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Általános tudnivalók
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásáról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választására 2019. október 13-án, vasárnap kerül sor.  A szavazó-
helyiségek 6.00 órakor nyitnak és 19.00 órakor zárnak.

Balatonszemesen a szavazókörök száma összesen: 2
Választópolgárok száma összesen: 1 565
1. számú szavazókör címe: Gárdonyi utca 1.  
 (Reich K. Ált. és Zeneiskola)
 Választópolgárok száma: 784
2. számú szavazókör címe: Szabadság utca 1.  
 (Latinovits Zoltán Művelődési Ház)
          Választópolgárok száma: 781

Balatonőszödön a szavazókörök száma összesen: 1
Választópolgárok száma összesen: 470
A szavazókör címe: Mártírok útja 2. (Művelődési Ház)

A választópolgárok az önkormányzati választáson az alábbi sza-
bályok szerint szavazhatnak. Külön szavazólap szolgál a telepü-
lési képviselő, a polgármester, a megyei önkormányzat válasz-
tására.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egésze alkot egy 
választókerületet, amelyben a képviselők száma a következőkép-
pen alakul:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 101-től 1000 lakosig 4 fő,
c) 1001-től 5000 lakosig 6 fő,
d) 5001-től 10 000 lakosig 8 fő
Balatonszemesen a megválasztható képviselők száma: 6 fő
Balatonőszödön: 4 fő.

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de leg-
feljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a települé-
sen kiosztható.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képvi-
selők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Sza-
vazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az 
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez man-
dátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is meg-
választották, úgy őt törölni kell az egyéni listáról, és helyébe a 
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül 
választják. A választópolgár érvényesen csak egy jelöltre 
szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást 
kell tartani.

A mozgóurna igénylésének szabályai
•	 ONLINE igénylés
o ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. 

napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
o ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 

óráig nyújtható be.
•	 SZEMÉLYESEN történő igénylés 

A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 
óráig nyújtható be.

•	 POSTÁN történő igénylés 
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 
óráig kell megérkeznie.

•	 írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT 
útján történő igénylés
o a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 

óráig a helyi választási irodához vagy
o a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló 

bizottsághoz nyújtható be.
•	 írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL  

(futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
o a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 

óráig a helyi választási irodához vagy
o a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló 

bizottsághoz nyújtható be.
A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 
óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, vala-
mint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a 
mozgóurna kivitelét kéri.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg 
kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A tartózkodási hely szerinti szavazókörbe történő átje-
lentkezés szabályai 
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhe-
lyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett 
– legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel 
is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodá-
si helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a 
tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújt-
hat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét leg-
később 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely 
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Amennyiben a választással kapcsolatosan kérdés merül fel a követ-
kező oldalon található elérhetőségeken szívesen állunk rendelke-
zésre.
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

 03.  Farkas Péter 
független jelölt

 Farkas Péter vagyok, balatonszemesi lakos, 
független polgármester-jelölt.
Polgármesterként célom lesz
•  Balatonszemes község nyugodt, kiegyensú- 
  lyozott, felelős vezetése, 

•  Balatonszemes települési háttérintézmé
   nyeinek ügyfélközpontú, szolgáltató 

          szemléletű megújítása,
• Balatonszemes pénzügyi és gazdasági stabilitásának megteremté-

se, idegenforgalmi szerepének megerősítése és bővítése,
• Balatonszemes helyi, életminőséget javító szolgáltatásfejlesztése,
• Balatonszemes közrendje, közbiztonsága,
• Balatonszemes értékeinek, kulturális örökségének és közösségé-

nek védelme.
A mellettem álló képviselőjelölti csapat hitelessége, az életvitelük, 
a tudásuk és a közösség iránti szeretetük jó alapot szolgáltat arra, 
hogy elnyerjék az Önök bizalmát. 
Programunkról bővebben olvashat a Válassz jövőt Balatonszeme-
sért Facebookoldalon és keresse postaládájában a VÁLASZTÓK-
KAL EGYÜTT GONDOLKODVA kiadványunkat.

 04.  Takács József 
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Balatonszemesiek!
Szeretetettel várom Önöket 2019. október 
12-én 16.00 órakor Szabó László képviselő jelölt 
úrral tartandó lakossági fórumomra, a Latinovits 
művelődési házba.
Balatonszemes élete összeér az életem legszebb 
pillanataival. Itt születtem, itt nőttem fel és felesé-

                                                gemmel jelenleg is itt élünk.
Az Önök bizalmából 16 éves képviselő testületi tagság után, immár 13 éve 
vezetem Balatonszemest. Részt vettem a MI SZEMSÜNK szebbé és élhe-
tőbbé tevő fejlesztések, döntések kidolgozásában és megvalósításában.
Tudom, hogy az elvégzett munka ellenére van még tennivalónk.
A jövőben célomnak tartom, hogy ezt az utat folytassuk. Ennek sorában 
létre kell hoznunk egy hosszú távú túrizmus és település fejlesztési prog-
ramot, melyhez dinamikus forrás megteremtés társul.
Lendületes településfejlesztést és békés közéletet szeretnék, mert 
nekem a MI SZEMESÜNK az első.
FOLYTASSUK EGYÜTT A MI SZEMESÜNKÉRT!
SZÁMÍTOK MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÜKRE 
ÉS TÁMOGATÁSUKRA!

Önkormányzati
választás 2019

BALATONSZEMESI 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  (HVI)

ELÉRHETŐSÉGEK:

CÍM: 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

TELEFONSZÁM: 84/560-900

E-MAIL: jegyzo@balatonszemes.hu, 
balatonszemeshvi@gmail.com

HVI VEZETŐ: Dr. Kelemen Csilla jegyző

HVI VEZETŐ-HELYETTES: Gaálné Miklós Zita

TAGOK:
Baranyai Lajos
Bogdánné Pintér Gizella
Fekete Beatrix
Fonainé Skerlecz Zsuzsanna
Keserű Balázsné
Martinka Péter
Nagy Zsuzsa
Szántóné Pesti Amália

BALATONSZEMESI 
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG (HVB)

TAGOK:
Rajcziné Göndör Ágnes elnök
Tóth Ferencé elnökhelyettes
Molnár Károlyné
           

ELÉRHETŐSÉGEK:

SZÉKHELYE:
8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs u. 23.

TELEFONSZÁMA: 84/560-900

ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME: 
balatonszemeshvi@gmail.com, 
jegyzo@balatonszemes.hu

LEVELEZÉSI CÍME:
8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs u. 23.

 01. Szomorú Szilárd István 
FIDESZ-KDNP jelölt

 02.  Nyárádi György 
független jelölt
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KÉPVISELŐJELÖLTEK

 01. Benedek Balázs 
független jelölt

Benedek Balázs vagyok, balaton-
szemesi lakos, független képvise-
lő-jelölt, Farkas Péter polgármes-
ter-jelölt programjának támoga-
tója.
Településünk jövője még a jele-
nünk, ezért, ha az Ön számára is 
fontos
• Balatonszemes települési háttérintézményeinek ügyfél-

központú, szolgáltató szemléletű megújítása
• Balatonszemes pénzügyi és gazdasági stabilitásának 

megteremtése
• Balatonszemes gazdasági és idegenforgalmi szerepé-

nek megerősítése és bővítése
• Balatonszemes helyi, életminőséget javító szolgálta-

tásfejlesztése
• Balatonszemes közrendje, közbiztonsága
• Balatonszemes értékeinek, kulturális örökségének és 

közösségének védelme 
szavazzon saját, független döntése szerint olyan képvi-
selő-jelöltre, aki Farkas Péter polgármester-jelölt prog-
ramját támogatja!
Programunkról bővebben olvashat a Válassz jövőt Bala-
tonszemesért Facebookoldalon és keresse postaládájá-
ban a VÁLASZTÓKKAL EGYÜTT GONDOLKODVA kiadvá-
nyunkat.

 03. Illés Antal 
független jelölt

Kedves Balatonszemesiek, 
Választópolgárok!
Illés Antal vagyok, 1969 óta élek Bala-
tonszemesen, sokáig iparosként dol-
goztam.
A rendszerváltás előtt részt vettem 
a faluszépítő egyesület, a Baráti Kör 
megalapításában. 

1989-ben kezdeményeztük a község Szárszótól való szétválá-
sát, ami által elértük Balatonszemes önállóságát. 
1990-től 2006-ig négy cikluson át voltam polgármester, ezalatt 
igyekeztem munkámmal és befektetett energiáimmal a köz-
ség érdekeit képviselni, becsülettel helytállni. 
Az önkormányzati képviselőkkel együtt elért eredményeink 
alapján növekedett a falu vagyona, a fejlődés folyamatos volt. 
Úgy gondolom, tapasztalatommal és tudásommal hasznosan 
támogathatom  az elkövetkezendő testület munkáját. 
Nyitott vagyok a fiatalok általi kezdeményezésekre, vélemé-
nyükre, szívesen részt vennék az új ötletek megvalósításában. 
Balatonszemes fejlesztése érdekében együtt kívánok működni 
az itt lakókkal és a nyaraló tulajdonosokkal egyaránt. 
Remélem, közös munkánk által Balatonszemes újra a fejlődés 
útjára léphet.

 02. Hosszú Attila 
független jelölt

Hosszú Attila vagyok, balaton-
szemesi lakos. 
Településünk jövője még a jele-
nünk, ezért, ha az Ön számára is 
fontos
• Balatonszemes települési háttér-

intézményeinek ügyfélközpontú, 
szolgáltató szemléletű megújí-
tása

• Balatonszemes pénzügyi és gazdasági stabilitásának 
megteremtése

• Balatonszemes gazdasági és idegenforgalmi szerepének 
megerősítése és bővítése

• Balatonszemes helyi, életminőséget javító szolgáltatás-
fejlesztése

• Balatonszemes közrendje, közbiztonsága
• Balatonszemes értékeinek, kulturális örökségének és kö-

zösségének védelme 

Szavazzon saját, független döntése szerint olyan képvise-
lő-jelöltre, aki Farkas Péter polgármester-jelölt programját 
támogatja. 
Programunkról bővebben olvashat a Válassz jövőt Balaton-
szemesért Facebookoldalon és keresse postaládájában a 
VÁLASZTÓKKAL EGYÜTT GONDOLKODVA kiadványunkat.

 04. Kovácsné Bíró  
 Mónika 
független jelölt

Kedves balatonszemesi  
Választópolgárok! 
Kovácsné Bíró Mónika vagyok, 9 éve 
költöztünk Balatonszemesre férjem-
mel, 3 gyermekünkkel a szüleimhez. 
A helyi önkormányzatnál dolgozom 

szociális gondozóként és az általános iskola szülői szerveze-
tének elnöke vagyok. Aktívan részt veszek közösségi progra-
mokon szervezőként, segítőként.  Képviselő jelöltként kívá-
nom megmérettetni magam a választáson.
Főbb céljaim:

• Az étkeztetés reformálása, konyhai dolgozók munkavégzé-
sének könnyítése

• Évek óta elhúzódó iskola kerítés megvalósítása, gyermeke-
ink biztonsága érdekében

• Szociális igények felülvizsgálata, rászorulók segítése, életkö-
rülményeik javítása 

• Egész évben színes programok, színvonalas, vendégcsalogató 
rendezvények minden korosztály számára 

• A kht dolgozói és közmunka programosok megbecsülése
Célom, hogy a falu és a lakosság érdekeit szem előtt tartva, 
összetartó közösséget kovácsoljunk! 

Kérem támogasson szavazatával!
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KÉPVISELŐJELÖLTEK

 05. Bogdánné  
 Petrus Angéla 
független jelölt

Kedves Balatonszemesiek!
Bogdánné Petrus Angéla vagyok, 
házas, két fiúgyermek édesanyja.  
Születésem óta szemesi lakos vagyok, 
mindig itt éltem és itt is dolgoztam 
2016-ig. Balatonszemesi postán kezd-
tem pályafutásomat, eleinte beosztottként majd 20 évig pos-
tavezetőként. Munkahelyemből kifolyólag napi szinten beszél-
gettem a helyi emberekkel, megismerve őket és problémái-
kat. Beleláttam Szemes életébe, igaz egy kicsit postai szemmel 
is, de úgy érzem nyitott voltam és igyekeztem tudásom legja-
vát nyújtani. Ez ma sincs másként.  Képviselői szerepvállalást 
kihívásnak érzem, de egyben felelősségnek is tekintem. Ígérni 
felelőtlenül nem szeretnék, de igyekszem az adott pillanatban, 
az adott helyzetben  a lehetőségekhez képest  olyan döntést 
hozni, ami legjobb Balatonszemesnek.

 08. Németh 
 Kornélné 
független jelölt

Németh Kornélné (Ficsor Ildikó) 
vagyok. Balatonszemesen élek szü-
letésem óta (1962) - sajnos már csak- 
édesanyámmal és férjemmel.  1983-
ban a Kaposvár-i Tanítóképző Főisko-
la befejezése után először Siófokon, 

majd a balatonszemesi iskolában kezdtem tanítani, remélem 
innen is fogok nyugdíjba vonulni. 1989-ben mentem élspor-
toló férjemhez, aki most moto-cross edzőként tevékenykedik. 
Nagy volt a csábítás, hogy Kaposvárra költözzünk, de szüleim-
és lakóhelyem szeretete győzött. Egy gyermeket neveltünk, 
aki moto-cross sportágban világbajnoki futamokon is ered-
ményesen szerepelt. Életem során mindig érzékeny voltam a 
közösségem problémáira, felvállalva azok közvetítését. Őszin-
te, törvénytisztelő ember vagyok, véleményemet bátran vál-
lalom, az igazságért a végletekig képes vagyok harcolni. Sze-
retem lakóhelyemet, úgy érzem, hogy itt az ideje a változás-
nak. Képviselőként elsősorban a falu érdekeit, jobbító szándé-
kú terveit szeretném megvalósítani. Azt szeretném, ha minden 
Balatonszemesen tartózkodó ember itt érezné otthon magát!   

 06. Gelencsér András   
független jelölt

Kedves balatonszemesiek!
Gelencsér András vagyok, képviselő-
jelölt. Tősgyökeres szemesi családból 
származom, és ezt a „hagyományt” ifjú 
házasként mi is folytatni szeretnénk a 
feleségemmel. Azért szeretnék a tes-
tület tagja lenni, mert sokkal gyorsabb 
fejlődésre van szükség a községben, amit most nem látok. A csa-
ládunk által alapított vendéglátóhelyen dolgozom már 20. éve, 
nagyon sokszor a helyi lakosokkal, nyaralókkal itt vitattuk meg a 
falu ügyes-bajos dolgait, így sok szempontot hallottam fiataloktól 
és idősektől egyaránt. Amennyiben nekem szavaznak bizalmat, 
mindig azt fogom szem előtt tartani, hogy mi lenne jó az itt élők-
nek vagy azoknak akik Szemest választják kikapcsolódás céljából. 
Olyan testületet kell felállítani akik tudnak közösen, átgondolt dön-
téseket hozni ami a község érdekeit szolgálja. Balatonszemesnek 
szüksége van a fiatalos lendületre és olyan emberekre, akikben 
még ott van a tenni akarás és a fejlődés igénye.  Balatonszemes az 
otthonunk és fontos, hogy még az utánunk következő generáci-
óknak olyan helyet biztosítsunk ahol jó élni.  

 09. Szabó László 
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok 
Tisztelt Balatonszemesiek!
Szeretetettel várom Önöket 
2019. október 12-én 16.00 órakor 
Takács József polgármester úrral 
tartandó lakossági fórumomra, 
a Latinovits művelődési házba.

 Célom 
• hogy az Önök megtisztelő bizalmával, az Önök elképzelése-

it figyelembe véve együtt tegyünk a MI SZEMESÜNK fejlő-
déséért, jövőéért!

• hogy a MI SZEMESÜNK legsikeresebben fejlődő időszakát 
együtt, összefogva élhessük meg!

• hogy Balatonszemes létrehozott értékeit, egy együttmű-
ködő, összetartó szakmailag hozzáértő képviselőtestülettel 
megőrizzük, továbbfejlesszük!

• hogy Balatonszemes olyan legyen, amilyennek közösen 
megálmodjuk!

• a MI SZEMESÜNK fejlődéséhez megtalálni a lehetőségeket, 
mert a jövőt csak sikeres eredményekre lehet építeni!

Ehhez a munkához komoly tájékozottság, tapasztalat, a pénz-
ügyi es jogi szabályoknak a széleskörű ismerete szükséges! 30 
éves cégvezetői, gazdasági és szakmai ismereteimmel, szeret-
nék hozzájárulni Balatonszemes fejlődéséhez! 

 7. Rajczi Gusztáv 
független jelölt

Szeretetettel várom Önöket 
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 10. Kocsisné Liber Márta 
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Kocsisné Liber Márta vagyok,  58  éve élek  Balatonszemesen.  
A 2019. október 13-i önkormányzati választáson   szeretném  
megmérettetni  magam  képviselő- jelöltként. Ehhez kérem az 
Önök támogató szavazatát.
Szeretném képviselni mind azt, ami a község lakósságának, 
az üdülő tulajdonosoknak érdekeit szolgálja. Úgy gondolom, 
hogy Balatonszemes annak minden lakója, többet érdemel 
annál, hogy ne csak kullogjon a környező községek után. Hogy 
ez megvalósuljon, gyökeres változásra van szükség.  
Bízom abban, hogy Önök is így gondolják és szavazatukkal a 
változást erősítik.
Tisztelettel: Kocsisné Liber Márta képviselő jelölt

 12. Boór Miklós 
független jelölt

Tisztelt Balatonszemesi Lakosok!
Elsőként megköszönöm Önöknek, hogy eddig is megtisztel-
tek a bizalmukkal, megbecsülésükkel, őszinteségükkel.  Köszö-
nöm, hogy képviselhettem Önöket! Remélem azzal a tisztelet-
tel, elfogulatlansággal, tisztességgel, amivel igyekeztem képvi-
selői megbízatásomat teljesíteni, elértem azt, hogy őszintén, 
szeretettel tudjunk a későbbiekben is egymás szemébe nézni! 
Igyekeztem képviselni a jót, az értelmes dolgokat, döntése-
immel támogattam mindazt, ami Balatonszemest előre vitte. 
Igyekeztem segíteni, akin csak lehetett, és törekedtem arra, 
hogy békesség, rend legyen körülöttünk. Úgy érzem, hogy 
képes lennék, és akarnék, tudnék még tenni a faluért. Ezért 
indulok ismét képviselőnek. Ha megkapom a bizalmukat, ezt 
fogom továbbra is képviselni.
Sokan akarták, hogy polgármesternek induljak. Köszönöm! 
Ezért négy név: Szomorú Sz., Mórocz V. Kovács Erzsébet, Ficsor 
Ildikó. 

Köszönettel! Boór Miklós

 11. Kónya Éva 
független jelölt

Kónya Éva vagyok, balatonszemesi 
lakos, független képviselő-jelölt, Far-
kas Péter polgármester-jelölt prog-
ramjának támogatója.
Településünk jövője még a jelenünk, 
ezért, ha az Ön számára is fontos
• Balatonszemes települési háttérin-

tézményeinek ügyfélközpontú, szolgáltató szemléletű meg-
újítása

• Balatonszemes pénzügyi és gazdasági stabilitásának meg-
teremtése

• Balatonszemes gazdasági és idegenforgalmi szerepének 
megerősítése és bővítése

• Balatonszemes helyi, életminőséget javító szolgáltatásfej-
lesztése

• Balatonszemes közrendje, közbiztonsága
• Balatonszemes értékeinek, kulturális örökségének és közös-

ségének védelme 

Szavazzon saját, független döntése szerint olyan képvise-
lő-jelöltre, aki Farkas Péter polgármester-jelölt programját 
támogatja!
Programunkról bővebben olvashat a Válassz jövőt Balaton-
szemesért Facebookoldalon és keresse postaládájában a 
VÁLASZTÓKKAL EGYÜTT GONDOLKODVA kiadványunkat.

 13. Kovács Erzsébet 
független jelölt

Kovács Erzsébet vagyok, sokan Zsóka 
néniként ismernek - hiszen a Bala-
tonszemesi Reich Károly Iskolában, 
ahol iskolatitkárként dolgozom már 7 
éve, így szólítanak. 2002-ben végez-
tem a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Államigazgatási Egye-

temen - igazgatásszervezőként, de végül az élet úgy hozta, 
hogy az iskolában találtam meg hivatásomat. Úgy gondo-
lom, a gyerekekkel eltöltött idő a legjobb befektetés a jövő 
számára. Álláspontom szerint az itt eltöltött évek tapasztala-
ta jó rálátást adhat az iskolával kapcsolatos kérdések objek-
tív, reális megítélésében. Férjemmel, Benedek Márkkal, és 
2 leánygyermekünkkel 9 éve élünk Balatonszemesen. Csa-
ládunk minden tagja elkötelezett a sport iránt, de legalább 
ennyire „szívügyünknek” érezzük a település sorsát is. Szeret-
ném, ha megválasztásom esetén különösen kiemelt szere-
pet kapna az iskola további fejlesztése, jó hírének gyarapítása. 

 14. Nyárádi György 
független jelölt
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 15. Dr. Sárdy István 
független jelölt

Dr. Sárdy István vagyok, 67 éves, 
jogász.
Balatonszemesen 32 éve vagyok 
jelen. Eleinte nyaraló tulajdonosként 
töltöttem itt családommal minden 
szabadidőmet. Nagyon megszeret-
tem a szemesi létet. Felszámolva 
mindent Budapesten, családommal végleg Balatonszemesre 
költöztem. Látom Szemes csodálatos tulajdonságait, de látom 
a jövőbeli lehetőségeit is, hiszen, mint minden településnek, 
Balatonszemesnek is fejlődnie kell, követve a jelenkor igénye-
it és megőrizve értékeit. Ezen fejlődésért szeretnék magam is 
dolgozni, hogy gyermekeim és unokáim épp olyan érzéseket 
tápláljanak Szemes iránt, mint én.

Érzek magamban annyi agilitást, hogy mindennapi munkám 
mellett az itt élők életét megkönnyítve, ingyenes jogsegély 
szolgálattal legyek segítségükre és 41 év jogászi tapasztalata-
im tevőlegesen a megújítás és megújulás jegyében kamatoz-
tathassam a megválasztott képviselő testületben.

Tisztelettel:
Dr. Sárdy István

 17. Dr. Zóka László 
független jelölt

Képviselővé választásom esetére leg-
fontosabb  céljaim:

• - tevékeny részvétel a települési 
béke megteremtésében 

• - fontos döntések előtt a lakosság 
véleményének kikérése 

• - a választók rendszeres és tisz-
tességes tájékoztatása a végzett   
munkákról 

• - a település és a választók érdekei-
nek képviselete 

• - a képviselő-testület demokratikus 
növekedésének elősegítése

Kérem és előre is megköszönöm 
megtisztelő bizalmukat.

 16. Vasicsek László 
független jelölt

Tisztelt polgárok!
Képviselő jelöltként azok közé tar-
tozom, akik fiatalként itt maradtak 
és megpróbálnak legjobb tudásuk 
szerint a településért dolgozni. Az 
egyetemi éveim után már részese 
lehettem az önkormányzat életének, 
eközben rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Felfogásom sze-
rint a képviselői munka nem a hatalomról, hanem a szolgálat-
ról szól, hogy élhetőbbé tegyük Szemest, összefogjuk a polgá-
rok közösségének érdekeit. 
Közel 10 éve veszek részt a futball csapat mindennapjaiban, 
2015-től az egyesület elnökeként szolgálom a sportszere-
tők közösségét, az óvodásoktól az iskolásokon át a felnőtte-
kig. E közösségnek az erejét mutatják a történelmi aranyér-
mek, melyekkel Balatonszemes bekerült a megyei és országos 
lapokba, TV-kbe. 
Terveim közt szerepel bevezetni, hogy a képviselők felelősek 
legyenek a település meghatározott részeiért, így mindenki-
nek egyértelmű lesz, kihez kell fordulnia problémájával, ötle-
tével!

 18. Mórocz Viktor
független jelölt

Tisztelt Balatonszemesi Lakosok, Ked-
ves Üdülőtulajdonosok!
Megtiszteltetés volt az elmúlt 5 év 
szolgálat, melyhez bizalmat szavaz-
tak nekem is.
Ez a település számomra a nagybe-
tűs Otthon. Az otthonban meleg-

ség, béke, hűség, a terhek közös vállalása, az örömök együttes 
megélése szeretetben szép és kívánatos. Balatonszemes ter-
mészeti, épített és humán kincsei, családias hangulata, csend-
je, vendégszeretete komoly érték. Mindannyiunk közös sze-
retett lakóhelyét csak egységgel, munkával vagyunk képesek 
megőrizni, melyben elődeink ránk hagyott örökét megbecsül-
ve, jelenét ápolva, jövőjéért nekifeszülve tudunk tenni.
Döntéseimmel igyekeztem kiállni a jóért, függetlenül képvisel-
ni a közösség érdekeit. Tenni akarás van bennem, egy értéke-
it megbecsülő, rendezettebb, tisztább, megújuló Szemesért!
Amennyiben bizalmukat újra elnyerem, továbbra is minden 
igyekezetemmel közösségünk javát fogom szolgálni.

Köszönettel:
Mórocz Viktor



1. Benedek Balázs független jelölt
2. Hosszú Attila független jelölt
3. Illés Antal független jelölt
4. Kovácsné Bíró Mónika független jelölt
5: Bogdánné Petrus Angéla független jelölt
6. Ge lencsér András független jelölt
7. Rajczi Gusztáv független jelölt
8. Németh Komélné független jelölt
9. Szabó László független jelölt
10. Kocsisné Liber Márta független jelölt
11. Kónya Éva független jelölt
12. Boór Miklós független jelölt
13. Kovács Erzsébet független jelölt
14. Nyárádi György független jelölt
15. Dr. Sárdy István független jelölt
16. Vasiesek László független jelölt
17. Dr. Zóka László független jelölt
18. Mórocz Viktor független jelölt
19. Simon Lívia független jelölt
20. Dr. Valkó Zsuzsanna független jelölt
21. Venkei Gábor független jelölt
22. Rajczi Tamás független jelölt
23. Schmal Róbert független jelölt
24. Gábor Csilla független jelölt
25. Veresné Felső Irén független jelölt
26. Böröczky Szilárd független jelölt
27. Böröczky Bence Zsolt független jelölt
28. Gáspár Károly Zsolt független jelölt
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 19. Simon Lívia 
független jelölt

Simon Lívia vagyok, 1979-ben szület-
tem Siófokon.
Nagymamám, Cserné Eszti néni 
révén 20 éve élek Balatonszemesen. 
Hat éve egy vidéki község önkor-
mányzatának üdülőházát veze-
tem és öt éve vállalkozóként társas-
házi közös képviselő vagyok; ezért 
nagyon fontosnak tartom az állandó lakosok és a nyaralók 
közti jó kapcsolatot és a kölcsönös együttműködést. 
Munkám során is tapasztalom, hogy fejlődés csak ott valósul 
meg, ahol egy olyan testület jön létre, amelynek tagjai valóban 
képviselik a közösségeiket.
Amennyiben bizalmat kapok, képviselőként fontos feladatom-
nak tekinteném azt, hogy munkámmal, képességeimmel és 
a kapcsolati tőkémmel segítsek abban, hogy Balatonszemest 
minden olyan lehetőséghez hozzájuttassam, ami a közösség 
fejlődését szolgálja, javítja az életminőségét. Mindezt széles 
körű társadalmi kontroll mellett. 
Támogatásukat, bizalmukat és szavazatukat előre is köszönöm 
a képviselő testületbe kerülésemhez.

 21. Venkei Gábor 
független jelölt

1950-ben Budapesten születtem, iskoláimat szintén Budapesten 
végeztem. 3 gyermek édesapja vagyok. Főiskolai és egyetemi 
tanulmányaimat Németországban végeztem, ahol gimnáziumi 
tanári diplomát szereztem. Később a gyógyszeriparban helyez-
kedtem el, ahol a családom és magam megélhetését biztosí-
tottam. Balatonszemesen 2008-ban telepedtem le végleg, mint 
nyugdíjas. A szemesi fociegyesületet támogatom 2008 óta tár-
sadalmi munkában.  Lehetne hosszadalmasan is leírni az életem 
állomásait, de egészen tömören ez a biográfiám.  
Balatonszemesi kötődésemet szüleimnek köszönhetem, mivel ők 
már 1942-ben Balatonszemesen a Semmelweis utcában a Hunya-
di–telkek parcellázása során vásároltak telket. Tehát kisgyermekko-
romtól (tehát 1950-től) itt mindig jelen voltam. Így Szemest, a sze-
mesi családok nagyrészét, üdülősöket és a régi szemesi családo-
kat, volt szerencsém megismerni, megszeretni és szívembe zárni.  
Nos a lényeg! Miért is szeretnék képviselő lenni?
Ha az ember élete nagyrészét már letöltötte, ekkorra már igen 
nagy tapasztalati tőkére tesz szert. Ehhez a nagy tapasztala-
ti kincseskamrához lehetne a jövőben hozzáférni, mint kép-
viselő, ami a település hasznára válna. Szeretném Balatonsze-
mes érdekeit szem előtt tartva, maximális erőbedobással a kis 
közösségünk javát szolgálni. 

Köszönettel, tisztelettel
Venkei Gábor

 20. Dr. Valkó  
 Zsuzsanna 
független jelölt

Dr. Valkó Zsuzsanna vagyok 63 éves. 
1974-től a közigazgatásban dolgoz-
tam, 1978-tól voltam helyi vezető. 
Két gyermekemmel 1996. augusz-
tusában költöztem Balatonszemesre 
és ez időtől nyugdíjba vonulásomig 
Balatonszemes,- Balatonőszöd, majd Balatonszemes és Bala-
tonőszöd közös jegyzője voltam. Képesítéseim: igazgatásszer-
vező, pénzügyi - szaküzemgazdász, jogász.
3 unokám van. Hálás vagyok minden percért, amelyeket kol-
légáimmal együtt a lakosság szolgálatában tölthettem el. Sze-
retem az embereket. Fő célkitűzésem: a segítés, a probléma 
megoldás. Balatonszemes adottságai, lehetőségei ismereté-
ben, tapasztalatommal, tudásommal segíteném az embe-
reket, a megválasztásra kerülő polgármestert és képviselő-
ket. Igyekeznék a jogi szabályoknak és társadalmi viszonyok-
nak legmegfelelőbb döntést elősegíteni.  A legjobb dönté-
seknek azt tartom, amelyek az itt élő lakosság megélhetését 
megkönnyítik, az itt üdülőtulajdonnal rendelkezők elégedett-
ségét növelik, az ide érkező vendégek tartalmas szórakozását 
és pihenését biztosítják. Megtiszteltetésnek venném, ha rám 
szavazna.

 22. Rajczi Tamás 
független jelölt

Tisztelt balatonszemesi 
választópolgárok!
Rajczi Tamás vagyok.balaton szemesi 
lakos.Hosszas gondolkodás úgy 
döntöttem,hogy megmérettetem 
magam, mint képviselő jelölt az októ-
ber 13.-i választásokon.Vendéglátás-

ban dolgozok. A családommal üzemeltetünk egy kávézót a 
községben,
Úgy gondolom,hogy a községet egy másik rugalmasabb 
pályára kell állítani, amihez új lendületesebb, fiatalosabb gon-
dolkodás kell,
Kampány ígéretekbe nem szeretnék bele menni, azt meg-
hagynám a polgármester jelölteknek.
Összefogásra, határozott kemény munkára van szükség.
Bízom benne,hogy a bizalmukkal megtisztelnek.
Hajrá Balatonszemes jövőjéért!!!

Üdvözlettel:
Rajczi Tamás
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 23. Schmal Róbert 
független jelölt

Schmal Róbert vagyok, balatons-
zemesi lakos, független képvise-
lő-jelölt, Farkas Péter polgármester-
jelölt programjának támogatója.
Településünk jövője még a jelenünk, 
ezért, ha az Ön számára is fontos
• Balatonszemes települési háttér-

intézményeinek ügyfélközpontú, szolgáltató szemléle-
tű megújítása

• Balatonszemes pénzügyi és gazdasági stabilitásának 
megteremtése

• Balatonszemes gazdasági és idegenforgalmi szerepének 
megerősítése és bővítése

• Balatonszemes helyi, életminőséget javító szolgáltatás-
fejlesztése

• Balatonszemes közrendje, közbiztonsága
• Balatonszemes értékeinek, kulturális örökségének és kö-

zösségének védelme 
Szavazzon saját, független döntése szerint olyan képviselő-
jelöltre, aki Farkas Péter polgármester-jelölt programját támo-
gatja!
Programunkról bővebben olvashat a Válassz jövőt Balaton-
szemesért Facebookoldalon és keresse postaládájában a 
VÁLASZTÓKKAL EGYÜTT GONDOLKODVA kiadványunkat.

 25. Veresné Felső Irén 
független jelölt

Veresné Felső Irén vagyok. Szülő falum Balatonszemes. Fej-
lesztő peda gógusként óvodákban, általános iskolákban dol-
gozom. Balatonszemesen a Nyitnikék óvoda életében veszek 
részt fejlesztőként. A Fidesz párt tagjaként a logó alatti indu-
lásomat technikai okok akadályozták. Szeretnék a község 
pozitív irányú változtatásában részt venni. Csapatjátékos-
ként mindig közösségben, közösségi érdekekben, értékek-
ben gondolkodom. Megválasztásom esetén főbb törekvé-
seim: Támogatom, a kedvező bevásárlási lehetőséget a köz-
ség számára.Támogatom, hogy jöjjön létre egy olyan hely, 
ahol a fiatalok kulturáltan össze tudnának jönni, nem csak 
szórakozni, hanem egymással megosztani tapasztalataikat, 
véleményeiket. Ismereteimmel segíteném a balatonszemesi 
tehetséges fiatalok fejlődési lehetőségeit. Nyugdíjas egyesü-
let munkáját is szeretném támogatni. Építsük együtt a jövőt! 
Előre is köszönöm megtisztelő szavazataikat!

 24. Gábor Csilla 
független jelölt

Tisztelt Balatonszemesi 
Választópolgárok!
Végre elérkezik az önkormányzati 
vá lasz tás, amit sokan vártunk. Hosz-
szas gondolkodás után úgy döntöt-
tem, én is megmérettetem magam. 
Szerintem kis falunk a jelenleginél 
sokkal jobb és gondosabb vezetést érdemel.
Balatonszemesre születtem 36 éve. Édesanyám az ált. isk-ban 
dolgozott iskolatitkárként (Éva néni).
Tanítóképző főiskolát végeztem, 1évig tanítottam.Utána 
rendőrségen dolgoztam Budapesten. 5 éve költöztünk haza 
párommal.Két kislányom óvodás, így csatlakoztam a Szülői 
Szervezethez és 3. éve vagyok az elnök.
Gyermekes szülőként kiemelten fontos az óvoda és isko-
la, a közbiztonság, KHT megfelelő működtetése,változatos 
programok,a szükséges fejlesztések létrehozása és a megfe-
lelő kommunikáció. Úgy gondolom, hogy rengeteg olyan 
ember él itt,akik tudásukkal segíthetnének az önkormányzat-
nak. A helyi vállalkozók munkáját meg kell becsülni és előtér-
be helyezni önkormányzati projektekben.
Bízom benne, hogy megtisztelnek bizalmukkal!

Tisztelettel: Gábor Csilla

 27. Böröczky Bence  
 Zsolt 
független jelölt

Kedves Balatonszemesiek! Tisztelt 
Választópolgárok!
Böröczky Bence Zsolt balaton sze-
mesi lakos vagyok, születésem óta 
itt élek. Vendéglátással foglalko-
zom, feleségemmel a Margaréta 

fagyizót nyitottuk meg újra 2014-ben. Többek között fon-
tosnak tartom az idegenforgalom nyújtotta lehetőségek 
felismerését és kiaknázását, mely településünk fejlődésé-
nek egyik legfontosabb húzóága, így községünkben is sok 
ember megélhetését biztosítja. Helyi lakosként és születen-
dő kislányunk édesapjaként számomra is fontos települé-
sünk jövője. Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, tudá-
sommal és eddig megszerzett tapasztalatommal mindig a 
község érdekeit fogom szolgálni.

26. Böröczky Szilárd 
független jelölt
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 1. Hosszú Péter 
független jelölt

Tisztelt balatonőszödi Választók!

Engedjék meg, hogy pár sorban bemutatkozzak.

Hosszú Péter vagyok, Balatonőszödön 1994 óta élek a csalá-
dommal. Három felnőtt leány gyermekem és két unokám van, 
munkámat tekintve pedig autóbusz-vezető. A balatonőszö-
di Képviselő Testületnek 2002 óta vagyok tagja, az elmúlt öt 
évben pedig alpolgármestere.
Képviselői tevékenységem során mindig arra törekedtem, 
hogy egységes testület tagja lehessek, mert csak így lehet tel-
jes mértékben a települést szolgálni. Szerencsés vagyok mert 
ezidáig sikerült jó "csapatban" dolgozni. 
Ismerve a képviselő jelölteket ez lesz a jövő útja továbbra is, 
bárhogy is alakuljon a választás után a testület összetétele.
.Az Önök megtisztelő bizalmából lehettem eddig is a telepü-
lés szolgálatában. A továbbiakban is ennek a bizalomnak sze-
retnék megfelelni pártoktól független önkormányzati képvi-
selőként.

Köszönöm megtisztelő figyelmét.

 1. Antal János 
FIDESZ-KDNP jelölt

Néhány nap múlva, október 13-án újra lehetőségük nyílik 
dönteni arról, hogy kikre bízzák a falu vezetését, polgármes-
tert, képviselőket választanak Balatonőszödön lassan meg-
szokott dolog, hogy a helyhatósági választások nem tartogat-
nak túl sok izgalmat. Ennek ellenére arra kérek mindenkit, aki 
teheti, éljen demokratikus jogával, vegyen részt a választáson, 
hiszen nem mindegy, az új testület mekkora felhatalmazással 
kezdi meg munkáját. Ami a személyemet illeti, 21 éve tevé-
kenykedem a település érdekében, az Önök bizalmából, és 
most ismét a támogatásukat kérem. Az eddigi eredményeket 
nem kívánom részletezni, a megvalósult fejlesztések önmagu-
kért beszélnek. Amit ígérhetek, a megkezdett  munka folytatá-
sa az Önök és a település érdekében, mindenkire partnerként 
tekintve, aki tevékenyen hozzá kíván járulni Balatonőszöd fej-
lődéséhez.

Antal János

 28. Gáspár Károly 
 Zsolt 
független jelölt

Tisztelt 
balatonszemesi polgárok!

Gáspár Károly Zsolt vagyok. 
Siófokon láttam meg a napvilá-
got lassan 47 éve. Balatonszeme-

sen 1998 óta élek és nagyon szeretem ezt a települést.
Bár csak huszonegy éve vagyok eme gyönyörű település 
polgára teljesen szemesinek érzem magam és akik ismer-
nek befogadtak. Feleségemmel négy gyermeket nevelünk. 
Már többször terveztem, hogy indulok képviselő jelöltnek, 
de mostanra érzem magam eléggé érettnek erre a fele-
lős tisztségre. Megválasztásom esetén minden tudásom-
mal azon leszek és a testületet is arra fogom ösztönöz-
ni, hogy szeretett településünk Balatonszemes közügyei az 
Önök megelégedésére rendben és jogszerűen működjenek. 
Tisztelettel köszönöm minden egyes szavazatukat!



1111VÁLASZTÁS  2019

KÉPVISELŐJELÖLTEKPOLGÁRMESTERJELÖLT, KÉPVISELŐJELÖLTEK

Balatonőszöd

 3. Csehi Tamás 
független jelölt

Engedjék meg, hogy pár sorban bemutatkozzam, akik esetleg 
még nem ismernének. Csehi Tamás vagyok, 40 éves független 
képviselőjelölt. Születésem óta a mindennapjaim Balatonőszö-
dön telnek, itt nőttem fel, jelenleg pedig családi vállalkozásunk 
is itt működik. Mindig szívügyemnek tekintettem a falut érintő 
eseményeket, eddigi társadalmi munkámat 3 éve felváltotta az 
őszödért létrejött egyesületi munka és úgy gondolom, hogy 
aktív részvételemmel képviselőként is tudnám segíteni a falu 
ügyeit. Fontosnak tartom a jó emberi kapcsolatokat, mely egy 
ilyen kicsi településen kiemelkedő fontosságú, hogy a telepü-
lés fejlődjön és a közösen megtett munka eredményes tudjon 
lenni. Vállalkozóként végzett munkáim által szerzett tapaszta-
lataimat, szemléletemet kívánom a falu közös ügyeiben is fel-
használni, mert hiszek abban, hogy az elvégzett munka meg-
hozza gyümölcsét.

 5. Winklerné 
 Csehi Mónika 
független jelölt

Születésem óta Balatonőszödön élek, 
jelenleg családi vállalkozásban dol-
gozom. Az elmúlt 5 évben képviselő-
ként sikerült bepillantanom az önkor-
mányzati munkába, annak minden 
szépségével és feladatával együtt, 

valamint a Balatonőszödért Község Egyesületben vezetőként 
tevékenykedem. Munkánk során számos elnyert projekttel 
tudtunk hozzájárulni Balatonőszödöt érintő kisebb - nagyobb 
ünnepi és szórakoztató eseményekhez, melyeket az önkor-
mányzattal közösen szerveztünk. Képviselőként látom, milyen 
feladatokkal küzd egy ilyen kis település, hiszek abban, hogy 
munkámmal továbbra is előre tudom vinni a falut érintő jó 
ügyeket, a lakosságot összekovácsoló, a falut szépítő és fejlesz-
tő eseményeket. Talán a fentiek is azt mutatják, hogy mindig is 
szerettem felvállalni az emberek képviseletét, és mindig előre, 
és sosem hátra tekintek feladataim elvégzése során, mert 
engem igazán Balatonőszöd érdekel!

 2. Androsics Zita 
független jelölt

Androsics Zita vagyok, 1985 óta élek 
családommal Balatonőszödön. Jelen-
leg saját vállalkozásaimban dolgo-
zok, több téren is tevékenykedem. 
Akik ismernek, tudják, hogy szülő-
ként is kreatív, segítő munkát vég-
zek, mindig a jó ügy mellé állok. Ala-
pító tagja vagyok a Balatonőszödért Község Egyesületnek, 
melyben munkánk során próbáljuk a falut szebbé tenni, a 
közösséget összekovácsolni. Számos program lebonyolításán 
vagyunk túl, melynek mindig örömmel aktív résztvevője vol-
tam. Ezt a lendületet, innovációt és elhivatottságot szeretném 
képviselőként is kamatoztatni, lehetőségeimhez mértem itt 
is a közösség szolgálatába állni. A falu lakóinak érdekeit kép-
viselve a törvényi kereteken belül tenni azért, hogy minden-
ki, kortól és nemtől függetlenül jól érezze magát. Úgy gon-
dolom, hogy vállalkozóként szerzett 15 éves tapasztalatom, 
munkamorálom segítséget nyújthatnak a képviselőként vál-
lalt munka során.  

 4. Cseh Tiborné 
 Vajda Ibolya 

független jelölt

Tisztelt balatonőszödi 
Választópolgárok! 
Cseh Tiborné (Vajda Ibolya) vagyok, 
s képviselőjelöltként indulok az októ-
ber 13-i választásokon. Kisgyermek-
korom óta élek Balatonőszödön. 

1982 óta a Balatonszemesi Általános Iskolában tanítok. A 37 év 
alatt nagyon sok helyi gyermeket oktattam-neveltem. Bízom 
abban, hogy tudják, számomra a becsület, a bizalom, az őszin-
teség, az egymás iránti tisztelet a legfontosabb emberi érté-
kek.  Amit ígérhetek: minden erőmmel arra törekszem, hogy 
feltárjam a lakosságot foglalkoztató problémákat, keressem az 
életüket javító lehetőségeket!  Ezeket a testület elé tárva, velük 
együttműködve egy mindenki számára még élhetőbb, szebb 
és emberibb községért szeretnék tenni. Az idősebb korosz-
tály segítése mellett kiemelt feladatnak tartom a fiatalok itthon 
maradási lehetőségeinek felkutatását, gyermekeink oktatását 
és a lakók biztonságát. Tisztelettel kérem bizalmukat!
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