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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 6 -án 
21.15. órakor a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti nagytermében, a falugyűlést 
követően megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós képviselő   Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd képviselő   Semsei Sándor     
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő Ratku Mihály RAMIÉP Kft.   
Liber Árpád képviselő    
ifj. Vasicsek László képviselő   
Dr. Zóka László képviselő 
      
 
Érdeklődő: kb. 20 fő 
         
Takács  József polgármester ismételten köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel jelen van, így az ülés határozatképes és 
azt megnyitja.  
 
A polgármester napirendre tett javaslatát a  Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, így a 
következő napirendet tárgyalja: 
 
 
Napirend: 
 
1./ Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 
     2013. harmadik pályázati felhívás alapján pályázat benyújtása 
 
 
Takács József polgármester felkéri Semsei Sándor urat, határozza meg  a várható beruházási 
költségeket. 
 
Semsei Sándor: Nem tud pontos összeget mondani. A Balatonszemesre eső rész 5 %-ával 
kell számolni.  
 
Ratku Mihály: A pihenőhely 6 ló beállójából, vizesblokkból, és pihenőpadokból állna. Az 
iskola épületét megtekintették, és előzetes vélemény szerint a felújítás kb. 70-80 millió 
forintba kerülne.  
 
ifj. Vasicsek László képviselő: 60 millió forint 5 %-a? 
 
Semsei Sándor: Arról kell dönteni, hogy a Balatonszemesre eső részt, amelynek összegét 
most nehéz lenne pontosan meghatározni, legyen az egy 70 milliós „plafon”,  az önrészét kell 
bevállalni, illetőleg a projekt előfinanszírozását, amelyet úgy alakítanak, hogy likviditásilag 
könnyebben történjen a lebonyolítás.  
 



 2

Takács József polgármester: Maximáljuk be 70 millióra, és annak az 5 %-a lenne az önrész. 
 
ifj. Vasicsek László képviselő:  A helyszínről is beszélni kell, hiszen ott több minden van. 
 
Semsei Sándor ismételten elmondja, hogy a lovas pihenő három részből áll, ami egybe 
tartozik. Előzetesen típusterveket adtak ki, amit a Lovas Szövetség támogat, és csak adoptálni 
kell. Az előzőeket is tartalmazza, valamint szerepel benne a régi iskolaépület felújítása is. Azt 
azért tudni kell, hogy a 70 millió csak ezeket az építési beruházásokat tartalmazza. Viszont 
vannak még különböző elemei a pályázatnak. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Mikor tudjuk meg, mennyi a ránk eső rész?  Ezzel kapcsolatban 
szeretné megkérdezni, mikor lesz olyan állapotban ez a pályázat, hogy tudjuk azt, 
Balatonszemesre mennyi esik. Két variáció van, egyikben benne szerepel a régi iskola 
felújítása, vagy anélkül. A ránk eső összeget csak akkor tudjuk meg, ha a pályázat komplett 
készen van. A pályázat benyújtási határidő nagyon szorít, és arról, hogy itt ma este a 
falugyűlés után  rendkívüli testületi ülés lesz, a polgármester úron kívül senki nem tudott. 
Képviselő társai nevében garantálja, a falu fejlődése érdekében hajlandók arra, hogy 12-én, 
amennyiben kész lesz a pályázat, és tudni lehet, hogy Balatonszemesre mennyi esik, reggel 9 
óra előtt 5 perccel itt van a testület, és rámondják hogy igen, vagy nem.  
 
Semsei Sándor elmondja,  azt ne várják el tőlük, hogy 5 napon keresztül feleslegesen 
dolgozzanak. Határozzák meg a felső határt, ezen belül fog mozogni a projekt. 
 
Takács József polgármester javasolja a testületnek, határozzanak meg 100 milliót.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző véleménye szerint a másfél millió forint nem akkora 
nagyságrendű összeg, hogy esetlegesen ezen gondolkodni kellene, ahhoz képest, amekkora 
összegű támogatásra lehetne szert tenni. Amennyiben a 100 milliós nagyságrendet az 5 
milliós önrésszel együtt meg tudják szavazni, nyertes pályázat esetén azt nem muszáj 
kimeríteni, de ha a 70 millió nem elég saját pénzeszközből kell kipótolni.  A projekthez 
csatlakozó többi partner Horvát és Magyar oldalon már csak a „maradék” összegen tud 
osztozni a 232 millió Ft-ból. 
 
Semsei Sándor javasolja, a projektben határozzák meg az iskola felújítását. A pályázatírás 
nem kerül pénzbe. 
 
 
Ezt követően Takács József polgármester a 100 milliós nagyságrendű projektet felteszi 
szavazásra. A képviselő-testület 3 igen szavazata, 3 nem szavazata és 1 tartózkodása 
ellenében nem született döntés. 
 
 
Boór Miklós képviselő: Akadékoskodunk 1,5 millió forint önrésszel. Veszélyeztetjük azt, 
hogy esetleg a 70 milliónál meg kell állni, és a 70 millió felettit azt mind nekünk kell 
hozzátenni a saját pénzünkből, ahhoz képest, hogy most azt mondjuk, legyen 100 millió a 
plafon, de ha nem használjuk ki, akkor nem kell elkölteni. Mégis ott van a lehetőség előttünk, 
ha kicsit nagyobbat szeretnénk csinálni, mint az előzetes tervek, akkor van mihez nyúlni. 
Mindenben van kockázat, mindenhol lehet buktató. Ha nemet mondunk, akkor nem 
vonhatnak bennünket felelősségre, hogy valamit elrontottunk, mert a nemet nem lehet 
elrontani. Esetleg megkérdezheti az útókor, hogy a lehetőséggel miért nem éltetek.  
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Dr. Zóka László képviselő javasolja a polgármester úrnak, tegye fel szavazásra a 70 milliót 
is.  
 
Takács József polgármester: Nem, mert a projekt előkészítők azt mondták, ennyiből nem 
lehet kivitelezni. Nem érti, mi érthetetlen, hogy 100 milliót hozunk a községbe, és csak 5 
milliót fizetünk érte. A vita 1,5 millió Ft ellenében 30 millió. Fájdalmas dolog, és két év 
múlva majd a polgármesteren kérik számon, amit most leszavaztak.  
 
 
Ezt követően Takács József polgármester a benzinkút létesítésének ügyét bocsátja 
szavazásra. 
 
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2012.(III.06.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 
    Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                          44/2012.(II.20.) határozatára is figyelemmel megerősíti azon szándékát, hogy 
                          a településen üzemanyagtöltő állomás  létesüljön. 
    A létesítés helyére, beruházás módjára későbbiekben dönt. 
 
                          Határidő: azonnal és folyamatos a szükséges döntések meghozataláig 
                          Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
Mivel több tárgy, napirend bejelentés nem volt Takács József  polgármester  a nyilvános ülést 
21.45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Takács József        Dr. Valkó Zsuzsanna 
 polgármester        körjegyző 

 
 


