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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25-
én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti tanácskozó termében 14 órakor kezdődő 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                  Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv.   
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Kertész Adél      Dóri Éva műv.ház igazgató 
Mórocz Viktor     Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető  
Rajczi Gusztáv Balázs     Bene Zoltánné közkonyha vezető 
Szomorú Szilárd települési képviselők  Ódor Attila a Sportegyesület képviselője 
       Nagy László önk. főépítész   
       Selmeczi Ágnes rendezvényszervező 
              
Érdeklődő: 7 fő 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette a napirendi tervezetet: 
 

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

                  Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

2./  Beszámoló a 2014. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 
                  Előterjesztő: Takács József polgármester 

 
3./ Beszámoló az adóigazgatási tevékenységről 

                 Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
         
            4./ A nem hatósági ár és díj megállapító rendeletek felülvizsgálata 
                 Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

5./ BBaallaattoonnsszzeemmeess  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk  17 / 2006.  
     (X.16.)  önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és    
      természetbeni juttatásairól 

                 Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

6./ Beszámoló a XX. Szemes Fesztivál rendezvényről, a programok értékelése 
                 Előterjesztő: Takács József polgármester 

     Meghívott:  Selmeczi Ágnes rendezvényszervező 
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  7./ Egyedi döntést igénylő aktuális ügyek 
        7.1./ Műfüves pálya bérlete 

      7.2./ Horvát - Magyar kerékpárút közbeszerzési eredménye. 
      7.3/ ALAPÍTÓ OKIRATOK és módosítási tervezeteik. 
      7.4 /Főépítési tevékenységről szóló tájékoztató 
      7.5/ könyvkiadáshoz támogatási kérelem. 
      7.6/ „Szemesért” Nonprofit kft. pótköltségvetési kérelme 
      7.7/ Egyedi ügyek. 
             Kérdések, bejelentések 

 
 
A képviselő-testület a meghívón szereplő napirendi tervezetek tárgyalását egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./  A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt     
       határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
       Előterjesztő: Takács József polgármester 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Takács József polgármester szóbeli kiegészítőjében az alábbiakat ismertette: 

 Orvosi rendelőre benyújtott pályázatunk nem nyertes. Eszközbeszerzés nem volt 
indokolt, a közbeszerzési eljárást kifogásolták. Gyermekorvosi rendeléshez nem 
voltak meg a szomszédos településekről szükséges nyilatkozatok. 35 helyre 350 
pályázó volt. 

 Caterpillar folyamatosan dolgozik. 
 Elkészült a partvédőmű kövezet visszaszórása. VIZIG nem járul hozzá, pedig kellene. 
 Pálos kolostor feltárása sikeres. Munkálatokba a Kft. dolgozói is besegítettek. 

Turisztikai útvonal alakulhat ki, ehhez reklámfilmet is fognak forgatni. 
 Információs pavilon melletti járda felújításra kerül. 

 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
304/2014. (XI.25.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a 
polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról szóló  tájékoztatót és jelentést  a 
vitában elhangzottakkal együtt, az előterjesztésben 
ismertetett  végrehajtását illetően elfogadja, illetve 
tudomásul veszi. 
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                               Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
2./  Beszámoló a 2014. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző ismertette, hogy az előterjesztés és a teljesítésre vonatkozó 
táblázat lényegre törően kerültek megfogalmazásra. Az eredeti előirányzat mellett az utolsó 
október 2-án tartott ülésen módosított előirányzathoz  
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

305/2014. (XI.25.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
a  2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi és az előterjesztésben ismertetett  módon a 
decemberi Kt. ülésre a költségvetési rendelet módosításának 
tervezetét előterjeszteni rendeli. 
Az önkormányzat a várható pénzmaradvány alapján az 
elmaradt és várhatóan 2014. évben meg nem indítható, 
illetve meg nem valósítható pénzügyi teljesítés nélküli 
előirányzatokat a tartalékalapra helyezni rendeli, amely 
alapja kell, hogy legyen a gazdasági program kidolgozása 
során felmerült és önerőből, vagy pályázattal 
megvalósítandó fejlesztési elképzeléseknek 

                                Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
3./ Beszámoló az adóigazgatási tevékenységről 
      Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Időarányos teljesítésre vonatkozó táblázatot kapott a 
képviselő-testület. Bízunk benne, hogy az előirányzatnak megfelelő adó be fog folyni. 
Pillanatnyilag a telekadóban még lemaradás van, de várhatóan év végéig a hiányzó összeg is 
befolyik. Az iparűzési adót és az idegenforgalmi adót illetően túlfizetés van, tehát várhatóan 
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az előirányzatnál magasabb helyi adó bevétellel fogunk év végén zárni. Az előterjesztéshez 
hozzácsatoltunk egy rendelet tervezetet, amelynek lényege, hogy sem adómértéket nem 
emelnénk, sem pedig új adóformát nem vezetnénk be 2015-től.  
 
Takács József polgármester elmondja, az adó felderítés tovább folytatódik. Egyetért azzal, 
ne vezessenek be új adónemet, mert a lakosságot nem lehet tovább terhelni. Évek óta 
emelkednek a szociális kiadások, egyre többen igénylik a segítséget.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A korábbi képviselő-testület döntésének megfelelően a mai 
nap folyamán került telepítésre egy térinformatikai rendszer, amely szükség esetén akár adó 
felderítéshez is használható. A teljesen friss alaptérképre valamennyi közműhálózat 
rávezetésre került, és lemérhető telek és lakás adattartalmakkal rendelkezik. Jelentősen 
megkönnyíti az adóhatósági munka végzését is. Ez a program 310 ezer forintba került.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

306/2014. (XI.25.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
a Helyi adókról szóló beszámolót elfogadja és annak 
időarányos teljesítéséről szóló jelentést tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület a 2015. évre új adónemet bevezetni 
nem kíván, ezért a tárgyalás napján érvényes 1990. évi C. 
tv. szabályai szerint elkészített rendelettervezetet elfogadja. 

                      Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2014 (XI.25.) rendelete  

a  Helyi adókról 
(A rendelet szószerinti szövege mellékelve.) 

 
 
 
4./ A nem hatósági ár és díj megállapító rendeletek felülvizsgálata 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Lecsökkentettük az építőanyag tárolásáras felhasznált 
közterület foglalási díj mértékét, mert az túl nagy  terhet  jelentett volna a lakosság számára. 
3000.- Ft/hóról 3000.-Ft/évre csökkent az összeg, ezzel is támogatva az építkezőket. A 
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módosítási indítvány alapja, hogy egy kérelmező 15 x 15 m-es területre kitermelt föld 
tárolását kérte egy hónapra, amely több százezer Ft nagyságrendet tett volna ki. A módosítás a 
melléklet 10. pontját érintő szóváltozás lenne. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (11.25) 
önkormányzati rendelete 18/2005.(XI.28.) sz. rendelete a Közterület használat 

szabályairól  és a használat díjának meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 
(A rendelet szószerinti szövege mellékelve.) 

 
5./ BBaallaattoonnsszzeemmeess  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk  17 / 2006.  
      (X.16.)  önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és      
      természetbeni juttatásairól 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Más változás nincs a tervezet szerint, csak az, hogy a rendelet 
hatálya alól kikerül az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés, amelyet ma már törvény 
rögzít. A módosítási javaslat a 2 § (1)-(2) bek. érinti. (sárgával kiemelt mondatrészekben) 
 
Böröczky Szilárd képviselő: Mivel gyakran ülésezik a képviselő-testület, az 50 ezer forintos 
bruttó tiszteletdíjat kevésnek találja, hiszen vannak olyan képviselők, akiknek vidékről kell 
hazajönnie ilyen alkalmakkor. Ez az ő esetükben szinte társadalmi munkának minősül, jó ha a 
bruttó összeg felét megkapják, ami útiköltségre is  megy.  Beszélgettek erről a képviselőkkel a 
kötelező tanfolyamon, és úgy látják, ez módosításra szorul. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A 2015. évi költségvetési rendelet készítésének idején év 
közbeni módosítással ezt meg lehet tenni, előzetes megbeszélés alapján.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi  határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
307/2014. (XI.25.) számú  határozata: 
 

   Balatonszemes községi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi  
                                  képviselők tiszteletdíjáról és juttatásáról szóló rendeletnek a tagok  
                                  ténylegesen felmerült költségei ismeretében tér vissza a 2015. évi  
                                  költségvetési rendelet tárgyalásakor. 
 
   Határidő: 2015. február 28. 
                         Felelős: Takács József polgármester 
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014 (11.25) 
önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásairól szóló 17/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szószerinti szövege mellékelve.) 
 

 
 
6./ Beszámoló a XX. Szemes Fesztivál rendezvényről, a programok értékelése 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     Meghívott:  Selmeczi Ágnes rendezvényszervező 
 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező elmondja, idén is színvonalas programokat sikerült 
idehozni. Semmi probléma nem volt a rendezvénnyel. Úgy látja, a Vigadó eladásra került, 
ezért elképzelhető, idén voltak ott utoljára ilyen jellegű rendezvények. Amennyiben  
elfogadásra kerül a beszámoló, jövőre is szeretné megrendezni a fesztivált. A művelődési ház  
új igazgatójával jó az  együttműködés. 
 
Szomorú Szilárd képviselő megköszöni a beszámolót. A jövő évi tervek felől érdeklődik. 
Úgy véli, évekkel ezelőtt több, és jobb program volt a nyári időszakban. Az elmúlt 1-2 évben 
nem voltak kiemelkedő programok. Azt szeretné elérni, biztosítson a település megfelelő 
összeget ahhoz, hogy a turisztikai időszakban színvonalas rendezvények valósuljanak meg.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Annak csak örülni tud, ha több pénzt szánnak a 
programokra, hiszen ezzel a színvonalat lehet emelni, valamint több rendezvényt szervezni. 
Úgy érzi, a nyári programok nem voltak rosszak. Örülne, ha a programokon minél több 
képviselővel találkozna.  
 
Boór Miklós képviselő véleménye szerint színes programok voltak. Arra kíváncsi, ha egy 
híresebb csapatot (pl. Ghymes együttes) szeretnénk idehozni, az mennyivel növelné meg a 
Szemes Fesztivál költségét.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező elmondja, a Ghymes együttes hamarosan Budaörsön 
fog fellépni, és 900 ezer forintba kerül a produkció. Korábban volt Szemesen a Csík zenekar, 
azt akkor sikerült 450 ezer forintra lealkudni.  
 
Boór Miklós képviselő: Többen igényelnének híres fellépőket. Vajon ez által több lenne a 
vendég? 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Szemesnek van egy bizonyos befogadó képessége, 
amit nem lehet felülmúlni. Ha nincs elég szálláshely a faluban, az közlekedési káoszhoz 
vezethet. Úgy lehetne több embert generálni a településre, ha minden hét végén lennének 
programok. Ezért is próbálta a fesztivált már hét közepén indítani. Véleménye szerint több 
program kell, nem pedig egy másfél órás koncertért kifizetni másfél millió forintot. A régi 
hírességeket nagyon nehéz megfizetni. 
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Boór Miklós képviselő a jegyárak felől érdeklődik. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező példaként említi a budaörsi Zorán koncertet, ahol 
3.900.- Ft-os, és 8.500.- Ft-os VIP jegyek voltak. Telt ház volt, de izgultak, hogy 3.900.- Ft-
ért eljönnek-e az emberek. Szemesen a művelődési házban lehetne belépős rendezvényt 
csinálni, de nem biztos benne, hogy ilyen jegyárak vonzanák a közönséget.  
 
Szomorú Szilárd képviselő: Mekkora lenne az az összeg, amit itt megfizetnének az 
emberek? 
 
Rajczi Gusztáv Balázs képviselő: A Szemes Fesztivált is ki lehetne nyújtani 1 hétre. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Vannak olyan koncertek, ahol a 10-15 ezer forintos 
jegyet is megvásárolják, de átlagban inkább a 3-4 ezer forintos jegyek a kelendőbbek.  
 
Szomorú Szilárd képviselő: István a király pl. mibe kerülne? 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Ezt ki kellene kalkulálni 
 
Boór Miklós képviselő: Lenne érdeklődés 1 hetes programra? 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Igen. Péntek és szombat mindig a csúcs időszak. 
 
Takács József polgármester: Jók voltak a programok. Drágább fellépők több embert 
vonzanak. Kéri, hogy a jövőben Balatonszemes logója nagyobb legyen, mert mi adjuk a 
legtöbb támogatást. Figyelni kell rá, hogy a molinó időben legyen levéve, ne fújja a szél  a 
fesztivál befejezése után is. Rendezvény megnyitójára a polgármester is kapjon meghívót, és a 
plakátokon is szerepeljen a neve. Ne fordulhasson elő az, mint idén, hogy nem a polgármester 
nyitotta meg a fesztivált. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező elmondja, természetesnek vette, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan a polgármester úr nyitja meg a fesztivált. Ezért most megköveti, és a 
jövőben figyelni fog erre. 
 
Boór Miklós képviselő azt kéri, a plakátok lehetőleg akkora betűkkel készüljenek, hogy 
szemüveg nélkül is el tudják olvasni az emberek.  
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező megállító táblákon való kihelyezést javasol, mert akkor 
nagyobb plakátokon is lehet hirdetni a programokat.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
308/2014. (XI.25.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 
rendezvényszervező által 2014. évben megtartott „Szemesi 
Fesztivál” lebonyolításáról  szóló beszámolót elfogadja. 
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A 2015. évi rendezvényre vonatkozó döntését a 2015. évi 
költségvetési rendelet tárgyalása folyamán hozza meg. 

Határidő: értelem szerint 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
Ezt követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET! 

 
 
A szünetben Selmeczi Ágnes  eltávozik a képviselő-testület üléséről.  
 
 
Szünet után: 
 
 
7./ Egyedi döntést igénylő aktuális ügyek 
 
7./1 Műfüves pálya bérleti díja 
        Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a balatonszemesi futballisták  pályázaton 
nyertek egy buszt. Ennek üzemeltetését meg kell beszélni. Itt egy 14 millió forintos buszról 
van szó, amit 100%-os támogatottsággal nyertek. Köszönetét fejezi ki Ódor Attilának, és a 
pályázat írónak, akik sok munkát fektettek bele.  
Ezt követően ismerteti a Dél-Balaton FC elnökének levelét. Stefcsik Andor azzal a kéréssel 
fordul a képviselő-testülethez, hogy a műfüves pálya használatával kapcsolatos díj 
számlázasakor vegyék figyelembe az utánpótlás területén végzett tevékenységet, a Bozsik 
programban betöltött szerepet, valamint a pálya használatának az MLSZ által elvárt kritérium 
rendszerét. Összességében az lenne a kérésük, hogy csak a felnőtt csapat által igénybe vett 
pályahasználati díjat számlázzák ki.  
 
Szomorú Szilárd képviselő: Milyen összegről van szó? 
 
Takács József polgármester: Nappal 6.000.-Ft/óra, este világítással 8.000.-Ft/óra.  
 
Boór Miklós képviselő: Elgondolkodtató a javaslat, hiszen saját gyerekekről, és az utánpótlás 
nevelésről van szó. Viszont a nevelés ne csak a focira történő nevelésről szóljon, hanem a 
rendre nevelésről is. Másnap reggel ne szétszórt üdítős flakonokat és ruhákat találjunk ott 
reggel, és utánuk kelljen valakinek ezeket összeszednie. Tanulják meg, hogy maguk után 
össze kell takarítani, rendet kell tenni. Javasolja, vegyék körbe a műfüves pályát egy 
kerítéssel az állag megóvása érdekében. Nem a focista gyerekek teszik tönkre, hanem mások, 
akik oda bejárnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a lámpák nem a pályát világítják meg, 
ezeken állítani kell. Fel van szakadva a műfű, ki van szakadva a háló, ezeknek utána kellene 
nézni, hogy garanciában még cserélhetők-e. 
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Mórocz Viktor képviselőnek az az érzése, gazdátlan a pálya. A környezetét le kellene 
gyomirtózni, mert gazos. Problémát jelent, hogy nincs a pálya közvetlen közelében WC, erre 
megoldást kellene találni.  
 
Takács József polgármester: Műszakos kolléga megrendelte a kosaras darut, amint 
megérkezik, a reflektorokat beállítják. Egyetért azzal, hogy a WC-re kell valamilyen 
megoldást találni. Kéri, hogy a karbantartók is fordítsanak több figyelmet a pályára.  A 
garanciális javítást számon kell kérni. 
 
Boór Miklós képviselő: A karbantartók korábban az iskolához tartoztak, de a KLIK 
létrehozása óta önkormányzati alkalmazottak. Most ketten vannak, az iskola régi-új 
épületének területe, óvoda, művelődési ház, valamint a hivatal is hozzájuk tartozik. Úgy érzi, 
több feladatot már nem tudnak ellátni. Javasolja, hogy a Sportegyesület vállalja el a pálya 
karbantartását. 
 
Böröczky Szilárd képviselő egyetért Boór Miklóssal. A műfüves pályát az egyesület 
üzemeltesse, ezzel már ne a karbantartókat terheljék. Nagyon fontosnak tartja a kerítést. Az 
iránt érdeklődik, a kemping kerítéséből maradt-e. 
 
Takács József polgármester: Igen, maradt, de a 7-es út felőli kerítést is szeretnék 
megcsinálni.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: A buszra is kell egy felelős ember, valakit meg kell bízni ezzel 
a feladattal. 
 
Takács József polgármester: Testületi döntést igényel, ha egy főállású gépkocsivezetőt 
szeretnénk felvenni.  
 
Boór Miklós képviselő csatlakozik a képviselő társa által elmondottakhoz. A busz még nem 
ment 500 kilométert, de a tisztasága már kifogásolható. Az lenne az elvárás, hogy aki 
használja a buszt, az teljesen tisztán adja le, erre legyen idejük.  
 
Kertész Adél képviselő: A focipályát mindenki használja. Azt kérdezi, testnevelés órán is 
használják-e a diákok. Ott is felmerül, ha testnevelés órán engedik be a gyerekeket, azoknak 
sincs stoplis cipőjük. Ki nyerte a pályázatot? 
 
Takács József polgármester: Az önkormányzat.  
 
Kertész Adél képviselő: Ki szokta beszedni a bérleti díjat?  
 
Takács József polgármester: Eddig a Keserű Balázsék intézték, de mivel nagyon leterheltek, 
erre keresünk most megoldást. A buszra és a műfüves pályára is kell egy olyan embert 
keresni, aki felügyeli. 
 
Venkei Gábor érdeklődő elmondja, Balatonlellén a műfüves pályát úgy pályázták meg, hogy 
rögtön körbekerítették. Felelős mindenképpen kell. Meg kell beszélni, kinek lesz kulcsa a 
bejárathoz, lehetne felállítani mobil vécéket, de tisztán tartását is meg kellene oldani. A busz 
még nagyon új dolog, valóban nincs gazdája, de ezt a problémát meg kell oldani.  
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,   3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
309/2014. (XI.25.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a műfüves pálya 
használatára vonatkozó javaslatot elfogadja és az utánpótlás nevelésére 
szolgáló gyermekek edzését és mérkőzését tartalmazó időszakra bérleti díjat 
nem számol fel, míg a felnőttek által igénybe vett időszakra 2014. évre 
mentesítést ad, azt követően pedig legfeljebb az önköltség megtérítését 
számlázza. 
 
Az önkormányzati műfüves pálya, valamint a Dél-Balatoni FC. tulajdonát  
képező gépjármű üzemeltetésre vonatkozó kérdésben egyeztetni szükséges és 
az FC. vezetőivel történő összevetést követően közös megoldást kell találni. 
A 2015. évtől az FC. támogatás írásos megállapodásában is rögzíti kell az 
ingatlan és eszköz állagmegóvására vonatkozó kérdéseket, illetve szükség 
esetén létszám és bérkeret biztosításával, vagy annak támogatásával kell a 
javaslatot döntés meghozatala érdekében előterjeszteni. 
 
Határidő: folyamatos és 2015. február 28. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
Takács József polgármester ismertette, hogy a pályázat lebonyolítói, illetve közbeszerzési eljárással 
legjobb ajánlatot tevők 16 óra után jönnek vissza, ezért javasolta Nagy László főépítész által 
beterjesztett írásos anyaggal folytatni.  
 
7.3 Főépítészi tevékenységről szóló tájékoztató 

        Előterjesztő: Takács József polgármester és Nagy László önkormányzati főépítész 
        (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy László főépítész kiemelte az írásos előterjesztésének lényegét a rendezési terv folyamatban lévő 
módosítása, valamint a településképi véleményezés szükségességét illetően hangsúlyozva, hogy a 
határidő megállapításánál kellő idő tűzése történt. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
310/2014. (XI.25.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a főépítészi tájékoztatót  
elfogadja.  
A településrendezési eszközök szükséges módosításához a rendezés alá 
vonandó területek és célok meghatározásához a polgármester irányításával 
munkacsoportot alakít, melyben való közreműködésre Bárdosi Andrea 
településtervezőt is javasolja felkérni. 
Elhatározza, hogy 2016 évtől a településképi véleményezési eljárást bevezeti, 
melynek szükséges jogszabályi, személyi és tárgyi feltételeit is biztosítja. 
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Határidő: Folyamatos és 2015. december 31. 
Felelős: Takács József polgármester és Nagy László főépítész. 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna javasolja, hogy a jelentős mennyiségű zárt ülés anyagára és a Horvát-
Magyar kerékpárút miatti vállalkozók meghallgatásra is tekintettel a napirendek 
megszavazásától eltérően a többi napirend tárgyalását halasszák el, de úgy, hogy annak 
megvitatására még november 30 előtt sor kerüljön, hiszen több alapító okiratot érintő kérdés 
és a közbeszerzési eredmények is határidőhöz kötöttek. 
 
Takács József polgármester: Javasolta, hogy még a héten csütörtök délután üljön össze a 
képviselő-testület folytatva a nyilvános ülésen most döntésre nem érett napirendek 
tárgyalásával. 
 
 
A képviselő-testület tagjai a későn kézhez kapott írásos anyagokra és a döntések súlyára 
tekintettel az elhangzott javaslattal egyetértett. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
311/2014. (XI.25.) számú  határozata: 
 

   Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a  
                                    meghívóban szereplő és megszavazott 7. napirend tárgyalását 
                         - a zárt ülés anyagainak torlódása miatt – elhalasztja 
                                    azzal, hogy a nyilvános ülését 2014. november 27-én  
                                    17 órai kezdettel folytatja. 
 
   Határidő: azonnal és értelem szerint. 
                                   Felelős: Takács József polgármester 
 
 
Takács József polgármester megköszönte az ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 16 óra 
10 perckor bezárta. Az ülés zárt ülésként folytatódott, amelyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 

Kmf 
 
 
 
Takács József        Dr. Valkó Zsuzsanna 
Polgármester        jegyző    
 
 
 
 
 


