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JEGYZİKÖNYV  
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 12-én 
14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott  rendkívüli  
nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Böröczky Szilárd     Szántóné Pesti Amália jkv. 
Boór Miklós        
Gelencsérné Oszlár Viktória    
Liber Árpád       
ifj. Vasicsek László települési képviselık 
 
Távol van:      
Dr. Zóka László települési képviselı  
 
 
Takács  József polgármester megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 6 fıvel  
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester elıterjesztette a  napirendi  tervezeteit:  
 

1./ BAHART részvények értékesítése 
 

2./ Aktuális kérdések, egyedi ügyek 
 
A napirendek tervezeteit  a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
  
1./ BAHART részvények értékesítése 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, március 30-án döntött a testület arról, hogy a 
BAHART részvényeket értékesítésre felajánlja. Az újonnan kapott részvényeknél kikötés 
volt, hogy a részvényeket a tulajdonjoggal rendelkezı önkormányzatok felé fel kell ajánlani, 
amelyek arányos elıvásárlási jogukkal élhetnek.  Múlt hét elején érkezett meg az utolsó 
visszajelzés, amelynek alapján megállapítható, hogy Siófok kivételével egy település sem 
kívánt élni elıvásárlási jogával. 8589 db részvényt ajánlottunk fel eladásra.  Két szerzıdés 
készült, és mivel nagy összegrıl van szó, nem tudják egyben kifizetni, csak ütemezetten. Ez 
azt jelenti, hogy az egyik szerzıdésben 158 millió forintból 47 millió forintot fizetnének ki 
szeptember 15-ig, a fennmaradó összeget pedig október 15-ig, az általunk megjelölt 
számlaszámra. Az új részvények összege 103 millió forint, ebbıl 31 millió forint kerülne 
kifizetésre 2011. augusztus 31-ig, a fennmaradó rész pedig szeptember 30-ig, tehát 
elméletileg október végéig a teljes összeg számlánkra kerül. A  2011. évi költségvetési 
rendeletben azt mondtuk, hogy a 40 milliós finanszírozási hitelkeretet addig tartjuk fenn, amíg 
ezeket a részvényeket nem tudjuk értékesíteni. Ezzel lehetne kiváltani e keretet, így nem 
kellene a kamatokat fizetni. A 260 millióból 200 milliót tartós lekötésre lehetne elhelyezni, 
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talán magasabb kamatozással. A 60 millió forintot pedig lehetne 30 napos lekötéssel számlára 
helyezni, ami szükség esetén többször is meghosszabbítható lenne. Ebbıl lehetne az esetleges 
pályázati önerıt biztosítani.  A pénzügyi befektetés, értékpapírban, vagy más lekötéssel a 
bankok ajánlatát igényelné nem biztos, hogy a számlavezetı bank adja a legelınyösebb 
ajánlatot, sıt ezen lekötés felmérése arra is alkalmas lehet, hogy bankot váltson az 
önkormányzat a kedvezıbb pénzügyi konstrukciók miatt. Bankot évente egyszer lehet váltani, 
ez a dolog átgondolandó. Ajánlatokat kell kérni különbözı pénzintézetektıl, milyen 
kamatokat és kezelési költségeket tudnak biztosítani számlavezetéshez és a pénzügyi 
befektetéshez. 
 
Takács József polgármester véleménye szerint  a Takarékszövetkezetnél legolcsóbb a 
számlavezetés, és nem is kell vidékre járni.  
 
Boór Miklós képviselı egyetért a pénzintézetek megkeresésével. Javasolja, hogy a 200 
milliót több részletben kössék le.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Meg lehet tenni, hogy kisebb csomagokban kötik le. 
 
Böröczky Szilárd képviselı arra kíváncsi, ha egy összegben kötjük le, vajon nem adnak-e rá 
magasabb kamatot.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Ez megállapodás kérdése is lehet, javasolja, 
szeptemberben térjenek vissza a kérdésre. 
 
Takács József polgármester: Készítünk egy listát, milyen fejlesztési kiadásokra 
számíthatunk. Ezt addigra elkészítjük, amire a pénzintézetek ajánlatai megérkeznek.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselı: Milyen lehetıség és mód mutatkozik az idıleges lekötésre. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A számlavezetı OTP 30 mó Ft fölött és 1 hónapos 
lekötésre 5,9 % kamatot ad. Az ügyintézı szerint is külön megállapodás kérdése lehetne az 
összeg. Az elképzelés szerint 200 mó Ft körüli tartósan lehethetı lenne, amely több kisebb 
akár 30-30 milliós csomagokban is tárolható lenne. A 61 millió Ft rövid távú lekötést 
céltartalékként jelentene. Mint az elhangzott a 40 mó ft-os finanszírozási hitelkeretet sem 
merítenénk ki, illetve vissza lehetne mondani – rendelkezésre állási jutalék se legyen – hiszen 
sokkal magasabb a kamat, mint amit hozadékban produkálhatna, ezért megtakarítást 
eredményezne, nem feledve, hogy az tartósan mőködési célt nem szolgálhatna. A lekötés 
egyúttal  
 
Liber Árpád Béla képviselı úgy véli, nem kellene valamennyi részvényt eladni. Korábban 
Böröczky Szilárd képviselı is ezt javasolta. A faluban járva elég sokat kap a részvények 
eladása miatt. Legjobb lenne lekötni, de hogy mire akarjuk költeni, ahhoz pontos lista kell. 
Nyugodt szívvel nem tudja feltenni a kezét. Komolyabban kellene tartalékolni a 
pályázatokhoz, de jó lenne látni egy listát, és azt megvitatni. Fontos dolognak tartja, hogy 
lássa a lakosság, mire költjük a pénzt. Szerinte nem csak a szerzıdés a kérdés, hanem nem 
volt döntés az értékesítésre.  
Tartunk meg részvényt? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Két kisebb csomagunk van egy 649 és 650 db-os egyet 
megtartunk  kb.10 millió forint érékben.  
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Böröczky Szilárd képviselı: Ha így döntünk, a község akarata is teljesül. Hogy mire akarja a 
testület költeni arra lista van. 
 
Boór Miklós  képviselı: A testület már korábban döntött az eladásról, egy „kiscsomag” 
megtartása csak az információkhoz való hozzájutás miatt szükséges. Hogy mire költjük a 
gazdasági programban még sorrendet is állított a testület, a pályázatok saját erıs része nem 
egyszerre jelentkezik, ezért több kisebb csomagba kellene a lekötést tartani, hogy ne kelljen 
nagy csomagot megbontani, ha az szükséges. 
 
Takács József polgármester kiegészítésként elmondja, hogy Siófokkal szemben ellenállás 
van, az érintett települések szeretnék megakadályozni az 51% fölé kerülést, ezért zároltatni 
akarják a részvényeket.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 5 igen és 1 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
          181/2011.(VII.12.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
         Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatoni  
         Hajózási Zrt. részvényeit a 103/2011 (III.28) határozatának megfelelıen  
         az önkormányzatoktól visszaérkezett döntések alapján 8.589,-db/ 20 ezer  
         Ft/db névértékő részvényt a  2010.12.31-i árfolyam értéken: 30.475,- 
         a Siófok Város önkormányzata részére értékesít, míg 650 db részvényt  
         továbbra is megtart. 
         A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a részvények kifizetésére  
         több ütemben, aug. 15-tıl legkésıbb 2011. október 31-ig került sor, s  
         felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést aláírja. 
         A Képviselı-testület korábbi döntését megerısítve az eladásából  
         származó bevétel felhalmozási célú kiadásáig annak pénzügyi  
         befektetésként történı lekötését tervezi. Ennek elıkészítésére  
         felhatalmazza a tisztségviselıket, hogy  – akár számlavezetés  
         kondíciókkal is összefüggésben – a  bankoktól, pénzintézetektıl   
        árajánlatot kérjenek és a pénzügyi  konstrukciók alapján a legjobb ajánlat  
        kiválasztása végett a végleges kifizetés elıtt testület elé terjesszék. 
 
        Határidı: azonnal és október 31. 
        Felelıs: Takács József polgármester 
                       információk beszerzéséért: körjegyzı.  

 
 
 
2./ Aktuális kérdések, egyedi ügyek 
 

 
2.1/ Mediro Bt. szerzıdés módosítás 
 
Takács József polgármester ismertette a Mediro Bt. kérelmét, mely szerint a társulási 
megállapodás területi hatálya kiterjedne Szólád településre is. Egyebekben a házi 
gyermekorvosi szolgálat a településen más változást nem eredményezne. 
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A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 
  182/2011.(VII.12.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mediro Bt.  
                          kérelmének megfelelıen a házi gyermekorvosi feladatok ellátási szerzıdését  
                          Szólád településre is kiterjesztett módon a kérelemnek megfelelıen  
                          jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a változás utáni megállapodás  
                          aláírására. 
 
                          Határidı: azonnal és folyamatos 
                          Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
2.2/ Balatonıszödi gyermeknap megtartásához való hozzájárulás 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a balatonıszödi gyermeknap 
megrendezése 280 ezer forintba került. Ezen a rendezvényen sok balatonszemesi gyermek is 
részt vett, ezért javasolja a költségek felének Balatonszemes által történı átvállalását.  
 
Boór Miklós  képviselı: Mint iskola igazgató is jelzi, hogy sok balatonszemesi gyermek volt 
jelen a rendezvényen és a támogatás megadását javasolja. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 6 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 
  183/2011.(VII.12.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
            Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Balatonszemes- 
                       Balatonıszöd községek 14 év alatti gyermekeinek részvételével Balatonıszöd  
                       sportpályáján tartott gyermeknapi rendezvényének költségeihez 50 %-os  
                       mértékben 140 ezer ft-tal  hozzájárul. 
                       A gyermeknapi költségek számláinak kifizetését teljesítı fı szervezıje a  
                       Balatonıszöd Községi Önkormányzat felé a támogatás a költségvetés  
                       finanszírozási hitelkeretének terhére átutalható  
 
                       Határidı: azonnal és 2011. dec. 31. 
                       Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, javaslat, bejelentés nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 14 
óra 45 perckor bezárta.  
 
 
      Kmf. 
 
 

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna 
 polgármester        körjegyzı  


