Első körben a 
Szeder utcát, a Németh Pál utcát szeretnénk felújíta-
ni. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a Tűzoltó utca 
is nyert a képviselők közt, de polgármester úr azt kér-
te, hogy ne azzal kezdjünk, mert senki nem mosná le 
róla, hogy hazahúzott a keze. Sajnos nem nyert az a 
pályázatunk, amelyet a Szabadság utca járda felújítá-
sára nyújtottunk be, de nem mondunk le róla. Ter-
veink alapján egy tágasabb és biztonságosabb közle-
kedést teremtő járdát építenénk, amelyhez megújuló 
fásítás, parkosítás társulna. Itt komoly gondot fog je-
lenteni annak eldöntése, hogy a már öreg (1930-ban 
ültetett), de még egészséges fáknak mi legyen majd a 
sorsa?! Az üdülő övezetben is előkészületben vannak 
aszfaltozások. A nagy üdülőátépítési munkák végéig 
nem akarunk ezekbe belevágni. Pályázati forrásból, 
illetve a kivitelező cégekkel való polgármesteri tár-
gyalásoknak köszönhetően azonban a Cinka Panna, 
és az Ady Endre utca teljes hosszban meg fog újulni. 
Csak vonuljanak le a nagy gépek! Addig még türel-
met kérünk! Az Arany János utca sincs elfelejtve, il-
letve az Arany János utca és a Berzsenyi utca közti 
kis bekötő utakat is szeretnénk aszfaltozni, de ehhez 
forrást kell találni. Ezek nem nagy költségvetésű sza-
kaszok, de idén a megszorítások miatt nem fog rá 
jutni. Viszont szintén pályázati forrásból – már nem 
is teszek ide megjegyzést, pedig lehetne – és szintén 
a már fentebb említett céggel sikerült elég nagy sza-
kaszt kátyú mentesíteni! Ami igazán jó hír még ide a 
végére, hogy Szilárdnak sikerült megállapodnia egy 
beruházóval és szerződésbe is köttetett, hogy további 
útfelújításokra kapunk támogatást a későbbiekben! 
Nagyságrendileg 2 utca hosszra, ez lehet akár a Né-
meth Pál és a Tűzoltó utca.

EZ TÖRTÉNT A KÖZELMÚLTBAN

a felelős. Az orvosi rendelő bebútorozására, felszere-
lésére, új fogászati röntgengépre, ajtók hangszigetelé-
sére már ez a testület biztosított forrást, többek közt 
sikerült ismét pályázatot nyerni további eszközbe-
szerzésre. Nagyon sokat vitatkozott az előző testület 
az élményfürdő melletti napelem-park megítélésünk 
szerint kritikán aluli kivitelezésén. Persze már eleve 
az felháborított bennünket, hogy oda kellett letelepí-
teni, de ahogy elkészült, már az átvételnél jeleztük a 
kifogásainkat, azonban az akkori vezetőnk részéről 
nem talált meghallgatásra. (Itt jegyzem meg, az iskola 
tetején lévő napelemeket az iskola belső járdája mel-
lé akarták telepíteni. A tervek még oda szóltak, csak 
sikerült a tetőre felrakatni.) Előző polgármester úr 
berendelte a kivitelezőt, hozták a műszaki szakértőt, 
és volt, aki aláírta, hogy minden rendben van. Nem 
hagytuk annyiban, és a kivitelező költségén, ha nem is 
minden, de a komolyabb hiányosságok javítva, cserél-
ve lettek. A napelem-park jelenleg jól termel. Ennek 
a testületnek a tervei közt szerepel egyébként az áthe-
lyeztetés, mert megítélésünk szerint nem csak hogy 
botrányos, hogy strand területéből vesz el, hanem 
veszélyes is lehet. Forralta az indulatokat a strand 
pályázat is. Ennek határideje előző év júniusa volt. 
Nagyon későn, és rövid idővel íródott ki a pályázat, 
hiszen valamikor április közepén derült ki, mely ön-

kormányzatok nyertek. Nem egy önkormányzat volt, 
aki kivitelező hiányában maradt le róla. Mi találtunk 
egyet – tényleg egyetlen egyet – aki elvállalta. Kap-
kodva, sokszor nem úgy, ahogy megbeszéltük, de ha-
táridőre elkészült.  Fontolgattuk, hogy leállítjuk, mert 
nem oda, nem úgy készült el sok-sok dolog, ahogy 
azt a testület meghatározta. Az vesse ránk az első kö-
vet, aki fel merte volna vállalni, hogy nyár előtt ott 
marad egy félig kész strand! Az a komoly fejlesztési 
összeg, amit szintén Szomorú Szilárd járt ki a falunak 
a Berzsenyi utcai strand további fejlesztéséhez, nem 
veszett el, csak a projekt a járványügyi helyzet miatt 
későbbre tolódott. A kivitelezők megvannak, a pénz 
rendelkezésre áll, csak kezdeni kell, amikor lehet. Az 
nagyon jó lenne, ha az állam által tervezett balatoni 
partvédmű rekonstrukció esetleg ezzel párhuzamo-
san készülne! Szóbeszéd tárgya volt, és sokaknál még 
ma is az, a Szemes - Rád közti út. A pályázat sajná-
latos módon kifejezetten külterületi útra volt kiírva, 
ezért nem volt pályázható a szőlőhegy!  Ezért készült 
el az az út. Kevés szemesi használja, de lehet az alapja 
egy majdani Rádot Szemessel összekötő jobb útnak. 
A szőlősgazdák és a szőlőben dolgozók, a mezőgaz-
dasági területeiket elérni akarók viszont használják. 
Ennek átvétele szintén a pályáztató kötelessége és 
jogköre volt.

reztük, de nem ebből a pénzből. Ez jelenleg még a 
számlánkon áll. Ha sikerül úgy tárgyalni, hogy vagy 
másra fordíthassuk, az is jó lenne, de ha ahogy mi 
szeretnénk, egy másik szintén konyhás pályázathoz, 
ha hozzátehetnénk, akkor a kettő együtt már sokat 

nyomhatna a latba. Jelenleg van egy pályázat, ami te-
lepülési új konyháról szól. Hogy Szilárd nélkül sike-
rül-e megnyerni, na, ebben nem vagyunk biztosak!  
(Ennyit arról, hogy fontos-e, ki a polgármester?!)
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Árkok

Balatonszemes domborzata miatt a csapadékvíz 
elvezetése nem egyszerű dolog. Az árkok tisztítá-
sa, rendbe tétele évek óta húzódik. A rendelkezé-
sünkre álló munkagépek igazából erre nem alkal-
masak. Ezért első lépésként egy olyan munkagépet 
szeretnénk vásárolni, amivel hatékonyan, gyorsan, 
és gazdaságosan lehet árkolni. Már folyik a kere-
sés. 15 millió Ft alatti gép beszerzését tervezzük. 
Az összeget sikerült elkülöníteni az aszfaltozógép 
valamint a Rádi telepen található terület értékesí-
téséből. Már csak a gépet kell kiválasztani. 
Itt térnék ki, a település Caterpillar markolójára. 
Sokan hangoztatják, hogy gazdaságtalan, adjuk el.  
Három millióért vettük több, mint 9 éve. Azóta 
természetesen kellett rá költeni, de közel se any-

nyit, amit hozott. Bőven 100 millió felett van, amit 
megtakarítottunk vele. Tény, hogy öreg gép, de a 
folyamatos karbantartásnak köszönhetően a mű-
szaki állapota jó. Nem fogjuk eladni! Az árából egy 
heti munkát tudnánk finanszírozni!  Kell mellé egy 
másik, ami jobban megfelel a településen jelentke-
ző munkákra, ezt pedig majd csak arra kell hasz-
nálni, amire leginkább célszerű!
Az árkok esetében azt is szeretnénk, ha tudnák, 
hogy a Balaton üzemi vízszintjének állami emelése 
miatt, a bevezető szakaszokat újra kell szintezni. 
Ezen szakaszok felülvizsgálata azért is fontos lesz, 
mert a pangó víz miatt „szúnyogkeltetőként” mű-
ködnének, ami nem csak bosszúságot okozna, ha-
nem esetleg már egészségügyi vonatkozásai is len-
nének. Nincs elfelejtve a feladat, viszont ez olyan 
munka, amit szezonban nem szabad elővenni!

Kertmozi és környéke

Részben ide kapcsolódik, hogy a Mozit is sikerül 
talán bevonni a település kulturális életébe. Fel-
vette velünk a kapcsolatot egy vállalkozó, akinek 
bérbe tudtuk adni az épületet, és a hozzá tartozó 
udvart. Folynak a munkálatok, felújítják a széke-
ket, világítást, új vetítővászon lesz, korszerű vetí-
tőgépekkel. Színpadot alakítanak ki és jó minő-
ségű hangtechnikát. Lesz Szemesen filmvetítés, de 
színházi előadás is.  Sajnos a járványügyi helyzet 
őket se segítette, de jövőre biztos, hogy lehet idő-
ben indulni. Azért idén is lesznek előadások. A na-
pokban került ki a szórólap.

Múzeumok

Balatonszemesen a régi iskolai szolgálati lakások 
egy része lett kialakítva múzeumokká, illetve a 
Bujdosó pincészettől idén még kaptunk haszná-
lati jogot a volt magtár épületben lévő kiállítás-
hoz. Tudni kell, hogy a magtár épületét és a pince 
együttest a család meghirdette eladásra.
Sajnos azonban olyan alacsony a látogatottság, 
hogy az üzemeltetési költségek töredékét se ter-
meli ki. Emiatt a testület úgy döntött, ha az állam 
nem támogatja, - márpedig nem - akkor keresünk 

egy olyan helyet, ahol olcsóbban lehet működtetni. 
Ötletként a volt orvosi rendelő és a művelődési ház 
került szóba. Mindkettő azért, mert nem kell kü-
lön személyzet, hiszen a művelődési ház dolgozói 
el tudnák látni ezt a feladatot. Ez a kérdés döntésre 
vár.
Jó lenne, ha lenne pályázat, amivel a régi orvosi 
rendelőt múzeum épületté lehetne alakítani. Maga 
az épület a falu egyik régi, meghatározó épülete. 
Vannak, akik parkolót szeretnének a helyén látni. 
Itt jegyzem meg, hogy ha lesz pályázat, új önkor-
mányzati lakások építésére, azonnal belevágunk!

Szemesért Kft.

Az önkormányzat társaságának működését a ön-
kormányzat biztosítja. Az idei nagyon visszafogott 
költségvetésnél is. Tudjuk, hogy sokkal több pénzt 
is el lehetne hasznosan költeni, ezért is köszönjük 
a tevékenységüket. Az új vezetővel a viszony any-
nyira megromlott, hogy elköszöntünk tőle. Azóta 
rendszeresen, napi szinten támad bennünket. A 
falunak oda egy jó vezető kell, hogy hatékonyan 
együttműködjön! Nagyon nagy teher van a csapat 
és a vezetője vállán. Szentiványi Ferenc többedszer 
vállalja fel és áll helyt ezen a poszton. Csak a kö-

szönet szavai illetik meg, és a testület igyekszik is a 
kft-nek mindent biztosítani. Bármennyire nehéz is 
a helyzet, azt látjuk, hogy ott létszámot kell emel-
ni, mert a településen egyre több a nyaraló, egyre 
kevesebben tudják rendben tartani a tulajdonuk-
hoz kapcsolódó közterületet. Nem arról van szó, 
hogy nem akarják, hanem sokaknál ez fizikailag 
nem megy! Márpedig a település képe fontos! Lát-
juk, hogy ezen területek gondozását lassan át kell 
venni. 
Új adórendeletet alkottunk, és felvállaltuk, azt a 
nem éppen közkedvelt helyzetet, hogy a lakosság-
nak, nyaralósoknak többet kell fizetni. Igaz, több 

Művelődési ház

Sokan nehezményezik, hogy nincsenek progra-
mok. Igazuk van. Egyrészt a járványügyi helyzet 
miatt maradnak el a szokásos rendezvények, más-
részt, a szemesi emberek igényét kiszolgálni akaró 
és tudó lelkes vezetőt kerestünk, aki itt él, vagy leg-
alábbis közelben lakik, és szívügye lesz a falu. Csak 
remélni tudjuk, hogy megtaláltuk már őt. Az elő-
zetes egyeztetés során úgy állapodtunk meg, hogy 
szeptemberben kezdi a tevékenységét. 
A Szemes Fesztivált a szervezővel egyeztetve nem 
vállaltuk fel. Bár sokan úgy tudják, hogy már min-
dent szabad, ez koránt sincs így!  A létszámkorlá-
tozás él, egyéb szabályok is életben vannak, amik 
lehetetlenné teszik a megszervezést. 
A művelődési háznál a testület elkezdte rendezni 
a hangtechnikusok körüli rendezetlen állapotot. 
Igyekszünk leltárba venni a javainkat. Az előző 
testületek biztosítottak pénzt fejlesztésre. Az új 
vezető feladata lesz, hogy az előadásokon majd jól 
szóljon a hang, és lehessen látni a szereplők arcát. 
Szeretnénk, ha már ő olyan programokkal töltené 
fel az év hátra lévő részét, amik közt a korosztályok 

válogathatnak, és mindenki talál magának valót!
Szeretnénk, ha olyan, az összetartozás élményét 
megadó programok lennének, mint volt a decem-
beri disznóvágás, ahol azt gondolom, aki akarta, 
nagyon jól érezhette magát! Szeretnénk, ha a kor-
osztályok is közelebb kerülhetnének egymáshoz, 
főleg a nyugdíjasok és a fiatalok, hogy időseinknek 
megadhassuk azt a tisztességet, elismerést, amit 
munkájukkal kiérdemeltek, és talán nem eléggé 
kapnak most meg!
Meghosszabbítottuk a szerződést a Latinovits Ala-
pítvánnyal, akik ígéretet tettek arra is, hogy több 
programot tudnak a településre hozni, és azoknak 
anyagi fedezetét is részben pályázati forrásból fe-
dezni tudják majd.

EZ TÖRTÉNT A KÖZELMÚLTBAN



HÍRMONDÓ11. oldal10. oldal
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • Különszám

mint tíz éve nem volt változtatás! Viszont – és ezt 
jól tudjuk! - ezért cserébe a szolgáltatás színvona-
lát emelni kell! Ennek egyik letéteményese a Kft. 
Ezért is igyekszünk gépben, anyagban megadni, 
azt, ami ehhez a munkához kell! Vannak, akik ke-
vesellik, akik azt akarták, a Kft. gazdálkodásába a 
testület ne szóljon bele. Sajnáljuk, a falu pénzéből 
élő, és gazdálkodó önkormányzati intézményért 
mi is felelünk! Akinek ez nem tetszik, ne fogadja 
el! Hosszabb távú elképzeléseinkben az szerepel, 
hogy emelt létszámmal, minden közterületet mi 
tartanánk rendben! Ehhez persze forrást kell talál-
ni! Azon vagyunk. De jó, ha tudja mindenki, a Kft. 
minden pénzügyi igényét az önkormányzat napra 
pontosan teljesítette. A Kft-nek egy pillanatig sem 

voltak anyagi nehézségei. Az is igaz, szigorú és ta-
karékos gazdálkodással ők is védték a falu pénzét!
Ez a testület már napirendre tűzte, hogy a Kft-t el 
kell költöztetni jelenlegi helyéről, mert luxus ilyen 
drága helyen működtetni, másrészt látványnak is 
– mondjuk ki – ronda, ott, ahol most van. Nem 
sövény és kerítés kell, hanem új, eldugottabb hely-
szín. A felszabaduló terület hasznosításában még 
nem született döntés, hiszen mindaddig, amíg az 
elköltöztetéshez nincs meg a forrás, ezt nehéz vé-
gig vinni! Sokan gondolkodnak abban, hogy oda 
egy bevásárló központ, egy benzinkúttal milyen jó 
lenne! Igen! A baj az, hogy egyik üzlethálózat se 
jön, ha a lakosság kevesebb, mint 5000 fő. Azért 
mi próbálkozunk!

Továbbiak még a Szemesért 
Nonprofit Kft-ről

Képviselő-testületi ülésre nem, de a képviselők 
személyes találkozására úgy, mint alapítói köz-
gyűlés sor kerülhetett. Erre május 29-én egy rend-
kívüli esemény, majd a vezető meghallgatása ér-
dekében június 11-én került sor. A Kft. 2019. évi 
beszámolója már rendes keretek között történt jú-
nius 25-én. Összességében úgy jellemezhető, hogy 
a megelőző évekhez képest minden tekintetben 
csökkenő tendenciát mutatott (bevétel, kiadás, 
eszköz- forrás, ill. átlag létszám stb. terén is).
Az elmúlt évben a közhasznú tevékenységének tá-
mogatása nem érte el az 54 millió Ft-ot (2018-ban 
ez 62 és fél millió volt, de volt vezető, akinek régen 
136 millió Ft kellett, és a közüzemi díjakat még eb-
ből se tudták befizetni!) Ezen csökkenés ellenében 
az önkormányzat a tulajdonát képező munkagép 
által végzett útépítési feladatok – a különbözet-
tel közel azonos bevételét - ellenértékét engedte 
át. Sajnos a 2019. évi statisztikai átlag létszáma is 
csupán 11,4 fő volt, amely igen alacsony még ak-
kor is, ha változó létszámú közfoglalkoztatású és 
6 fő önkormányzati alkalmazott segített a felada-

tok végrehajtásában. Eszköz és forrás állománya is 
csökkent több, mint 2 millióval. 
2020-ban az önkormányzat 81 millió Ft költségve-
tési támogatását biztosított.
A korábbi ügyvezető napi lejárató hadjáratában 
megjelentette, hogy „2,5 millió forintot kellett kifi-
zetnem jogtalanul különböző dolgokra, polgár-
mesteri utasításra”.
Csak a tisztán látás miatt! Ezen dolgok nem pol-
gármesteri utasításra, hanem képviselő testületi 
döntésre kerültek megrendelésre. Ezek az útalapba 
vásárolt darálék, a covid maszkok, a közlekedési 
tükrök, festékek, stb. voltak. Sajnálatos hír, hogy 
az újonnan 5 évre megválasztott Felügyelő Bizott-
ság szintén testületileg lemondott. Ezt a helyzetet 
súlyosbítja, hogy az év végéig a Kft. dolgozói állo-
mányában többek elérik a nyugdíj korhatárt.

Futballpályák

Bár még nincs eldöntve, hogy mi legyen a sorsa az 
Ady Endre utcai futballpályának, a testületben már 
többször volt róla szó. Megítélésünk szerint egy 
ilyen Balaton-parti pálya nagyon nagy pazarlás. 
Az iskola alatti területen tökéletesen elférne egy 
a helyi csapat szintjének megfelelő, de korszerű, 
akár részben fedett ülőhelyekkel is ellátott pálya, a 
hozzá tartozó kiszolgáló egységekkel. Használhat-
ná az iskola is, táborozók is. A jelenlegi pálya terü-
letét pedig hasznosítani lehetne turisztikai célokra. 
A bevételből kikerülne a másik pálya, fedezné egy 
települési új konyha elkészítését, és az összes utca 
rendbetételét, járdákat az üdülőövezetben. Ezért 
is kértük meg a községi sportegyesületet, hogy a 
régi pálya felújításába már ne tegyenek költséges 
lépéseket!

Orosz tábor területe

Balaton-parti települések közt ritkaság, hogy egy 
akkora, - 2,7 hektáros – víz közeli területe legyen 
egy önkormányzatnak, mint nekünk a volt Orosz 
tábor. Mivel a kempingek megszűntek, vagy meg 
fognak szűnni, ennek a területnek valamilyen jö-
vedelemszerző tevékenységet szeretnénk adni. 
Volt már megkeresés felénk. Vannak, akik korsze-

rű lakókocsis kempingnek szeretnék hasznosítani, 
de van olyan is, aki ötcsillagos szállodát és kiszol-
gáló egységeit létesítene ott. Egyik sem volt konk-
rét, csak ötlet szinten beszéltek róla. Ami biztos, 
hogy az idegenforgalmi adó bevételeit növelni kell 
– amikor majd lesz rá lehetőség – mert a települé-
sen a fejlesztések másként nem lesznek finanszí-
rozhatóak.

Idegenforgalmi adóellenőr

Elektronikus médiafelületen kaptunk cinikus 
megjegyzést, hogy idegenforgalmi adó ellenőrt al-
kalmazunk. A járványügyi helyzet miatt befizeté-
si kötelezettség nincs, de bejelentési kötelezettség 
van! Sőt, most igazán fontos csak a bejelentések 
valódisága, és a tényhez közelítő száma, mert az ál-
lam a kieső bevételeinket ezen adatok alapján fogja 
(bízzunk benne) kompenzálni. 
Az új ellenőr működésével elégedettek vagyunk. 
Szorgalmasan járja a települést, úgy látjuk, hogy 

pontos adatokkal tud szolgálni, és ahogy a tulajdo-
nosoktól halljuk, segítőkész, és a munkáját tudja 
úgy végezni, hogy a kiadással foglalkozók is tisz-
telik, elfogadták.
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Játszótereink

Azért ide, a Kft. után soroltuk be azt a témát, mert 
a játszóterek karbantartása az ő feladatuk. Azon-
ban két éve nem csak a karbantartást vállalta fel a 
Kft., hanem egy sor új játszótéri játékot készítettek 
Rigó István vezető vállalása alapján, és ezeknek a 
minősítését is elvégeztették. Ezzel a felére csök-
kent ezeknek a költsége. A testület szeretne a ját-
szótereket felújítani a meglévőket korszerűsíteni. 
A strandpályázatokba eleve lesz ilyen egység, ezért 
ezekben nem most gondolkodunk. Sajnos a játszó-
tereink védelméről is gondolkodnunk kell! Szinte 

heti rendszerességgel jelennek meg a településen 
olyan nagyon erős és vandál személyek, akik el-
lenállhatatlan vágyat és késztetést éreznek, hogy 
legyőzzék a játszótéri hintát, csúszdát, vagy éppen 
a közlekedés biztonságát segítő jelzőtáblákat és a 
kereszteződésekbe kihelyezett tükröket. A legna-
gyobb ellenfél pedig a beültetett beton virágvályú! 
A településnek éves szinten több százezres költsé-
get jelentenek ezek.  Éveken keresztül volt ígéret 
kamerarendszerek pályázatára.  Nem nyertünk.  
Ha idén se lesz pályázat, saját erőből kell megolda-
ni ezt. Felvállaljuk, mert szükség van rá. 

Karácsonyi dísz vásárlás

Ez év elején a karácsonyi időszak után, mikor min-
denhol leárazások vannak - nem lévén még járvá-
nyügyi helyzet és elvonások, - úgy döntöttünk, 
hogy a többi település színvonalának megfelelő ka-
rácsonyi díszkivilágítást tervezünk 2020-as évben. 

Ezért mivel nagyon komoly kedvezményt tudtunk 
elérni (itt megint milliós összegről van szó) egy 
forgalmazó cégnél, szép új karácsonyi díszvilágí-
tást vásároltunk. Rendelkezésére állnak azok a dí-
szek, amikkel vélhetően már mi is olyanná tudjuk 
varázsolni a településünket, ami hangulatába mél-
tó az ünnephez.

Fásítás

Az őszi fásítási akcióval kezdem, ami részben civil 
kezdeményezés volt. Két új utcarészt fásítottunk. 
Arra volt idő. De folytatni akarjuk, és ahol csak 
lehet, a Szemesre jellemző fás utcákat szeretnénk 
kialakítani. Sajnos voltak, és vannak olyan fák, 
amiket ki kell vágni!  Ezzel sokan nem értenek 
egyet, mert védik a fákat. Minden tiszteletünk az 
övék! De amire szakemberek azt mondják, hogy 
már veszélyes, elöregedett, bajt okozhat, és nem le-
het ifjítani, csonkolni, azokat ki kell venni. Ezért is 
kértünk fel hivatalos szakembert, hogy készítse el 
Balatonszemes fakataszterét. A kis réztáblák a fá-
kon ezért vannak. Amin nincs, azt vágásra javasol-
ják. Nagyon komolyan foglalkozunk a Szabadság 
utca újrafásításával. A jelenlegi hársfák kb. 80-90 
évesek. Pótolgatni a szakemberek szerint nem ér-
demes. Ráadásul oda már mindkét oldalra széle-

sebb, jobb járda is kellene. Ezért az őszi időszakra 
tevődött ennek a rendezése. Nagyon komoly segít-
ség volt Bánó Sanyi bácsiéktól a gesztenyefák in-
jektálására szerzett pályázati forrás. A Fő utcában 
is sok fa injektálva lett. Bár sajnos az aknázómoly 
így is megjelent a fák átlagban egészségesek. Sajnos 
van több olyan már elgyengült beteg fa, amit nem 
lehet megmenteni. Ezeket akárhogy is védjük, és 
szeretnénk megtartani, ki kell vágni, és a helyükre 
méretes fákat kell beültetni. Erre polgármester úr 
már több irányba is tett lépéseket. 

Új helyszín a piacnak – ez az az egyetlen döntés, 
amiben nem voltunk egységesek!

Utca névtáblák cseréje, hirdető-
felületek egységes kezelése

A testület munkába állása után nagyon rövid időn 
belül felmérte, hol kell lecserélni a kopott, már nem 
olvasható utca névtáblákat. Nagyon soknak a cseré-
je is megtörtént már. Mint ahogyan egy sor hirdető-
tábla is cserére került, és amit talán kevesen vettek 
észre, de olyan falfelületek rendbe lettek téve, ahová 
boldog-boldogtalan felragasztott, kitűzött magán-
hirdetményt. Szerettük volna a falu rendezettségét 
javítani. Nem igazán tudják, ezért erről is tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy az Együttélési rendelet a 

hirdetmények kihelyezését szabályozza. Ezért van, 
hogy szomszédos települések vállalkozóitól pénzt 
fogunk behajtani, amiért a rendeletet figyelmen kí-
vül hagyva rakják tele Szemest, az ő rendezvényeik 
plakátjaival, amit aztán nekünk kell eltüntetni. Ezt 
nem fogjuk megengedni! Szemes nevezetességeiről, 
történelmi, vagy meghatározó épületeiről elkészül-
tek az ismertető táblák. Ezek folyamatban vannak. 
Próba alatt áll az új honlap, ami szebb, látványosabb, 
korszerűbb, és használhatóbb lesz reményeink sze-
rint, mint a régi volt. Az új művelődési ház vezető 
munkába állásával ennek működtetése is remélhe-
tőleg jó kezekbe kerül.

Koronavírus

Szerencsésen átvészeltük a COVID19 koronaví-
rus első hullámának időszakát, Balatonszeme-
sen. Ebben nagy része volt a megelőző védeke-
zésnek. Ebben az időszakban a polgármester és 
az önkormányzat intézményei, dolgozói ered-
ményes munkáján túl példaértékű volt a civil 
összefogás, valamint a lakosság és az üdülőtu-
lajdonosok fegyelmezett magatartása, amelyért 
ezúttal is köszönetet mondunk.   Március 16 és 
június 20 között a képviselő-testület nem ülé-
sezhetett, hatáskörét a polgármester látta el.  A 
polgármester ez időben 38 db. testületi hatás-
körbe tartozó határozatot hozott és 3 rendelet 
került kihirdetésre. A meghozott döntések előtt 
a polgármester elektronikus úton kérte ki a kép-
viselők véleményét, így a testület minden meg-
hozott intézkedésről tudott – amely személyes 
találkozást nem igényelt - tevékeny részt vállalt.

Itt hívjuk fel tisztelt lakosaink figyelmét arra, 
hogy a veszély még nem múlt el! Kérjük, hogy 
saját és egymás védelme érdekében, tartsák be a 
fokozott óvatosságra intő szabályokat!

Nem volt egységes a testület a régi piaccal kap-
csolatban. Abban egyetértettünk, hogy a standok 
egy részét át kell helyezni, hiszen az ottani üzle-
tek tulajdonosai joggal nehezményezték, hogy a 
bejáratukban van az árusítás. Azonban páran azt 

mondtuk, hogy nem véletlenül oda helyezte el 
egy régebbi testület, mert ott érik el a nyaralók is 
könnyen. Demokratikus szavazás után a régi he-
lyére, a Mozi mögé került az új piac. Kialakítása 
folyamatban van. Szeretnénk oda egy vizesblokkot 
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is kialakítani, és már kiment a hirdetmény, hogy 
termelőket keresünk. Szeretnénk, ha a piac mérsé-
kelni tudná a balatonszemesi már-már horrorisz-
tikus zöldség és gyümölcs árakat. Ehhez azonban 
termelők is kellenek, olyanok, akik reális áron, 
és nem kihasználva a kiszolgáltatottságot, és az 
egyébként termelői árura jelentkező igényt, még 

extra felárat alkalmaznak. Mert a régi piacon ezt 
tapasztaltuk. A dolognak ebbe a részébe azonban 
már nem kívánunk beleszólni. Mi biztosítottunk 
egy jól megközelíthető, rendezett és árnyékos te-
rületet. A többi az eladók és vevők dolga lesz, ha az 
engedélyeztetésen is túl leszünk!

Óvodafejlesztés

A település egyik meghatározó intézménye az óvo-
da. Az olvasók egy része személyesen is megélte 
gyerekként is, szülőként is fontosságát. Az egyik 
olyan intézmény, amit minden testület támogatott. 
Az is igaz, hogy az óvodavezető munkássága és az 
önkormányzattal szembeni viszonya is példa ér-
tékű volt. A gazdálkodás fegyelmezett volt, a mun-
ka minősége pedig kiérdemelte a legmagasabb 
szintű elismerést. Referencia óvoda, Jó gyakorla-
tok óvodája, szakmai bemutatók, stb. Amikor csak 

lehet, a fejlesztésre biztosítottunk keretet. Akik 
arra felé jártak, láthatták, hogy elkészült az a beru-
házás, ami az udvar és a játékok felújításáról szólt. 
A pályázati pénzekkel az elszámolás megtörtént.
A képviselő testület az óvoda udvarának még fel 
nem újított részét is szeretné rendbe tetetni, és a 
nyugati oldali szomszéd részére is megnyugtató 
módon megoldani a csapadékvíz elvezetést, és a 
belátás elleni védelmet.
Új óvodavezetőt választ(ott) a település, hiszen 
Szentiványi Jánosné nyugdíjba megy. Jó egészsé-
get, és boldog nyugdíjas éveket kívánunk Neki!

Még olcsóbb biztosítás a falura

Balatonszemes község intézményei és a falu te-
rülete biztosítva van. Ez a biztosítás éves szinten 

jelentős összeg. Ezt is átnézte a testület, és elfogad-
tunk egy olyan ajánlatot, ami csomagban kezeli a 
települést, és emiatt itt is meg tudtunk pár százezer 
Ft-ot spórolni.

Ha már spórolás

A település vezetésének szociális jellegű kötele-
zettségei is vannak. Ez nem csak az idősek ápolá-
sára, kedvezményes, vagy akár ingyenes étkezésre 
vonatkozik. Nagyon sokan jönnek segély igénnyel. 
Talán sokaknak nem fog tetszeni, amit most fog 
olvasni. A testület nagyon fukar a segélyezés terén. 
Az állam pont azért helyezte ezt önkormányzati 
hatáskörbe, mert a hivatalosan beadott papírok és 

a valóság közti különbséget a falu lakossága pon-
tosabban tudja, és emiatt egy-egy segély jogosságát 
is helyben lehet jobban eldönteni. Sokan vannak, 
akiknek a jogszabályok szerint járhatna segély. Ezt 
mi is megtapasztaltuk. Nagyon sok olyan eset volt, 
amikor tudtuk, hogy bár a papíron beadott adatok 
jók, de nem mutatják a valós képet. Ahol van örö-
kös, ahol van közelben élő és jó anyagi helyzetben 
lévő rokon, akár gyermeke itt él a kérelmezőnek, 
vagy akikről tudjuk, hogy a segély összege valame-

BAHART profiltisztítás

A tavasz során kaptunk egy anyagot, amiben a 
BAHART jelenlegi vezetője arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a cégen belül „profiltisztítás” tör-
ténik, és erről a részvényeseknek kell szavazni. Mi-
vel minimális részvényünk még van – De jó, hogy 
akkor mi még jó áron el tudtuk adni! – a szavazá-
son Balatonszemes polgármesterének is részt kell 
venni. A BAHART jelenlegi többségi tulajdonosa 
a Magyar Állam. 
Ez a profiltisztítás a következőt jelenti:
•  A BAHART eladja a még meglévő két kemping-

jét, a balatonboglárit és a balatonszemesit. Ne-
künk ez azért nem jó, mert a kemping idegen-
forgalmi adót termel, és munkahelyeket biztosít, 
ráadásul a parti sáv szabad, főleg kisgyermekesek 
használják. Hogy mi lesz a helyén, nem tudhat-
juk. Sajnos az új tulajdonos a jelenlegi strand 
részre is igényt tart, mert hivatalosan az a BA-
HART tulajdona.

•  Szintén eladásra, vagyis feltehetően magánkézbe 
kerülnek a balatoni vitorláskikötők. Remélhető-
leg csak rémhír, hogy az új tulajdonosok legalább 
meg akarják duplázni a kikötőhelyi díjakat, és a 
móló mindkét szárát le akarják zárni.

•  Megszűntette a BAHART a szemesi sétahajó-já-
ratokat is. Mi ugyan javasoltuk, hogy ne napon-
ta menjenek a hajók, hanem legyenek napok, 
amikor van járat, mondjuk heti két nap, mert a 
nyaralók tudnak úgy időzíteni, és akkor sokkal 
jobb lesz a járatok kihasználtsága, nem fogad-
ták el. Azt is javasoltuk, hogy mérsékeltebbek 
legyenek az árak, mert a jelenlegi árszínvonalat 
egy négytagú család nem tudja megfizetni. Ha 
olcsóbb lenne, és csak meghatározott napokon, 
biztos, hogy sokkal több utas lenne, és gazdasá-
gossá válna.

A javaslatainkat nem fogadták el, polgármester úr 
pedig a testület döntését közvetítve nemmel szava-
zott a közgyűlésen. Itt jegyzem meg, mert sokan 
tudni vélnek dolgokat, hogy nem volt felé politikai 
retorzió, egyszerűen a településünk érdekeit kép-
viseltük! És ez így van rendben!

Tárgyalások a volt  LIDO kemping tulajdonosaival

Sokan vagyunk, akik a volt LIDO kemping terüle-
tének elvesztését nehezen éljük meg. Sajnos el kell 
fogadnunk, hogy nem volt a falunak annyi pénze, 
hogy az elővásárlási jogával élhessen. Az előző 
két testület rengeteget dolgozott rajta. A mostani 
tulajdonos csoporttal is felvettük a kapcsolatot. 
Kérelmet adtak, be, hogy a település rendezési 
tervében az építési magasságot a területre emel-
jük meg. A testület úgy döntött, hogy a mellette 
lévő épületek magasságáig engedélyezi ezt. Talán 
emlékeznek, volt egy befektető csoport, akik to-
ronyszerű épületeket akartak, és azt csak úgy tud-
tuk kivédeni, hogy lejjebb vettük a magasságot. A 
mostani csapat viszont partner velünk. Az előzetes 
beszélgetés során ígéretet tettek, hogy biztosítják 
a parti sáv szabad használatát, vagyis a Vigadó 
helyén épült apartman ház előtti parti szakaszt is 
és a LIDO partszakaszát össze tudjuk majd nyit-

ni. Gyakorlatilag a volt kormányüdülőtől egészen 
a kikötőig egy sétányt tudunk majd kialakítani. A 
másik, amire szóban már ígéretet kaptunk, hogy 
a megvalósuló épületek között olyan széles út ala-
kuljon ki, ami ezt a parti sétányt elérhetővé teszi. 
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lyik kocsmáros adóalapját emeli, oda bizony már 
nem adtunk. Ahol nem láttuk biztosnak, hogy 
élelemre, tűzifára fogják elkölteni, ott élelmiszer-
be, tűzifába adtuk ki, de volt, akiknél közüzemi 
díjat vállaltunk át. Volt olyan kérelmezői kör, ahol 
nem volt vita. Ahol gyermekek élelmezésére kellett 
a pénz, vagy idős elesett lakótársunkról volt szó, 
ott azonnal adtunk, mint ahogyan azoknak is, aki 
önhibájukon kívül kerültek lehetetlen helyzetbe! 
Azonban azt is jó, ha tudják, hogy kamatmentes 
kölcsönt csak úgy adtunk ki, hogy adott ingatlan-

ra jelzálogjog került bejegyzésre. Így igyekezünk a 
tisztességesen adózók pénzére vigyázni.
Azt is jó, ha tudják, hogy Balatonszemes adó kint-
lévőségei tetemes összegre rúgtak,- több, mint 50 
millió Ft - illetve sok volt az olyan kedvezményes 
önkormányzati hitel is, aminek visszafizetését el-
felejtették elkezdeni. Ezért polgármester úr ezeket 
kigyűjtötte, ment a felszólítás, és nagyon magas 
arányban sikeres is volt az akció. A jogosságához 
kétség nem férhet!

Folyamatban lévő és tervezett pályázatok

Ami megkerülhetetlen ( Jelentés a Bagódomb környékéről…)

Nagyon sok támadást kapunk, és várhatóan ha-
tósági ellenőrzésre is sor fog kerülni a Bagódomb 
környékén, mert a jelenlegi szabályozásoknak 
nem felel meg az a gyakorlat, ami ott folyt. Jogos-
ságát nem akarjuk vitatni, de a módszer, a stílus 
nem korrekt! 

Balatonszemes egyik legnagyobb ékessége, hogy 
nagy kiterjedésű zöld felületei, belterületi fás parkjai, 
vannak és olyan koros fái, fasorai, amelyek egyedi-
vé teszik utcáinkat. Az a tény, hogy jó klímát bizto-

sítanak, gyönyörködhetünk szépségükben csak az 
egyik oldala. A lehullott lombok, a szeles időkben 
leszakadozó kisebb-nagyobb ágak azonban nemcsak 
balesetet okozhatnak, nemcsak a köz és a magánva-
gyonokra jelenthetnek veszélyt, hanem elhelyezési 
problémát is jelentenek. Hatalmas, ezer köbméter-
ben mérhető mennyiségben.
A letört gallyak és lehulló levelek, valamint a parti 
sávok, közterületek zöld nyesedékei óriási mennyisé-
get jelent, amelyek kezelését évtizedek óta próbálja az 
önkormányzat és az általa létrehozott Kft. megolda-

ni. Milyen próbálkozások történtek? 
•  Balatonszemesnek és a környék összes másik te-

lepülésének se volt hivatalos szeméttelepe a 60-as, 
70-es, sőt még a 80-as években. Mi, régi szemesi-
ek tudjuk, hogy a falu szemete a Bagódombhoz, a 
valamikori cross-pályára, illetve egy időben a mai 
iskola alatt (konkrétan alatta) lévő területre került. 
Ez utóbbi, már nem biztos, hogy olyankor történt, 
amikor még nem volt erre vonatkozó rendelet. 

•  Arra is emlékszünk még sokan, hogy amikor a kő-
röshegyi téglagyár már nem volt mit hordjon a Ba-
gódombról, mert kimerült az agyagréteg, mindent 
otthagyva levonult a területről. Hagyott maga után 
egy torzót! A valamikori szép, formás domb helyén, 
egy meddő bányát, gödrökkel, partfalakkal, aminek 
mi, akkori gyerekek örültünk, mert indiánosdit ját-
szani annál jobb helyet el se lehetett képzelni! Aztán 
a település és sajnos más települések is szeméttelep-
ként kezdték használni. Akkor ez természetes volt! 
A valamikori 6-8 méter mély gödör lassan feltöl-
tődött. Igaz, akkor még nem volt benne műanyag, 
kukásautók se voltak, senki nem hordta a szeme-
tet szervezetten. És pénz se volt rá, mint ahogy ma 
sincs, pedig, ha tényleg annyira fontos a környezet 
védelme, akkor vagy pénzt kellene rá adni, vagy in-
gyenessé kellene tenni a hivatalos lerakókat. Ezért 
aztán igazából felelőst se illő keresni! 

•  Régebben, a Balatonszemes fáiról lehulló levelet és 
ágakat a lakók száraz időben összesöpörték, és este, 
amikor zárva voltak az ablakok, és beszedték már 
a mosást, szépen elégették. Nem használtak szállí-
tásra gázolajat, ami mérgező füstként jön ki az au-
tóból. Kevesebb gumi kopott, és a kártevők is mind 
elpusztultak. A szálló por és hamu pedig valahol 
földet érve, gazdagította a talajt. Ha a szívünkre 
tesszük a kezünket, nyugodtan kimondhatjuk, ez 
volt a leginkább környezetkímélő megoldás. 

•  Az első igazán szervezett zöldhulladék szállító a 
Zöldfok volt. Neki kertészete is volt, és alkalman-
ként nagy teljesítményű ágaprítóval a helyszínen 
darálta és saját célra komposztálás végett elszállítot-
ta a nyesedéket.

•  A hulladékgazdálkodási szabályokban azonban 
olyan változások történtek, amelyek a szolgáltatók 
átrendeződéséhez vezettek. Így történt, hogy az ön-
kormányzatunk végső soron a Pelso-Kom Kft-hez 
csatlakozott, amely a hulladéklerakó (akkor még 
Ordacsehi) telepére a zöld hulladékot nem fogad-
ta be. Egy pár éven keresztül magán vállalkozóval 
kötöttünk szerződést és Balatonszárszóra kerültek a 
zöld hulladékok nemcsak az önkormányzat, hanem 
az akkor még meglévő un. lakossági zöld pontokba 
gyűjtött területekről is. A vállalkozóval kötött szer-
ződés 2016-ban lejárt. Ő nem járult hozzá a meg-
hosszabbításhoz, mert a telephelye kapacitása nem 
bírta volna el! Más pedig nincs! 

A sorra megjelenő és módosuló rendeletek miatt, és 
a környező települések földrajzi adottságai miatt az-
tán idegen településekről is jött ide a lomb, a szemét. 
Emlékezzenek csak a zöldpontokra! Ahogy a szom-
szédos falvak megszüntették, éjszakánként úgy gya-
rapodott nálunk a kupac. Kinek és hova kellett volna 
elszállíttatnia, és főleg megint csak miből?! Nagyon 
könnyű dolog valaki(k)re ráhúzni a vizes lepedőt! De 
mit tehettek volna elődeink? 
Most viszont, amikor már szigorú szabályok vonat-
koznak az építési hulladékra és a szemétre, másként 
kell azokkal foglalkozni. Az előző időszak polgár-
mesterei is szembesültek a problémával. Ezért a Sze-
mesért Kft. valamikori vezetője pl. a volt Vigadó, a 
Domus üdülő, a Hungária üdülő, a Legfelső Bíróság 
üdülő, és más, bontásból származó sittet már hivata-
losan bevizsgáltatta, és amikor volt rá lehetőség, ak-
kor ledarálták. Persze volt itt üdülő és vitorlástelep, és 
kikötői betonsziget, meg egy vízügyi kutatóállomás 
is. Hogy hol vannak, sokan tudják a településen!-
Hogy akkor miről szólt a rendelet? 
Ami biztos, hogy a jelenleg is érvényben lévő ren-
deletek azt mondják ki, hogy egy évig lehet a terü-
leten sittet is, és nyesedéket, zöldhulladékot tárolni. 
Az őrleményt, vagy darálékot pedig útalapba el lehet 
helyezni. Lehet benne cserép, beton, tégla, mert ezek 
igazából nem szennyezik a környezetet. Ezért az el-
múlt évtizedben a kivitt új kupac szemeteket, akárki 

EZ TÖRTÉNT A KÖZELMÚLTBAN

A benyújtott pályázataink közül még elbírálás alatt 
áll az ingyenes WiFi4EU hozzáférési pontok kiépí-
tésére benyújtott támogatási kérelmünk.
Pályázatok benyújtásának előkészítése érdekében 
is két új szabad-strand került kijelölésre. A Hullám 
utcai strand (650/4 hrsz.) és a volt Vigadó mellet-
ti terület (184/6 hrsz). A fürdőhelyek kijelölésének 
folyamata lezárult. A következő év(ek) folyamán e 
területek korszerűsítésére, felújítására, valamint a 
szolgáltatások bővítésére pályázati forrásokat szeret-
nénk szerezni. Ez ideig ugyanis kizárólag a Berzsenyi 
utcai strand rendelkezett ilyen státusszal és pályázat 
benyújtására is „csak” e területre volt lehetőség.

Ezen kívül játszótérre van bent újabb pályáza-
tunk 5 millió forint értékben. Továbbá a fentebb 
írt Semmelweis utca felújításra 20 millió értékben, 
és gép vásárlásra is van benyújtva pályázat, egy új 
MTZ traktorra 9 millió forint értékben. 

És amiket már megnyertünk: strand-pályázat 
58M, óvodaudvar felújítás 5M, rendkívüli támo-
gatás 12M, orvosi eszköz beszerzés 3M, útfelújítás 
14,6M, sportnak közel 5M, egyéb támogatás 9M és 
most nyertük el az egyház részére a 15M forintos 
támogatást. Ez megközelítőleg 122 millió forint, 
ebben a pár hónapban! 
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vitte is ki, Balatonszemes a saját költségén átválogat-
tatta. Ki lett belőle szedve a műanyag!  Biztos, hogy a 
falunak azt saját költségén el is kellett volna szállíttat-
nia máshová? Vagy legalább három fős őrséget kellett 
volna szervezni? Csak megkérdem? Amikor lakatot 
teszünk a sorompóra, akkor az visszafordítja az au-
tót? Nem! Leborítják az út mellé, fák, bokrok alá. Te-
lepülésképileg jobb, ha felviszik a többi mellé! És ez 
sajnos így megy most is!  Valakik, és nem tudjuk kik, 
a mai napig rendszeresen hordanak ki sittet. Egyes 
települések kaptak pályázati forrást rekultivációra, 
másokkal betakartatták termőfölddel, és fásították. 
Mindegyikre kell forrás! Mi ilyen segítséget eddig 
nem kaptunk, csak mások szemetét!
Tárgyaltunk környezetvédelmi mérnökkel, aki el-
mondta, hogy a sitt már nem veszélyes hulladék, és 
ha az ivóvíz bázist nem veszélyezteti, mert nincs ben-
ne olyan anyag, gyakorlatilag nem okoz környezeti 
kárt. Ez nem jelenti azt, hogy szabad lenne elásni. 
Csak nem veszélyes a környezetre!

Azt is tudni kell, hogy ez a testület az első napokban 
kiment a kérdéses területre. Láttuk a kupacokat! Le-
cseréltettük a sorompók lakatjait, kiárkoltattunk a 
sorompóktól az erdőig, hogy ne lehessen bemenni. 
Ez sem volt elég! Állítólag a napokban is, egy szemesi 
vállalkozó, nagy traktorjával, szó szerint árkon-bok-
ron át, de kivitte oda a rothadó báláit. Mások a laka-
tokat rendre leütötték, levágták, de volt olyan is, hogy 
sértetlen lakat mellett volt a területen építési hulla-
dék. Nekik már kulcsuk is volt. Lakatot cseréltünk, és 
a játék kezdődött elölről!
Az is tény, ha van ott kupac, az „felhívás a sittesek-
nek”hogy ide lehet hozni! És hozzák. Hogy ez meny-
nyi volt, nehéz lenne megmondani. De legalább a 

terület rendezett. Aki Siófoknál az autópálya kihajtó 
előtt jobbra néz, vagy Zamárdinál lehajt, az láthatja, 
milyen „szép”, egy hivatalosan és szabályosan mű-
ködő építési törmelék lerakat. Turistákat vonzó lát-
vány?! Sőt, ha arra esik rá az eső, abból természetesen 
nem mosódik semmi a környezetbe! Ennyit a követ-
kezetességről!
Ezekkel a problémákkal szembesülve a Képvise-
lő-testület július 6-án ismét megtekintette a területet 
és az önkormányzat gépének itteni tevékenységét az 
alpolgármester asszony – a képviselők egyetértésével 
- leállította. Úgy döntöttünk, legyen ez innentől a ha-
tóságok dolga! Ha lesz új kupac, jöjjenek a rendőrök, 
és megy a feljelentés ismeretlen tettes ellen. Hogy ez 
eredményre vezet, vagy 30-60 nap után megszűnik 
az eljárás, majd meglátjuk! Lehet, addigra akkora ku-
pac lesz, hogy hetekig kell majd dolgozni vele! Már 
július 10-én, egy közösségi oldalon újabb fényképek 
jelentek meg, amely ismételt helyszíni szemlét tettek 
szükségessé és az új sitt lerakás miatt ismeretlen tettes 

miatti feljelentést tettünk. Azt is elhatároztuk, hogy 
kihívjuk a Környezetvédelmi Hatóságot, és felkérjük 
őket, tegyenek javaslatot, segítsenek a megoldásban! 
Minden estre Szilárd elindította környezetvédelmi 
szakemberekkel, hogy a település rendelkezzen a to-
vábbiakban komposztálási lehetőséggel. Jelenleg az 
előkészítés folyamatban van.
Nos, ez a helyzet a Bagódomb és környékén!

Utóirat ehhez a fejezethez: 
A napokban egy másik településen, egy új telek tu-
lajdonosa bosszankodva mutatott egy majd egy köb-
méteres sitt kupacot. A tavaszi faültetéskor jött ki a 
gödrökből! 

Balatonszemes közösségi együttélés szabályai

A települési képviselők tevékeny részvételével ösz-
szeállításra került az elvárható együttélési szabályok 
tervezete, amely előzetes törvényességi véleményez-
tetés után került, megalkotásra. A végleges szövege-
zése már a veszélyhelyzet idejére tolódott, ezért át-
ruházott hatáskörként a polgármester 9/2020 (V.28) 
rendeleteként került kihirdetésre és 2020. június 
15-én lépett hatályba. A köztisztasági, avar,- és kerti 
hulladék égetési, valamint a Fürdőhelyi rendtartás, 
a közterület használat, az állattartás, a kereskedelmi 
és vendéglátóhelyek üzemeltetésének körébe tar-
tozó közösségi együttélés szabályait  részletesen az 
önkormányzat honlapján olvashatjuk, letölthető a 
nemzeti jogszabálytárból (http://www.njt.hu) illet-
ve további információkat a polgármesteri hivatal-
ban kérhetünk. A közösségi együttélés szabályainak 

megállapítását az tette szükségessé, hogy olyan ma-
gatartást tanúsítsunk, amely másokra figyelemmel 
van, környezetünket óvja. A közösségi együttélés 
szabályait sértő magatartás esetén a jegyző közigaz-
gatási hatósági eljárást kezdeményez és folytat le és 
a rendelet megszegőivel szemben – annak súlyától 
függően – intézkedést tehet, közigazgatási bírságot 
szabhat ki. Ez azért is fontos, mert 2012-től megszűnt 
a jegyző szabálysértési hatásköre, gyakorlatilag nem 
volt hatékony eszköz a helyi rendeletek megszegő-
ivel szemben. Tény azonban az is, hogy azonnali 
helyszíni intézkedést közterület felügyelettel lehetne 
megvalósítani.  A közterület-felügyelők ugyanis akár 
helyszíni bírságot is alkalmazhatnak és olyan környe-
zetkárosítást is meg lehetne akadályozni, mint pl. a 
hulladék illegális lerakása.

Tisztelt Balatonszemesi 
Lakosok!

Biztos, hogy maradt ki a felsorolásból sok-sok 
minden. Talán lesz majd lehetőség még azokat 
is megírni. De igazából inkább előre néznénk, és 
mennénk tovább azon az úton, amit együtt kezd-
tünk, és együtt is akarjuk végig járni!  Önök ben-
nünket bíztak meg, nekünk szavaztak bizalmat, 

és mi ezzel a kötelezettséggel és bizalommal nem 
akarunk visszaélni!  Hogy ki fog a testület élén 
állni októberben, még nem tudjuk!  Viszont azt 
tudjuk, hogy addig is felelősek vagyunk Önökért, 
a faluért. Remélem a cikk és a benne leírtak megy-
győzték Önöket, hogy dolgozunk!

Tisztelettel!
Balatonszemes Képviselő-testülete
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Balatonszemes község képviselő testülete eljutott arra a pontra, amikortól a Facebook 
oldalakra feltett, és a települést, az önkormányzat alkalmazottait, a képviselő tes-
tület tagjait, vagy éppen a lemondott polgármestert rágalmazó, sértegető, meg-
alázó írásokat nem nézi el tovább. A településért dolgozó közalkalmazottak, 
és mások, akik szintén hivatalosan a település közszereplői, az önkormányzat 
védelme alatt álló személyek, akiknek személyiségi jogait oly módon kívánjuk 
megvédeni, hogy hivatalból kérünk jogorvoslatot az őket ért bármilyen jellegű 
további bántalmazásért. 

Senki ne hivatkozzon a szólásszabadságra, mert az nem azt jelenti, hogy bárki rágal-
mazhat, gúnyolhat, zaklathat, sértegethet bárkit, bármikor. A szólásszabadság azt 
jelenti, hogy bárkinek jogában áll véleményt nyilvánítani, ha az más szemé-
lyiségi jogait nem sérti, az nem megalázó, nem sértő. Bárkinek lehet 
véleménye, gondolhat és feltételezhet bármit bárkiről. 
Bárki tehet feljelentést bármikor, ha úgy látja, hogy 
az jogorvoslatot kíván, de nincs joga ahhoz, hogy a 
feltételezéseit tényként, vagy ténynek tűnő módon úgy 
és ott tálalja, ahogy és ahol csak akarja. Mindezeken fe-
lül mindenkit megilleti az ártatlanság vélelme.  Ha valaki 
valamiben vétkes volt, még azt is megilleti az a jog, hogy csak 
megfelelő módon lehet róla nyilatkozni. 
Ha Balatonszemes bárkinek valóban a szívügye, akkor tegyen úgy, és nyilat-
kozzon úgy, hogy tettei, nyilatkozatai a falut és a lakosokat ne károsítsa meg 
azzal, hogy mások szemében a település hitelességét rontja. A valamikori és 
jelenlegi települési tisztségviselőkkel szemben támasztott aggályoknak van 
kulturált és jogilag feddhetetlen elintézési módja. 
Ha valaki nem képes a véleményét oly módon nyilvánosságra hozni, ahogy 
az egy a törvényt és mások jogait tisztelő embertől elvárható, akkor vállalja 
fel annak a jogi következményét.

Balatonszemes, 2020. július 15.

Balatonszemes Képviselő-testülete

Nyílt levél a Facebookon megjelenőkre


