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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-
án 18.00. órakor kezdődő a Nyitnikék Óvoda tornatermében megtartott  falugyűléssel 
egybekötött közmeghallgatásról.  
 
  Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós képviselő    Szántóné Pesti Amália jkv. 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő   Szentiványi Jánosné óvodavezető  
Liber Árpád Béla képviselő      Szabó László ügyv. ig.  
Dr. Zóka László képviselő    Kertész Adél Kft. ügyv. ig. 
Ifj. Vasicsek László képviselő 
 
Távolmaradását előre jelezte: Böröczky Szilárd képviselő     
                
Érdeklődő: kb. 50 fő  
    
 
Takács  József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és minden megjelentet. 
 
Ezt követően Takács József polgármester előterjesztette napirendi tervezeteit:  
 
1./ Tájékoztató a 2011. háromnegyed évi önkormányzati gazdálkodásról,    
      feladatok  végrehajtásáról  
      Előadó: Takács József polgármester  
 
 2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának    
      ismertetése 
      Előadó: Takács József polgármester 
 
3./ Egyéb kérdések, bejelentések 
 
 
Takács József polgármester ismerteti az önkormányzat gazdálkodásáról szóló ¾ éves 
beszámolót, valamint a  2012. évi koncepciót, melyeknek írásos anyaga e jegyzőkönyvhöz  
mellékelten csatolva van. 
 
Ezt követően Takács József polgármester felkéri Szabó Lászlót, a Pannon Szivárvány TDM 
ügyvezető igazgatóját egy Balatonszemes idegenforgalmát érintő tájékoztatásra. 
 
Szabó László  ügyvezető igazgató el mondja, hogy a település idegenforgalmi szempontból 
eredményes évet zárt. Sajnos bizonytalan világban élünk, ezért szerencsés dolognak tartja, 
hogy  a fejlesztések nem hitelből történtek.  
A kiszélesedő EU válság következménye többek között, a kínai befektetők elmaradása, 
emelkedő energiaárak, új adók valamint az emelkedő ÁFA.  
Vendégbarát idegenforgalomra kell törekedni. Fontos a kiszámíthatóság, információközlés, 
mert ezek a vendéglátás sikerének alapjai. Balatonnál a vendégek száma nem, viszont a 
vendégéjszakák száma csökkent. Balatonszemes részt vett az Utazás 2011. kiállításon, ami 
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sikeresnek mondható. IFA bevétel meghaladta a tervezettet. Fontos a vonzerő megtartása, a 
vendéget tekintsük vendégnek.  
Jövő évre vonatkozó elképzelések közé tartozik az Utazás 2012. kiállításon való részvétel, új 
kiadvány, új információs tábla készítése, új programok szervezése (pl. országos pacalfőző 
verseny), koordinált programszervezés stb.  
 
Takács József polgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy jövőre több 
szponzor támogatásával egy hetes országos pacalfőző fesztivált szeretnénk szervezni. 
Terveink között szerepel még Balatoni Gyermekparti megrendezése, valamint tervezzük egy 
„Szemes kártya” bevezetését. Ennek lényege, hogy a tulajdonosa helyi lakos esetében 50%-
os, üdülőtulajdonos esetében 25%-os kedvezményt kapna bizonyos célokra, de ez még csak 
tervként szerepel.  
Amennyiben sikerül a kerékpárút építése, pihenőhely és kölcsönző is kialakításra kerülhet az 
út mellett. MÁV fejlesztési tervei között Balatonszemes is szerepel, de még folynak az 
egyeztetések. Bízik a szerencsében.  
Az elmúlt években óvatosan, de jól gazdálkodtunk. Létszámcsökkentés 1 vagy két indokolt 
esetet leszámítva nem volt. Szemes lakói átérzik a nehéz helyzetet, jó az adófizetési morál, 
köszönet érte. 
 
Elek Dezső a Kistérségi Televízió stúdióvezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a kistérség 
több  településén már 15-20 éve működik a kábeltévé. Balatonszemesnek is van rá lehetősége, 
hogy csatlakozzon. Akinél nincs bevezetve a kábeltévé, interneten is nézheti az adásokat, 
amelyek már a hét hat napján láthatók.  
 
 
Mivel több kérdés, kérés bejelentés nem hangzott el,  Takács József polgármester a 
közmeghallgatást 19.10. órakor bezárta. 
 
 
 

K. m . f. 
 
 
 
 

 
 Dr. Valkó Zsuzsanna      Takács József 
  körjegyző       polgármester 
 


