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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
21-én 14.00. órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti nagy termében 
megtartott  nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı    Boór Miklós ált. isk. igazgató 
Fias Istvánné képviselı           Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Kocsisné Liber Márta képviselı   Róka László Mőv. ház igazgató 
Mischl Antalné képviselı    Kertész Adél a Nonprofit Kft ügyvezetıje 
Petrus Péter képviselı    Selmeczi Ágnes rendezvényszervezı 
Zrínyi László képviselı (késve érkezett) 
    
Távolmaradását elıre jelezte:   Érdeklıdı: 4 fı 
 
Szomorú Szilárd képviselı     
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı              
 
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait,  a meghívottakat és az 
érdeklıdıket.  
Megállapítja, hogy a testület 7 fıvel jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
Elıterjesztette napirendi tervezeteit:  
 

1. Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
és bizottsági döntésekrıl 

      Elıterjesztı: Takács József polgármester 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról 

      A 2009. évi költségvetésrıl szóló 10/2009.(II.16.) számú rendelet módosítása 

       Elıterjesztı: Takács József polgármester 

3. A 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos rendeletek módosítása 

       Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 

4. Idegenforgalmi szezon értékelése. Beszámoló a nyári rendezvényekrıl 

      Elıterjesztı: Takács József polgármester 

      Kiegészítı javaslatot ad: Selmeczi Ágnes rendezvényszervezı 

                                              Róka László mővelıdési ház igazgató 

5. Aktuális ügyek 
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a. Balatonszemes 1448 hrsz alatti Rajk László utca elnevezése 
b. Balatonszemes 1195/2 hrsz alatti köz Óvoda közre történı 

nevezése 
c. Balatonszemes Arany János utca közvilágítás kiépítésének 

ügye 
d. Balatonszemes 784 hrsz alatti ingatlan föld elszállítási ügye 
e. Balatonszemes 784 hrsz alatti ingatlan elidegenítési ügye 
f. Pályázati lehetıségek és azokban való részvétel 
g. Cikói Hulladékkezelı Központ létesítéséhez való 

hozzájárulás 
h. Intézmények világítás korszerősítésének megtárgyalása 
i. egyéb egyedi ügyek megtárgyalása 
 

A napirendi tervezetek tárgyalását az idıközben megérkezı Zrínyi László képviselıvel 8 

igennel ellenszavazat nélkül a testület elfogadta. A tanácskozás 8 fıvel folytatódott. 

 

1./ Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági 
döntésekrıl 

Elıterjesztı: Takács József polgármester 

/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester az alábbi szóbeli kiegészítést tette:  

• Az IKSZT pályázat elkészítése folyamatban van.  
• Az SCD Holding 300 ezer forinttal támogatta a nyári rendezvények lebonyolítását. Az 

összeg egyik felét  a Szemesi Fesztiválra, másik felét pedig a kettes fogathajtó 
versenyre fordították. Kistérségi ülést tartottak az élményfürdıben. Itt döntés született 
az egységes Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatban, és a szerzıdés aláírásra került.  

• Tárgyalás kezdıdött Dezsı Pállal és társaival egy csónakkikötı építése ügyében.  
• Keszthelyen tartották a Tervtanács soron következı ülését. Ennek napirendjén 

szerepelt az SCD Holding Lidó kemping területén történı építési ügye. Az említett 
tervet a Tervtanács elvetette.  

• Augusztus 20-án kenyérszentelést és megemlékezést tartottak az ünnep kapcsán.  
• Sajnálattal közli, hogy Balatonszárszó nem tudja vállalni az iskolabıvítési pályázat 

feltételeit, ezért Balatonszemes és Balatonföldvár  40 gyermek hiánya miatt kb. 200 
millió forinttól esik el. Itt említi meg, hogy a Beszédjavító Általános Iskola 
megtartásával ezt a problémát ki lehetett volna küszöbölni. A balatonföldvári 
polgármester asszonnyal próbálnak lépéseket tenni annak érdekében, hogy a 
pályázatot be tudják nyújtani.  

• A Bagódombi kemping rendbetétele folyamatban van. A zöldhulladékot a Zöldfok Zrt. 
gépeivel ledarálják, és elszállítják a területrıl.  

• A 7-es fıút melletti felújított kereszt köré kovácsoltvas kerítést készítettek, amit a 
községnek ajándékoznak.  

• A BFT ülésén betegsége miatt nem tudott részt venni, de olyan információkat kapott, 
mely szerint jövı évtıl az idegenforgalmi adó bevétel mellé a plusz 2 Ft helyett már 
csak 1 Ft-ot fog adni az állam. Ez sajnos jelentıs bevétel kiesést jelent az 
önkormányzat számára.  
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A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

1./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 
polgármester két ülés közötti tevékenységérıl szóló tájékoztatót; 
a vitában elhangzottakkal együtt, a következıkben felsorolt 
határozatok tekintetében elfogadja, illetve tudomásul veszi: 

    
140/2009.(VII.01.)  
142/2009.(VII.01.);   243/2009.(VII.01.);   
144/2009.(VII.01.); 145/2009.(VII.01.); 
154-155/2009.(VII.13.);   156/2009.(VII.13.); 
158/2009.(VII.13.); 163/2009.(VII.20.);  
165/2009.(VII.20.); 166/2009.(VII.20.); 
167/2009.(VII.20.); 170/2009.(VII.27.); 
171/200.(VII.27.); 172/2009.(VII.27.); 
181/2009.(VII.27.); 182/2009.(VII.27.); 
183/2009.(VIII.17.); 184/2009.(VIII.17.); 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 
  

 
 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi     végrehajtásáról.  
A 2009. évi költségvetésrıl szóló 10/2009.(II.16.) számú rendelet módosítása 

Elıterjesztı: Takács József polgármester 

/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı a Pénzügyi Bizottság véleményét ismerteti. Elıször is 
megköszöni az áttekinthetı anyagot. Kitőnik belıle, hogy az elmúlt fél évben próbálták 
elkerülni a túlköltekezést. Sajnálja, hogy a költségvetési hiányt nem sikerült lecsökkenteni. 
Látszik, hogy a Kht 11 millió forintos tıkepótlását szeretnék a támogatásból levonni és más 
célra felhasználni. A bizottság eleinte nem javasolta a 11 M Ft-os csökkentést, de a körjegyzı 
asszonnyal történt megbeszélés után változott a véleményük. Kérik, hogy a könyvelı 
november táján készítsen egy elızetes mérleget,  amelybıl ki lehet mutatni, hogy a Kft-nek 
van- e vesztsége, vagy nincs. Erre szükség van a jövı évi költségvetés tervezéséhez. 
Összességében a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Mischl Antalné képviselı nagyon jónak, áttekinthetınek találja a beszámolót.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı kiegészítésként elmondja, hogy a kv-i rendelet 
módosításának tervezetében a létszám adatban szereplı 62 fı valójában már 68 fı a 
Pedagógiai Szakszolgálat mőködésébıl eredıen. Ez természetesen az I. félévet még nem 
érinti.  
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A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

193/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat az önkormányzat 2009. évi költségvetés   
I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az elıterjesztésnek 
megfelelıen tudomásul veszi. 
A „Szemesért”  Nonprofit Kft. átalakulása során  szükséges tıkepótló és  
veszteségrendezésre szükséges pénzeszköz fedezetének megteremtése  
érdekében  a mőködésre elıirányzott 90.000 ezer Ft-ot 79.000 ezer Ft-ra 
csökkenti. A Kft. veszteségének elkerülése érdekében a ¾ éves beszámoló 
elıterjesztésekor a várható eredményének kalkulációját és szükség esetén  
megoldási javaslatot is elı kell terjeszteni. 
 
Határidı: 2009. november 30, ill. ¾ éves beszámolót és 2010. évi koncepciót 
                tárgyaló KT. ülés idıpontja. 
Felelıs: Takács József polgármester 
 

 
A Képviselıtestület a féléves beszámolóval együtt elıterjesztett rendeletmódosítást azzal a 
kiegészítéssel, hogy a ¾ évi beszámolóval egyidejőleg a Kft. készítsen kimutatást várható 
eredményérıl és legkésıbb december közepén intézkedést kell tenni az újabb veszteség 
elkerülése érdekében. 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2009 (09.21.) rendelete  

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 10  / 2009 (II.16) RENDELET 
 Módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 

 

3./ A 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos rendeletek módosítás 

 Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 

/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismertette azon rendeleteket, amelyek a felülvizsgálat 
tárgyát képezték, ezek közül melyek azok, amelyek az irányelvnek teljesen megfelelnek és 
melyek azok, amelyek nem felelnek meg ugyan, de az irányelvben meghatározott okok 
alapján fenntartásuk indokolt. 
Külön jelezte melyek azok a rendeletek amelyek a közrend, közbiztonság, melyek a 
környezetvédelmi és melyek a fogyasztóvédelmi szempontból indokoltak és egy rendelet (a 
helyi zászló, címer, valamint díszpolgári cím adományozásáról) pedig  a nemzeti 
örökségvédelmi és történelmi érték megırzése szempontjából indokolt 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

20/2009 (IX.21.) számú rendelete 
a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbıl adódóan  

az érintett önkormányzati rendeletek módosításáról 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

 

 

4./ Idegenforgalmi szezon értékelése. Beszámoló a nyári rendezvényekrıl 

      Elıterjesztı: Takács József polgármester 

      Kiegészítı jelentést ad: Selmeczi Ágnes rendezvényszervezı 
                                Róka László mővelıdési ház igazgató 

       
      /Írásos elıterjesztések a jegyzıkönyv mellékletét képezik/ 
 

Takács József polgármester köszönti Selmeczi Ágnes rendezvényszervezıt.  
Elöljáróban annyit kíván elmondani, hogy egy kis tévedés történt egyik kempingben az 
idegenforgalmi adó elszámolásban, de ez tisztázásra került. A bevételeket tekintve úgy tőnik, 
hogy a tavalyihoz hasonló összegre számíthatunk. 
Véleménye szerint a nyári rendezvények nagyon jól sikerültek. A Szemes Fesztiválon 
korábban soha ennyi érdeklıdı nem volt, mint az idén. Alaposan felkészültek a négy napos 
rendezvény lebonyolítására. Apróbb hiányosságok elıfordultak, de törekedni fognak rá, hogy 
a jövıben ezeket kiküszöböljék. Nagyon fontosnak tartja, hogy egy tiszta, rendezett település 
fogadja a vendégeket.  
Ezt követıen felkéri Róka Lászlót, a mővelıdési ház igazgatóját, hogy amennyiben az írásos 
anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, azt tegye meg.  
 
Róka László mővelıdési ház igazgató kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló írásakor 
még nem álltak rendelkezésre az  augusztus 31-i könyvelési adatok. Azóta kiderült, hogy jobb 
a helyzet, így az 1 millió forintos pótelıirányzat   500 ezer forintra módosult. A szüreti bállal 
kapcsolatban elmondja, hogy október 10-én kívánják megrendezni. Eddig azért nem tudott 
pontos információt adni, mert nem lehetett tudni, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre a 
program lebonyolításához. A nyári rendezvények programterv alapján bonyolódtak le, egy-két 
kivételtıl eltekintve. A beszámoló befejezése egy kicsit szokatlan, de úgy véli, mindenkinek 
joga van a vélemény nyilvánításra. A Szemesi Miújság megjegyzéseit túlzónak tartja. A nyári 
programok nézıszáma túlszárnyalta az elképzeléseit. A Szemesi fesztivált nagyon jó 
rendezvénynek tartja, de a mővelıdési ház éves költségvetéshez képest sokallja a 
megrendezésére fordítható összeget. Úgy látja, hogy a terembérleti díjak régen lettek 
megállapítva, ami változtatást igényel. A mővelıdési ház világítása szintén korszerősítésre 
szorul. A nyár folyamán a zenepavilonnál is akadtak problémák, amelyeknek megoldásában 
sok segítséget nyújtott Sárfi Sándor.  
 
Takács József polgármester megköszöni a kiegészítést, és felkéri Selmeczi Ágnes 
programszervezıt, mondja el a nyári rendezvényekkel kapcsolatos tapasztalatait. 
 
Selmeczi Ágnes programszervezı megköszöni, hogy bizalmat szavaztak neki a Szemesi 
Fesztivál megszervezésére. Elmondja, hogy hagyomány tiszteletbıl rendezik július végén az 
említett programot. Ezzel kapcsolatba néhány tanulságot, megjegyzést kíván elmondani. A 
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meghirdetett programok szinte mind megvalósultak,  kivéve a szemesi zeneiskolásokat, 
akikkel nem sikerült megegyezni. Rengeteg látogatót vonzottak a rendezvények. Egy idıben 
több helyszínen zajlottak   az események, ami utólag bebizonyosodott, hogy jó megoldás volt. 
Véleménye szerint más megoldást  kellene keresi a Somogyi Egyetemistákért ösztöndíj 
pályázat díjainak átadását illetıen. Nem tartja szerencsésnek, hogy a fesztivál megnyitóján 
történik az említett ösztöndíjak átadása. Ezeket javasolja egy protokoll fogadás keretében 
átadni. Megköszöni minden közremőködınek a segítségét, akik a fesztivál megnyitóján 
segítettek a protokoll lebonyolításában. A jövıben az áramszolgáltatáson változtatni kell, 
mivel ez idén is kisebb problémát okozott. A Rózsa park tökéletes helyszín a lebonyolításra, 
az ırzés biztosítását kell még jobban megszervezi. Úgy véli, a településnek szüksége van egy 
ilyen rendezvényre. Megköszöni minden szponzornak a támogatását, akik hozzájárultak a 
fesztivál sikeréhez. Még egyszer megköszöni a bizalmat, és szeretné, ha a jövıben is İt 
bíznák meg a fesztivál szervezésével. A jövıre vonatkozóan már vannak ötletei, elképzelései.  
Ezt követıen átadja Takács József polgármesternek a fesztivál Emléklapját. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı szinte valamennyi eseményen részt vett, és úgy látja, soha 
nem volt ilyen színvonalas a rendezvény. Az elmúlt években is megközelítıleg ekkora 
összeget fordítottak a fesztivál megrendezésére. Fontosnak tartja, hogy a rendezvényszervezı 
és a mőv.ház vezetı között jó munkakapcsolat alakuljon ki. Nehezményezi, hogy a 
versmondó tábor mővelıdési házban tartandó rendezvénye  miatt Horgas Eszter koncertjét a 
Baptista imaházban kellett megtartani. Ennek nem lett volna szabad így alakulni, ezért a 
jövıben ilyen dolgokra jobban kell ügyelni.  
 
Róka László mőv.ház. igazgató elmondja, hogy a versmondók a fellépést a kis teremben is 
vállalták volna. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı  megköszöni Selmeczi Ágnesnek a színvonalas 
rendezvényt.  Fájlalja, és etikátlannak tartja, hogy Róka úr beszámolója a testületi ülést 
megelızıen megjelent a Szemesi Miújságban, valamint felkerült a honlapra. Elıbb a 
testületnek kellett volna megtárgyalni. A beszámolóval nincs megelégedve, részletesebb 
tájékoztatást várt, hiányolja a programok felsorolását. Az augusztus 20-i rendezvény nem 
igazán nyerte el tetszését, mert az ünnep méltósága mást kívánt volna meg. A költségekrıl 
szeretne tájékoztatást kapni.  
 
Mischl Antalné képviselı nagyon elégedett a Szemesi Fesztivállal, és szeretné, ha a jövıben 
folytatódna.  Véleménye szerint augusztus 21-én kevés volt a program, és nem tartja jó 
megoldásnak, hogy akkor került sor a tőzijátékra is. Augusztus 20. a szezonzáró, akkor kell 
megtartani a tőzijátékot is. 
 
Róka László mőv.ház igazgató úgy látja, hogy valóban lehetett volna több programot 
szervezni a 4 napos hétvégére, de akkor teljesen elfogyott volna a pénz. Aránytalannak tartja 
az összegek felhasználását. Véleménye szerint nem etikátlan a Szemesi Miújságban 
megjelentetett beszámoló, hiszen nyilvános ülés tárgya. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy könnyen kellemetlen helyzetbe lehet hozni egy 
intézményvezetıt. Ezzel kapcsolatban megígéri, hogy két évre visszamenıleg kigyőjteti, 
mennyi pénzt költöttek a Szemes Napokra. Korábban is gyakran elıfordult, hogy nem napján 
tartották a rendezvényeket. (Ezzel kapcsolatban példákat említ: március 15., október 23. stb.) 
A mostani esetet leszámítva a Miújságban errıl soha nem jelent meg írás. Véleménye szerint 
az ott leírtak egy magánember véleményét tükrözik, ezért nem tartja mérvadónak. Még 
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egyszer megköszöni mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Szemes 
Fesztivál ilyen sikerrel záruljon. Bízik benne, hogy az elkövetkezendı idıben is folytatódik ez 
a szép sorozat.  
 
Fias Istvánné képviselı hiányolja, hogy nem kaptak kimutatást arról,  mennyi pénzt költöttek 
el a mővelıdési ház költségvetésébıl. Idén a pályázati pénzek sajnos elmaradtak, de a jövıben 
újra pályázni kell, hogy több pénz jusson a programokra. Különféle vélemények jelentek meg 
a költségvetést illetıen, de ı úgy látja, nem faragták le mővelıdési ház költségvetését, hanem 
megtoldották 1 millió forinttal.  Nem tartja szerencsés dolognak, hogy a Szemesi Miújságot 
belekeverték a beszámolóba, hiszen ez nem tartozik oda. A könyvtári feladatok ellátásával 
kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati kiírás tartalmazta ennek a feladatnak az ellátását is, 
amit a pályázó elvállalt. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy valóban soknak tőnik a 2 millió forint egy 
négy napos rendezvényre, de ez a fesztivál nagyon sok pluszt hozott a községnek. Egyét ért a 
közmővelıdési szakértıvel, mi szerint egy ilyen településen szükség lenne egy 
Idegenforgalmi Bizottságra. A jövıben fontolóra kell venni egy ilyen bizottság létrehozását. 
Megköszöni Selmeczi Ágnesnek és Róka Lászlónak a nyári programok szervezését és 
lebonyolítását. Jó ötletnek tartja, hogy több helyszínen  zajlottak a rendezvények. A tőzijáték 
augusztus 21-én történı megrendezéséért kicsit felelısnek érzi magát. Elmondja, hogy a 
pirotechnikus 20-án csak késıi idıpontban tudta volna vállalni a rakéták kilövését, ezért 
döntöttek a 21-e mellett. Úgy vélték, hogy éjfél tájban már kevesebben néznék a tőzijátékot, 
mint egy korábbi idıpontban.  
 
Selmeczi Ágnes programszervezı elmondja: Pécsi László kántor olyan kéréssel kereste meg, 
hogy jövıre a Szemesi Fesztivál idején szeretne szervezni egy nemzetközi egyházzenei  
fesztivált.  Ezért kéri, hogy a Képviselı-testület mielıbb hozzon döntést a 2010. évi 
fesztivállal kapcsolatban.  
 
Petrus Péter képviselı úgy véli, mindenben lehet hibát találni, de összességében nagyon jók 
voltak az idei rendezvények. Minden elıadás más és más réteget érdekelt, ezért is volt 
szerencsés a több helyen történı lebonyolítás.  Köszönetét fejezi ki a rendezvényekért.  
 
Takács József polgármester megköszöni mindazok munkáját, akik a nyári rendezvények 
sikeres lebonyolításában részt vettek.  
 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

194/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat az idegenforgalmi szezon  
                                  kiértékelésérıl szóló beszámolókat – ezen belül a Latinovits Zoltán  
                                  Mővelıdési Ház rendezvényeirıl, valamint a Kıporosi Bt –vel  
                                  közmővelıdési szerzıdése alapján szervezett „Szemesi Fesztivál  „ 
                                  rendezvényeirıl szóló beszámolókat elfogadja. 
                                  A soron következı Képviselı-testületi ülésre ki kell dolgozni a              
                                  rendezvényenként a bekerülési költségeket. 
                                  A Képviselı-testület valamennyi rendezvényszervezınek köszönetét  
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                                  fejezi ki a színvonalas szervezésért. 
 
                                  Határidı: azonnal és soron következı Kt. ülés. 
                                  Felelıs: Takács József polgármester; Róka László mőv. ház vezetı. 
  
       
 
 
5./ Aktuális ügyek 
 

a. Balatonszemes 1448 hrsz alatti Rajk László utca elnevezése 
 
 
Takács József polgármester elmondja,  egy nyaralótulajdonos jelezte, hogy több társával  
együtt szeretnék a  Rajk László utca nevének megváltoztatását. Idıközben érkezett egy másik 
javaslat is Stirling János úrtól, aki néhai nagyapjáról, Dr. Mócsy Jánosról szeretné az utcát 
elnevezni. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy Dr. Mócsy János hajdanában Fürdıegyesületi 
elnök, egyetemi tanár volt, sıt lexikonokban is említik a nevét tudományos munkája révén. 
Neve nem főzıdik a politikához mert orvos volt, és itt nyugszik a balatonszemesi temetıen. 
Kéri a képviselıket, mondják el javaslataikat a témával kapcsolatosan.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı a Pénzügyi Bizottság véleményét tolmácsolja, miszerint 
egy kikötésük van, mégpedig az, hogy politikusról ne nevezzenek el  utcát. Megemlíti, hogy 
egyúttal át lehetne nézni valamennyi utca nevét, és ha esetleg változtatni kívánnak, azt 
egyszerre tegyék. Elmondja, hogy személyesen beszélt Striling János úrral, aki korábban már 
készített egy beadványt az utcanevekrıl, és ezt hajlandó lenne újból elkészíteni. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester azt javasolja, hogy helyi hírességekrıl nevezzék el 
az utcákat. Ezen túlmenıen arra szeretne választ kapni, mibe kerül egy utcanév változtatás az 
ott lakóknak.  
 
Zrínyi László képviselı elmondja, hogy a névváltozás átvezetését az önkormányzatnak kell 
kezdeményezni a földhivatalnál. Az okmányok cseréjének anyagi vonzata van. Emlékezteti a 
képviselıket, hogy a Rajk László utcán kb. 20 éve keresztelték erre a névre, mert korábban 
nem volt neve. Rajk Lászlóról azt kell tudni, hogy a kommunista rendszer áldozata lett. Nem 
javasolja az utca nevének megváltoztatását. Felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi években 
senkinek nem adományoztak  díszpolgári címet. Utcát élı személyrıl nem szokás elnevezni, 
ezért javasolja a díszpolgári cím adományozását. Így késıbb több lehetıség lesz utca nevek 
kiválasztására. Egyébként nem támogatja az utcák átnevezését. Véleménye szerint új utca  
nyitásakor kell ezt  
 
Petrus Péter képviselı javasolja, kérjék ki az utca lakóinak véleményét a névváltoztatást 
illetıen. Utána térjenek vissza a témára.  
 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen és 1 
nem szavazattal,  az alábbi határozatot hozta: 
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195/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
A Képviselı-testület a Rajk László utca átnevezés elıtt elrendeli az 
érintett tulajdonosok megkeresését a  véleményük megismerése 
érdekében és  felkéri Dr. Stirlling János professzor urat az utcák 
neveinek felülvizsgálatában való részvételre és a  felmérés alapján 
történı elnevezések és átnevezésekhez való javaslattételre. 
 
Határidı: folyamatos és december 31. 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

b. Balatonszemes 1195/2 hrsz alatti köz Óvoda közre történı nevezése 
 

A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, 7 igen és 1  
nem szavazattal,  az alábbi határozatot hozta: 
 

196/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
A Képviselı-testület az Óvoda köz utca átnevezés elıtt elrendeli az 
érintett tulajdonosok megkeresését a  véleményük megismerése 
érdekében. Egyúttal felkéri Dr. Stirlling János professzor urat az 
utcák neveinek teljes körő felülvizsgálatában való részvételre és a  
felmérés alapján történı elnevezések és átnevezésekhez való 
javaslattételre. 
 
Határidı: folyamatos és december 31. 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 

c. Balatonszemes Arany János utca közvilágítás kiépítésének ügye 
 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı a Pénzügyi Bizottság véleményét ismerteti, mi szerint nem 
támogatják a közvilágítás kiépítését. Döntésüket azzal indokolja, hogy jelenleg nem lehet 
tudni,  a jövıben milyen beruházásokra készül az SCD Holding azon a területen. 

 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

197/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
A Balatonszemes Vadvirág Kemping „Lellei utca”  közvilágítás 
bıvítésére tett javaslatot az SCD Holding beruházásától teszi  
függıvé, és a tulajdonosokkal egyeztetett módon, a fejlesztési 
elképzelések egyeztetése után tér arra vissza. 
 
Határidı: azonnal és az SCD Holding beruházásával egyidejőleg 
Felelıs: Takács József polgármester 
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d. Balatonszemes 784 hrsz alatti ingatlan föld elszállítási ügye 

 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tudott dönteni az 
ügyben. Úgy érzi, hozzáértı embereknek kell eldönteni, hogy jelen esetben mi lenne a jó 
megoldás. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy az eredeti döntés szerint rendes áron 
értékesítjük a területet, azzal a feltétellel, hogy e leomlott földet onnan elszállíttatjuk, még 
pedig  a Kft. új telephelyére. A leendı vevık nem akarják az elszállítást, hanem az a kérésük, 
hogy a földet tolják vissza partfalhoz. Az elszállítás balesetveszélyt idézhetne elı.  
 
Takács József polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az átjáró közelében lakók 
aláírásgyőjtést kezdeményeztek a lejáró megmaradása érdekében.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Ehhez kapcsolódik a rádi telepen lakók beadványa, amiben 
azt kérik, hogy a terület értékesítése esetén is biztosítson gyalogos lejárót az önkormányzat a 
lakók számára. Emlékeztetıül elmondja, hogy az említett lejáróhoz viszonylag közel található 
egy hasonló gyalogos lejáró, amit még a Kht. épített. El lehet azon gondolkodni, hogy esetleg 
ez mellé egy-két  kandeláberbıl álló világítótestet helyezzenek el.  
 
Petrus Péter képviselı úgy véli, oda kell adni az egész területet a vevınek. A felsı részt fel 
kell tölteni, a többi földet pedig el kell szállítani.  
 
Vevı: Megköszöni a Képviselı-testületnek, hogy foglalkoznak az üggyel. Partnerek abban, 
hogy az adott áron megvásárolják a területet.  
 
Zrínyi László képviselı elmondja, hogy a rendezési tervben már megszüntették ezt a 
lejártók. Kb. 150 méterrel távolabb van egy másik.  Legolcsóbb megoldásnak azt tartja, ha az 
árkot  kiszedik,. és egy korlátot helyeznek el mellette. Tudomása szerint más Balaton parti 
településen sincsenek sőrőn elhelyezett lejárók. Javasolja az egész terület eladását a vevı 
részére. Így a tulajdonosnak lesz egy rendes területe, és karban tudja tartani. 
 
Böröczky Szilárd képviselı is a terület eladását támogatja.  
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a 784. hrsz-ú út rendezése 
során leomlott föld visszatöltésére Bognár és társa által benyújtott 
árajánlatot nem fogadja el. 
A területen a vevı által tereprendezéshez igényel föld elterítését 
követıen új ajánlatot fog kérni. 
 
Határidı: azonnal és a tereprendezést követı KT. ülés 
Felelıs: takács József polgármester 
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e. Balatonszemes 784 hrsz alatti ingatlan elidegenítési ügye 
 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

199/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képezı 784 hrsz-ú ingatlant a 109/2009 
(V.25.) sz. határozatának megerısítésével - a 198/2009 (IX.21.) 
határozatban rögzített tereprendezés kivételével – a kérelmezı Nagy 
Ildikó részére teljes szélességében és a szomszédos telkek 
telekmélységének vonalában történı megosztást követıen értékesíti. 
A „rádi üdülıtelep” üdülı tulajdonosainak beadványára az 
érintetteket tájékoztatni kell arról, hogy a Balatonra való lejutásuk 
érdekében a 768 hrsz alatti ingatlanon kiépített lépcsıvel és korláttal 
ellátott gyalogos lejáró lett kiképezve. 
A lejáró biztonságos közlekedési feltételeihez a Képviselı-testület 
megvizsgálja közvilágítás lehetıségének megteremtését. 
 
Határidı: Adás-vétel elıkészítésére 15 napon belül 
               A lejáró feltételeinek javítása felülvizsgálatához  
               2010. évi kv. rendelet készítésének ideje. 
Felelıs. Takács József polgármester 
 
 
 

f. Cikói Hulladékkezelı Központ létesítéséhez való hozzájárulás 
 

 
Kocsisné Liber Márta képviselı kevesli az  információt a hulladékkezelı központtal 
kapcsolatban.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy  nem tartozunk hozzájuk, érdekeltségünk sincs 
benne. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Cikó, és még jó néhány település korábban nem lépett be a 
Zöldfok konzorciumban. Most a 104 településsel közösen alapítottak egy társulást, hogy 
olcsóbban megoldhassák a szilárd hulladékszállítást. A lerakó telep ezzel szemben a Zöldfok 
Zrt. tulajdona, mert korábban ı pályázott a kiépítésére. Addig nem tudják a társulást 
bejegyeztetni, amíg a Zöldfok  társulásának tagjai a beleegyezésüket nem adják hozzá.  
 
Mischl Antalné képviselı véleménye szerint nekünk is kellene valami olcsóbb megoldást 
találni a szemétszállítás megoldására. 
 
Petrus Péter és Zrínyi László képviselık a javaslat elfogadását támogatják.  
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A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, 2  tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 
 

200/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, - mint az 
ISPA programban részt vevı település -  hozzájárulását adja, hogy a 
pályázat során alakult Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérségen belül  
- a konzorcium vagyonát és tulajdonát nem csökkentı módon -  a 
Cikói hulladék lerakóhely üzemeltetésére a lerakóhely 
vonzáskörzetéhez tartozó 100 önkormányzat  Hulladékgazdálkodási 
Társulást alakítson, s e társulás szabadon döntsön az üzemeltetı 
kijelölésérıl. 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás elnökét errıl tájékoztassa. 
 
Határidı: azonnal és jkv. kivonat megküldésére 15 napon belül 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
 

g. Intézmények világítás korszerősítésének megtárgyalása 
 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismerteti. E szerint 
nem javasolják az ajánlat elfogadását. 
 
Petrus Péter képviselı véleménye szerint nem kell elkötelezni magunkat. Az izzókat ki lehet 
cserélni energiatakarékos  fajtára.  

 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

201/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a CAMINUS Zrt ajánlatát 
megvitatta és azt nem fogadja el. 
 Az önkormányzat a energia megtakarítást anyagi erejéhez képest 
ütemezetten kívánja intézményeinél megvalósítani. 
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatot tévı cég a döntésrıl  
értesítést kapjon. 
 
Határidı: azonnal és 15 napon belül 
Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
 

h. Egyéb egyedi ügyek megtárgyalása 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 
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Kocsisné Liber Márta képviselı elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást.  

 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

202/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a 
jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető 
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.évi fordulójához. 
Kijelenti, hogy a felsıoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.évi 
fordulójának Általános Szerzıdési feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerzıdési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el. 
Megbízza Takács József polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásával 
 
Felelıs   :Takács József polgármester és  
                 Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Határidı: 2009. szeptember 30. 
 

 
 

i. Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának döntései: 
 
 
Zrínyi László képviselı a 103/2009. sz. BTKT határozattal kapcsolatban felhívja a 
figyelmet, hogy Balatonszárszó és Kötcse nem vesz részt a pályázatban. 
 
Takács József polgármester: Jelenleg úgy néz ki, hogy 40 gyerek hiánya miatt nem lehet a 
pályázatot benyújtani, és most is látszik a Beszédjavító Iskola hiánya. A kistérségi elnök 
asszonnyal közösen próbálnak valamilyen megoldást keresni a pályázat benyújtása érdekében.  
 
Zrínyi László képviselı a 99/2009. sz. BTKT határozatról azt kérdezni, melyik községekre 
vonatkozik. 
 
Takács József polgármester  elmondja, hogy Balatonföldvárt érinti. 
 
Zrínyi László képviselı nem javasolja az elfogadását.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı elképzelhetınek tartja, hogy Szemesen is akad olyan, aki 
családi napközit szervezne. 
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Szentiványi Jánosné óvodavezetı jónak találná,  ha a képviselı-testület egy stratégiát 
kidolgozna,  amelyben megegyeznének a 0-7 éves korosztály ellátásáról. A családi napközit 
szakmaiatlannak ítéli.  Véleménye szerint ez szabályozatlan dolog, nem ezt kellene támogatni.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı úgy érzi, az ügyeket elıbb helyben kellene megtárgyalni, és 
utána a kistérségnek dönteni.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a BTKT döntés csak akkor érvényes, a 
képviselı-testületek is megszavazzák.  
 
Az elhangzottak miatt a határozatok egyenként kerültek megszavaztatásra. 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

203/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

       Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testület  
                                       megtárgyalta a Balatonföldvár Többcélú  Kistérségi Társulási Tanács  
                                       2009. július 15, 27-én és augusztus 27-én tartott ülésén hozott  
                                       döntéseket és egyetért azzal, hogy a döntések alapján a Társulási  
                                       Megállapodás módosításra kerüljenek. 
                                       a./ A Képviselı-testület a 114/2009 (VII.27) BTKT határozatban,  
                                       megjelölt  Kistérségi Közoktatási Megállapodásban szerzıdı félként  
                                       nem érintett, nincs ellenvetése a Társulási Megállapodás határozatok 
                                       szövegével történı kiegészítése kapcsán. 
 
       b./       Balatonszemes Községi Önkormányzat korábbi döntéseit  
                                        megerısítve  a 127/2009 (VII.27) sz. BTKT határozatával egyetért és  

    az Egységes  Pedagógiai Szakszolgálat feladat átadását tartalmazó  
    Társulási Megállapodás II.2.1. pontjának módosítását jóváhagyja. 
 

                                       Felhatalmazza a polgármestert a jegyzıkönyvi kivonat továbbításával  
                                       és a módosított megállapodás aláírásával. 
 
                                       Határidı: azonnal és 15 napon belül 
       Felelıs: Takács József polgármester 
                     
 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

204/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
        Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                                        Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás 103/2009 (VII.15)  
                                        BTKT határozattal egyetért. A „DDOP-2009-3.1.2.A/2F Integrált  
                                        kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése  
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                                        pályázatban a 136/2009 (VII.01) határozatának megfelelıen részt  
                                        kíván venni az ott meghatározott feltételekkel és saját erı biztosítása  
                                        mellett. 
                                        Felkéri a polgármestert, az oktatási nevelési intézmény vezetıit és a  
                                        körjegyzıt, hogy a pályázat elıkészítéséhez szükséges adatokat,  
                                        győjtsék össze a benyújtásához a feltételek megteremtését segítsék  
                                        elı és tartsák a kapcsolatot a kistérségi társulással. 
                                          
                                        Határidı: azonnal, folyamatos a pályázati kiírás szerint 
                                        Felelıs: Takács József polgármester és értelem szerint  
                                                      az intézményvezetık 
  
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

205/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
        Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  

99/2009 (VII.15) BTKT  határozattal az alábbi kiegészítéssel ért 
egyet: 
A CsüCsök Gyermekellátási Szolgáltató Kft-vel  ne legyen 
kizárólagos ellátási szerzıdés kötve, a családi napközi ellátására 
megfelelı érdeklıdı esetén más személy, vagy szervezet is 
ugyanazon támogatási feltételekkel vállalkozhasson. 
A Társulási Megállapodás 1.a. pontjában a Tanács határozatában 
megjelölt feladat kiegészítésével egyetért. 
A Képviselı-testület megbízza az óvoda vezetıt, hogy a 3 éven aluli 
gyermekek részére a „vegyes bölcsöde-óvodai” csoport indítás 
feltételeit és lehetıségét vizsgálja felül,  és a felmerülı igények 
tájékoztató jellegő adataival megoldási javaslatait terjessze a 
Képviselı-testület 2010. évi költségvetési koncepcióját tárgyaló 
ülése elé. 
 
Határidı: azonnal, jkv. kivonat továbbítására 15 napon belül. 
                ill. a koncepciót tárgyaló Kt. ülés. 
Felelıs: Takács József polgármester a BTKT. elé tartozó ügyekben 
    Szentiványi Jánosné óvodavezetı javaslat kidolgozásra. 
 

A képviselı-testület a  121/2009 (VIII.27.)  sz. határozattal kapcsolatosan kiemelte, hogy bár 
a közoktatási társulásban és az intézmények pénzügyi gondnokságában nem vesz részt, de ez 
utóbbi támogatásának kistérségi társulási támogatása valamennyi önkormányzat közös 
pénzeszközét jelentené, beleértve az e feladatban részt nem vevı településeket is, ezért két 
képviselı tartózkodásával is jelezte, hogy ezt nem helyesli. 
 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2  tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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206/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

  Balatonszemes Községi Önkormányzat a 121/2009 (VIII.27.)  BTKT   
                                      határozata alapján a  Közoktatási  Társulási Megállapodás                                       
                                      módosítását elfogadja. 

  Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
 
   Határidı: azonnal 
   Felelıs: Takács József polgármester 

 
 

1. Berbence Hagyományırzı Egyesület támogatása 
 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az együttes 300 e Ft-os támogatási kérelemmel 
fordult a testülethez. Ezen kívül a 20 éves jubileum megünnepléséhez szeretnének 150 e Ft-ot 
kapni. A kéréssel kapcsolatban várja a hozzászólásokat. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a 300 e Ft-ot 
támogatja, de a 150 e Ft-ot nem.  
 
Nagy Róbert a Berbence Együttes vezetıje köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 
Balatonszemestıl és Balatonıszödtıl is kértek támogatást. Balatonıszöd támogatta ıket, de 
Balatonszemestıl nem kaptak visszajelzést. A 150 e Ft-ot azért kérték elkülönítve, mert azt 
mindenképpen jubileumra kívánják fordítani, melynek idıpontját november 21-re tőzték ki. 
Mindkét településnek felajánlották, hogy  a 300 e Ft támogatás fejébe településenként 3-3 
fellépést vállalnak. Balatonszemestıl tavasz óta semmiféle megkeresést nem kaptak. 
 
Takács József polgármester arra szeretne választ kapni, hogy a jubileumi ünnepséget milyen 
formában gondolták megtartani. Úgy véli, jó lenne összekötni a szemesi rendezvénnyel. 
 
Nagy Róbert a Berbence Együttes vezetıje elmondja, hogy több ötlet is született, de mivel 
az anyagi háttér bizonytalan, nem tudják mi tévık legyenek. A balatonıszödi képviselı-
testület a 150 e Ft-os támogatást a balatonszemesi döntéstıl tette függıvé.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a Képviselı-testület spórol, de az együttest 
mindenképpen szeretnék megtartani.  
 
Böröczky Szilárd képviselı úgy látja, hogy szükség van az együttesre. A 300 e Ft-ot 
támogatja. Szeretné, ha a jubileumot össze lehetne kapcsolni egy ıszi programmal. 
 
Nagy Róbert a Berbence Együttes vezetıje: Márciusban kezdték el a szervezést, 
valamennyi tagot értesítettek, aki az elmúlt 20 év alatt szerepelt az együttesben. Egy nagyobb 
szabású dolgot szeretnének összehozni. Arra még nem gondoltak, hogy ezt a rendezvényt 
összekapcsolhatnák egy másik programmal, és a november 21-i dátum nagyon közel van.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı részérıl fájó pont, hogy kevés szemesi tag van az 
együttesben. Úgy véli, elıször a jubileumi program részleteit kellene megismerni, és utána 
lehetne dönteni a kért összegrıl.  
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Nagy Róbert a Berbence Együttes vezetıje egyetért a képviselı asszonnyal a programot 
illetıen, de eddig ez nem került szóba. Próbálnak fiatalokat szervezni az együttesbe, de a 
folyamat kissé nehézkesen alakul. Vidéki fellépéseik alkalmával Szemes és İszöd hírét is 
viszik, hiszen a nevükben mindkét község neve megtalálható.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı megemlíti, hogy a kérelem a költségvetés elkészítése után 
érkezett, és olyankor már nem szívesen változtatnak rajta.  
 
Nagy Róbert a Berbence Együttes vezetıje elmondja, hogy mint civil szervezet, 
beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A beszámolót februárban adták le, a támogatási 
kérelemmel együtt. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı felhívja a figyelmet, hogy a jövıben ezt a kérelmet 
legkésıbb januárban adják le.  
 
Zrínyi László képviselı az iránt érdeklıdik, hogy az elmúlt 20 év alatt milyen minısítéseket 
értek el.  
 
Nagy Róbert a Berbence Együttes vezetıje elmondja, hogy több arany és ezüst minısítést 
kaptak, de mivel hagyományırzı egyesület, így nem mesteri cím elérése a céljuk.  
 
Petrus Péter képviselı elmondja, hogy tiszteletnek örvend az együttes. Maga részérıl a 300 
e Ft-ot támogatja, viszont tudomásul kell venni, hogy kevés a pénz, ezért a 150 e forintot nem 
tudja megszavazni.  
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önko9rmányzat Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetésének mőködési célra véglegesen átadott pénzeszközei terhére a 
módosított költségvetési rendeletének megfelelıen 300.000,- Ft támogatást 
biztosít a Berbence Hagyományırzı Néptáncegyüttes számára. 
A támogatás az Egyesület részére átutalható. 
A Képviselı-testület támogatja a Hagyományırzı Csoport jubileumi 
rendezvényének szervezését és javasolja, hogy azt forgatókönyvszerően a 
községi rendezvények sorába – több egyesület fesztiválszerő részvételének 
biztosításával szervezze meg. A Képviselı-testület a forgatókönyv és 
annak tételes költségvetése ismeretében e kiemelt rendezvény pénzügyi 
támogatására visszatér. 
 
Határidı: megítélt támogatás kiutalására 15 napon belül 
               kiemelt rendezvény ismételt Kt. ülés elé kerülésének ideje. 
 
Felelıs: Takács József polgármester átutalásért 
              Nagy Róbert egyesület vezetıje a kiemelt rendezvény  
                                   elıkészítéséért és Kt. ülés elé terjesztésért. 
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k. Pályázati lehetıségek és azokban való részvétel 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a Leader pályázat az elkövetkezendı 
idıszakban lesz kiírva, melyben egyetlen olyan cél sincs megjelölve, ami bennünket 
érinthetne. Amire lehetıség van, az a DDOP turisztikai fejlesztésekre vonatkozó pályázati 
kiírás. Ebbe talán beleférne a kilátó és kerékpáros pihenıhely kiépítése. A benyújtási határidı 
október 15.  
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

208/2009.(IX.21.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
        Balatonszemes Községi Önkormányzat a Regionális Operatív  
                                         Programok (ROP) keretében megjelent „balatoni térség turisztikai  
                                         vonzerejének növelése c. konstrukciójához DDOP-2009-2.1.1.D”
         címő pályázat benyújtását elhatározza. 
                                         A pályázat keretében  az alábbi célkitőzést kívánja megvalósítani: 
                                         Balatonszemes belterületén az önkormányzat  az1/1 tulajdonát  
                                         képezı Bagolyvár utca Keleti végén lévı és 1261. hrsz-ú 1 ha 
                                         6114 m2-es kivett közterületen Kilátó és kerékpáros pihenıhely 
                                         létesít. A Beruházás költségét  a leadott költségbecslés és árajánlat  
                                         alapján 26.700 ezer Ft –ot határoz meg, mely összegbıl annak 20  
                                         %-át   2009. évi költségvetésének felhalmozási  
                                         célú  tartalékának terhére  5.348 ezer Ft saját erıforrást biztosít. 
                                         Pályázati támogatási igényként 21.352 ezer Ft-ot jelöl meg.  
         Felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a fenti pályázatot készítse elı és 
                                          a pályázati felhívásban szereplı feltételekrıl gondoskodjon. 
                                          Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot írja alá és annak 
                                          határidıben történı benyújtásáról gondoskodjon. 
 
                                          Határidı: 2009. október 12. 
                                          Felelıs: Takács József polgármester 
                                                        Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elıkészítésért. 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 17.15. órakor  a nyilvános ülést bezárta, a tanácskozás zárt 
ülésként folytatódott. 
 
 
      
 

Kmf. 
 
 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
        körjegyzı        polgármester 


