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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 
19-én 14 óra 30 perckor kezdődő a Községháza tanácskozó termében megtartott  soron 
következő nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Böröczky Szilárd    Szántóné Pesti Amália jkv. 
Boór Miklós     Szentiványi Jánosné óvodavezető   
Gelencsérné Oszlár Viktória   Róka László műv.ház igazgató 
Liber Árpád     Kertész Adél Szemesért Kft. vezetője  
ifj. Vasicsek László    Szilvai Renáta pü-i előadó   
dr. Zóka László települési képviselők  
 
Jelen van még 2 fő érdeklődő. 
 
Takács  József polgármester megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselő-testület 7 fővel 
továbbra is jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
 A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti  napirend  tervezeteit:  

 
1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt       

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011 ( II.21.) számú rendelet módosítása 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
2/2011.(II.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

4. Beszámoló a tervezett beruházásokról, felújításokról a településfejlesztési és 
rendezési céloktól. 

            Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

5. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 
 

A képviselő-testület a javasolt napirendi tervezeteket tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt          
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     határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Takács József polgármester röviden ismerteti az elmúlt időszak fontosabb eseményeit. 
 Az egészségügyi beruházással kapcsolatban Sződi Istvánné levélben tájékoztatott, 

hogy a válság miatt kicsit lelassultak az események. A pénzügyi ütemezés tőlük 
független, de bíznak benne, hogy ez hamarosan változni fog. Ezt követően rövid időn 
belül jelentkezni fognak, addig is azon dolgoznak, hogy a fejlesztés mielőbb 
megvalósuljon Balatonszemesen, de ehhez egy kis türelmet kér.  

 A Nagy Lajos féle beruházásról annyit tud elmondani, hogy a szerződés Budapesten 
még aláírásra vár. 

 Augusztus végén ismét reneszánsz konferencia helyszíne volt a Latinovits Zoltán 
Művelődési ház. A rendezvény jól sikerült, jövőre is tervezik a megrendezését. 

 A művelődési ház felújítására vonatkozó IKSZT szerződés aláírásra került, a 
munkaterület átadása szeptember 12-én megtörtént, azóta folynak a munkálatok. 

 Szeptember 5.-én tanévnyitó ünnepségen vett részt.  
 Siófokon DRV konferencián zajlott, ahol elhangzott, hogy a  jövőben a vízdíjakat a 

kormány fogja meghatározni, de a képviselő-testületeknek kell elfogadni.  
 Nagy valószínűséggel kapunk a MÁV-tól egy gőzmozdonyt, és talán még egy vasúti 

kocsit is. Terveink szerint ezt a Kisfaludy utcai játszótér környékén kerül kihelyezésre. 
 Az óvoda bejárat fölötti tetőszerkezetet egy szülő munkadíj nélkül elkészítette, csupán 

az anyagköltséget kellett kifizetni.  
 Szeptember 10-én vitorlás regatta verseny került megrendezésre, sok résztvevővel, 

amely nagy sikert aratott. 
 
Liber Árpád Béla képviselő információi szerint a közelmúltban kistérségi polgármesteri 
összejövetel volt. Azt hallotta, hogy Holovits Huba kistérségi elnök szavazást kezdeményezett 
a balatonföldvári okmányiroda megtartásáról, amelyre polgármester úr „nem”-mel szavazott. 
Azt kérdezi, igaz-e a hír? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy Szemest nem befolyásolja a földvári 
okmányiroda, hiszen a közelben található Balatonlellén is. Egyébként nem vett részt ilyen 
rendezvényen, így hát nem is tudott nemmel szavazni.  
 
Dr. Zóka László képviselő emlékeztet rá, hogy már júniusban kérte felvenni a kapcsolatot a 
Fürdőegyesülettel. Az iránt érdeklődik, történt-e valami előrelépés az ügyben, és ha igen, 
mikor lesz a találkozó? Úgy véli, bizonyos ügyekben fontos lenne az ő véleményüket is 
kikérni. Amennyiben nem tettek lépéseket, annak mi az oka?  
A SanoCorp szerződések másolatát a mai napig nem kapta kézhez, noha már többször kérte. 
Azt kérdezi, a ciklus végéig vajon megkapja-e?  
Emellett szeretné látni a művelődési ház terveit, és abból is kér másolatot, valamint a 
kivitelezői szerződésből is. Elmondja, hogy a pályázatot még az előző testület szavazta meg, 
így nem látta a terveket. Sokan érdeklődnek a felújítás felől, ezért szeretne többet tudni róla, 
hogy tájékoztatást tudjon adni az érdeklődőknek. A visszajelzések alapján a faluban nem 
nagyon örülnek az előleg kifizetésnek, mert még nincs nagyon látszata a munkának. Minden 
esetre bízik benne, hogy nem lesz probléma. Azt kéri, hogy a jövőben döntés meghozatala 
előtt kapjanak a szerződés tervezetekből.  
Ezt követően a BAHART részvények kifizetése felől érdeklődik.  
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Olyan információ jutott a tudomására, miszerint az okmányirodák az új járási székhelyeken 
fognak működni. Véleménye szerint ezt a feladatot nem kellene a kistérségektől elvenni, ezért 
javasolja, kérjék fel a polgármestert, minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy 
ez a jövőben is így maradjon. Fontosnak tartja, hogy a lakosság ellátása a jelenlegi 
színvonalon maradjon. 
 
Takács József polgármester válaszában elmondja, hogy a Fürdőegyesület levelében 
megírták, hogy augusztus 6-án új választmány alakult. Keresik az időpontot az egyeztetésre, 
de megkeresés a mai napig nem történt. Más egyesület nem állt elő diktátummal, de a 
Fürdőegyesület diktálni akar. Ha lesz időpont, lehet a dologról tárgyalni. Szükség esetén 
falugyűlést lehetne összehívni az ügyben. 
A művelődési ház felújítása ügyében az utolsó testületi ülésen született döntés, de senki nem 
kérte a terveket. Ezért nem is érti a kérdést, a terveket bármikor kérhették volna, nincs semmi 
titkolni való. 
 
Dr. Zóka László képviselő nem állítja, hogy hibát követett volna el a polgármester, csupán a 
terveket szeretné látni. 
 
Takács József polgármester nem érti, ez a dolog miért most került szóba, hiszen  három hete 
szavaztak róla. Ha kérték volna, bármikor megkaphatták volna a terveket.  
Amennyiben nem lett volna BAHART részvény eladás, el sem tudták volna kezdeni a 
munkát. 
 
Liber Árpád Béla képviselő azt javasolja, bírálja felül magát a polgármester úr. Dr. Zóka 
képviselő társa már fél éve kérte a szerződéseket, hiszen a művelődési ház szerződést 
látatlanban fogadták el.  
A Fürdőegyesület annak idején sokat tett Balatonszemes fellendítéséért. Valamilyen módon 
támogatja az együttműködést, de úgy, hogy senki ne diktáljon feltételeket. A képviselő-
testületnek kompromisszumra kell törekedni. 
 
Takács József polgármester visszatérve a SanoCorp szerződésre elmondja, hogy annak 
idején mondatonként tárgyalták, és mindenki véleményt nyilváníthatott. Utólag is kiadható, 
nem titkolunk semmit, hangfelvétel készül az ülésekről. 
Valóban ápolni kell a jó kapcsolatokat, de ne a Fürdőegyesület határozza meg, mi hogy 
legyen. Nem igaz, az az állítás, hogy nem kérjük ki a véleményüket, mert az ülések 
nyilvánosak, emellett minden évben tartunk üdülőhelyi fórumot is. Korábban a rendezési 
tervhez is kértünk javaslatot, de nem érkezett semmi.  Lehet velük tárgyalni, figyelembe lehet 
venni a véleményüket, de nem szükséges minden egyesülettel együttműködési megállapodást 
kötni. Nekik sincs több joguk, mint bármelyik szemesi embernek. Korábban 
részönkormányzatot akartak létre hozni, és bele szerettek volna szólni a község irányításába, 
anyagilag hozzá akartak férni Balatonszemes pénzügyi bevételéhez. Ennek akkor ellenálltak, 
és a jövőben is keményen fogja képviselni a község érdekeit.  
 
Boór Miklós képviselő elmondja, hogy ő is megkapta Czirják Mariann FE elnök asszony 
levelét, amire válaszolt is. Balatonszemes község képviselő-testületének nem kizárólag a 
Fürdőegyesülettel kell kapcsolatot tartani, hanem az üdülőtulajdonosokkal. Mivel új 
választmány alakult, a stratégiát közösen kellene kidolgozni, nem pedig tényként tálalni. Ez 
így nem együttműködés, hanem diktátum. Helyére kell tenni a dolgokat, és le kell ülni 
tárgyalni.  
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Takács József polgármester a bejelentkezést kérő levéllel kapcsolatban elmondja, hogy az 
elnök asszony levele nem érdekli, ezt személyesen is elmondta neki. Azért nem érdekli, mert 
nem képviseli a lakosság többségének érdekeit. Tudomása szerint már több nyaraló tulajdonos 
is kilépett a Fürdőegyesületből. Elnök asszony sértőnek találta, hogy nem hozzájuk fordult 
segítségért. Nincs még egy olyan település a Balaton körül, ahol annyi lejárató cikket írnak a 
polgármesterről, mint nálunk. A Somogyi Hírlap legutóbbi cikkében sovinisztának nevezték a 
polgármestert, ami miatt akár pert is indíthatna, de még vár vele.  
 
Tahy Péter érdeklődő elmondja, hogy korábban a FE vezetője volt, és akkoriban 
megkeresett képviselőket, hogy a FE kéréseit továbbítsák a testület felé. Ezt nem vállalta fel 
senki, nem szerették volna lejáratni magukat a szemesi emberek előtt. Később egy 
kompromisszumra készebb hölgy vezetőt választottak elnöknek, de egy ilyen fajta szemben 
állás őt is irritálta. Tudomása szerint az együttműködési megállapodás ügyében halasztást kért 
a Fürdőegyesület, és majd az új vezetés fog erről később tárgyalni. Az üdülőhelyi fórumon 
újból szóba került az orosz tábor sorsa. A Fürdőegyesület felparcellázást javasol, ellentétben a 
nagy beruházásokkal, amiből biztosan  nem a helyi iparosoknak lesz munkája.  
Az adózó állampolgárok elvárják az ingyenes újságot, és azt, hogy ne legyen csúszás a 
határidőben. Hiányolják a korábbi lapszámokat.  
Ezen kívül hiányolja a 30 km-es sebességkorlátozó táblák kihelyezését, amire megoldást kell 
keresni.  
 
Dr. Zóka László képviselő  a SanoCorp szerződést nem véletlenül kérte, hiszen tartalmaz 
egy azonnali szerződésbontási okot. Valójában június 20-án egy már nem létező szerződést 
hoztak vissza a halál torkából. Türelmesek, hiszen szükség lenne a beruházásokra, és nem a 
képviselőket kellene leszidni. Azzal is megelégszik, ha a következő ülés anyagával együtt 
kapja meg a szerződést.  
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
              203/2011.(IX.19) számú Képviselő-testületi határozat 

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

 

                 154-161/2011.(VI.20.);163/2011.(VI.20.); 
168/2011.(VI.20.);   169/2011.(VI.20.);  

 170/2011.(VI.20.);    171/2011.(VI.20); 
174/2011.(VI.20.) 175/2011.(VI.20.) 
176/2011.(VI.20.); 178/2011.(VII.5); 
179-180/2011.(VII.5.);81/2011.(VII.12.); 
182/2011.(VII.12.); 183/2011.(VII.12.); 
184/2011.(VIII.2.); 185/2011.(VIII.2.);  
186/2011.(VIII.2.); 190/2011.(VIII.2.); 
191/2011.(VIII.29.); 192/2011.(VIII.29.; 
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193/2011.(VIII.29.); 194/2011.(VIII.29.); 
195/2011.(VIII.29.); 

     
  Határidő:  azonnal 

                                      Felelős: Takács József polgármester 
 
  2./  A polgármester átruháztott hatáskörbe hozott döntéseiről szóló 
                                    jelentést – az alábbiakban felsorolt határozatokat illetően - 
                                    elfogadja, ill. tudomásul veszi: 
                                                           

538-2/2011, 1435-2/2011, 1436-2/2011, 1536/2011, 1537/2011, 
1538/2011,  

                              1735/2011, 2005/2011, 2009/2011, 2057/2011, 2093/2011, 2095/2011,  
                              2101/2011, 2106/2011, 2124/2011, 2192/2011, 2193/2011, 2221/2011,  
                              2233/2011, 2247/2011, 2270/2011, 2271/2011, 2273/2011, 2301/2011,  
                            2324/2011, 2355/2011, 2365/2011, 2410/2011, 2411/2011, 2439/2011 
 
   Határidő:  azonnal 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
 
 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
      A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011 ( II.21.) számú rendelet módosítása 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Liber Árpád Béla képviselő észrevételként megemlíti, hogy a beszámoló táblázatai fölé illik 
felírni, az adatok 1000 forintban vannak feltüntetve. A költségvetési egyensúly úgy lett 
rendbe téve,  hogy bevételi oldal korábban fel lett emelve, ez pedig most visszaköszön. Akkor 
elfogadta, ellenben most nem tudja elfogadni. Kiegészítésként elmondja, hogy idén az 
idegenforgalmi adó összegét az időjárás nagyban befolyásolta.  
 
Boór Miklós képviselő: Korábban többen is elmondták, hogy papíron lehet 0 %-os 
költségvetést készíteni, de ezzel csak becsapják magukat. A hivatal évek óta megpróbálja a 
falu költségvetését a legjobban kihozni. Mindig arra törekednek, hogy az intézmények 
színvonalát tartani tudják. Bízni kell a csapat munkájában, nem vezetnek félre, pontos munkát 
végeznek.  
 
Liber Árpád Béla képviselő személy szerint nem fogadja el a beszámolót. Korábban is azt 
mondta, hogy az intézmények vonatkozásában tartalékoljanak annyi pénzt, ha a 
költségvetéssel valami probléma lenne, szükség esetén tudjanak honnan felhasználni. Senkit 
nem biztat arra, ne fogadja el, de a lelkiismerete azt követeli, hogy ő nemet mondjon. 
 
Boór Miklós képviselő: Minden intézmény a lehető legtakarékosabban gazdálkodik. Vagy a 
színvonalból kell engedni, vagy tudomásul kell venni, ennyibe kerül. 
 
Dr. Zóka László képviselő a tájékoztatót alapos munkának tartja. A szöveges indoklás 
tisztázza a gazdálkodást. A 0%-os költségvetést jónak tartotta volna, mert előbb-utóbb el kell 
jutni arra a szintre. A 40 milliós hiány már korábban is szerepelt,  ezt le kell faragni, és 0-ról 
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indulni. Bíztunk benne, hogy év közben plusz bevételhez jutunk. A jövő évi költségvetés 
szigorúbban kell tervezni. Már nem lesz a BAHART részvényekből bevétel. Ha ezen a szinten 
akarunk maradni, jövőre is megmarad a 40 milliós hiány, és hozzá kell nyúlni a BAHART 
bevételekhez. Fél a 2012-es évi költségvetéstől, ezért több időt kell rá fordítani. 
 
Takács József polgármester: Senki nem merte felvállalni a minőségi romlást. Nem volt 
javaslat a 0 szaldóra. Kíváncsi lesz, idén milyen javaslatok fognak elhangozni, mert vagy le 
kell építeni, vagy korlátozni kell valamit. Emlékeztetőül elmondja, hogy 2002-ben  70%-os 
volt az állami támogatás, ami 2010-ben 40%-ra csökkent. Egy biztos, jövőre nem lesz jobb, 
mint az idén volt.  
 
ifj. Vasicsek László képviselő: A SanoCorp üzletrész eladása 850 ezer forint. A pénz 
beérkezett-e? 
 
Takács József polgármester: Nem. 
 
ifj. Vasicsek László képviselő: A BAHART részvények fizetésével mi a helyzet? 
 
Takács József polgármester: 31 millió forint beérkezett, a szeptember 17-én esedékes 
összeg péntekig még nem jött meg a számlára, de bármikor megérkezhet.  
SanoCorp esetében, ha a testület úgy dönt, késedelmi kamatot lehet felszámolni, esetleg jogi 
eszközzel lehet élni, más megoldást nem tud. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy a napirend tájékoztató jellegű, 
így kell megítélni. A beszámolóban szereplő számok mindig 1000 forintban értendők, ezt 
törvény rögzíti, ezért nem tartották szükségesnek ennek feltüntetését. A költségvetés 
teljesítése időarányosnak tekinthető. A jövő évi koncepció, a parlament által előre magadott 
sarkalatos pontok alapján fog készülni. Nem rossz a költségvetési teljesítés, de a felhalmozás 
alacsony.  
 
Takács József polgármester mindenkinek megköszöni a takarékos gazdálkodást.  
 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal 2  nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 
 

           204/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

        Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 2011. évi  
        költségvetés I. félévi végrehajtásáról és a gazdálkodásról szóló tájékoztató  
        tudomásul vette, azt elfogadja. 
 

                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Takács József polgármester 

 
 

A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal 2  nem ellenében az alábbi rendeletet alkotta: 
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10/2011 (IX.19.) rendelet a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.14.) sz. rendelet 
módosításáról 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat költségvetése 339 ezer Ft állami támogatás bevétellel 
és ugyanannyi  kiadással növekszik.  
 
 
Fentieket követően Takács József polgármester 10 perc szünetet rendel el. 
 
 

SZÜNET! 
 
 

Szünet után: 
 
 
3./ A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2011.(II.21.)    
      sz. önkormányzati rendelet módosítása 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a 2010. évi CLXXI. 
tv. az 1993. évi III. tv.-t több irányban és hatálybalépési dátummal módosította. Az aktív 
korúak ellátásánál az un. bérpótló juttatás, mint fogalom megszűnt. E változás 2012. január 1-
től lép hatályba és a rendeletben ezentúl mint aktív korúak ellátása jelenik meg a 
munkanélküliek juttatása. 
A másik ennél nagyobb és szeptember 1-én hatályba lépő törvényi változás a lakásfenntartási 
támogatás, amelynek normatív és helyi (méltányossági) formája lesz. 
A normatív támogatást az kaphatja, akiknél az egy fogyasztói egységre jutóan számított 
nyugdíjminimum 250 %-a alatt van az 1 főre eső jövedelem. Ez 71. 250,-Ft/főre jön ki.  
A méltányossági, vagy helyi ellátást nem lehetőségként hozza a törvény, melyből az tűnik ki, 
hogy meg kell állapítani, amelyhez két alternatívát ismertet. Az egyik amelyet javasol a 
jövedelmi értékhatár 255 %-ra történő emelése. Ez  72.675,-Ft/fő jövedelemhatár. Minden 
más esetben az átmeneti segély és egyedi elbírálás volna a megoldás, amely esetben a 
jövedelmeken kívül a betegség és egyéb méltányolható körülmény is értékelhető volna. 
Egyúttal tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az E-On a fogyasztókat a lakásfenntartási 
támogatásról tájékoztatta, már most látható, hogy nagy az érdeklődés a lakosság részéről. 
Az alternatív megoldás a 300 %, vagy akár annál magasabb jövedelmi határ, és mindazon 
méltányolható körülmények rögzítése, amely figyelembe vételére sor kerülne a kérelmek 
elbírálásánál. Ennek hátránya, hogy az állami támogatás hiányában önkormányzati bevételt 
terhelő támogatásra előre láthatólag olyan nagy arányban a szűk források miatt nem tudnának 
fedezetet biztosítani. 
 
Ifj. Vasicsek László képviselő igazságtalannak érzi, hogy a szociális étkeztetés házhoz 
szállítási díja a község minden utcájára vonatkozóan egységesen van megállapítva. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző:  A térítési díj azoknál lett megállapítva, akik mozgásukban 
nem korlátozottak, tehát el tudnak sétálni, és el tudják vinni az ebédet, illetve családtagjaik ezt 
helyettük meg tudják tenni. Fel lett téve ennek a kérdése és csak azoknak kerül kivitelre, akik 



 8 

a térítési díj ellenére kérték.  Ettől függetlenül a költségvetési koncepció tárgyalásánál 
visszatérhetünk a felvetésre annál is inkább, mert a házi szociális gondozói szolgálat is 
rendezendő, hiszen a szolgálat a kistérségnél, míg az étkezés helyben van megoldva, 
ugyanakkor egy autó, személyi bér stb. van.   
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

11/2011 (IX.19.) rendelet a szociális ellátásokról szóló 2/2011. (02.21) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
              
      
                                                          
4./ Beszámoló a tervezett beruházásokról, felújításokról a településfejlesztési és  
     rendezési céloktól. 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Takács József polgármester szeretné, ha a közeljövőben leülnének a SanoCorp vezetőivel és 
Nagy Lajos úrral tárgyalni. A Fürdőegyesület korábban megakadályozta a Lidó kemping 
fejlesztését,  segítségükből Balatonszemes eddig nem érzékelt semmit. 21 év alatt csak 
küszködést, akadályoztatást érzett. Megállapodásra kell törekedni, de a fejlesztéseket el kell 
végezni, mert a községnek szüksége van bevételekre. 
Ezt követően az írásos előterjesztés részletes ismertetése következett. 
 
Dr. Zóka László képviselő javasolja a tájékoztató elfogadását, mert a jelenlegi helyzetet 
tükrözi. Még minden képlékeny, javasolja, ne tegyenek konkrét lépéseket, várják meg, mit 
hoz a jövő, és milyen pályázatok kerülnek kiírásra. Napolják el a döntéshozatalt.  
 
Boór Miklós képviselő egyetért az elnapolással, véleménye szerint egy külön ülésen kellene 
róla tárgyalni. Novemberben térjenek rá vissza. 
Fontosnak tartja az óvoda bölcsődei szobával történő bővítését.  
 
ifj. Vasicsek László képviselő az iránt érdeklődik, hol tart a házszámok rendezése. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy 2011. a népszámlálás éve. Április 22-től a 
népszámlálás miatt nem lehetett hozzányúlni a házszámokhoz. A feladat év végéig 
elvégezhető, ehhez a népszámlálási címjegyzék segítséget nyújthat.  
 
Dr. Zóka László képviselő javasolja a témában az üdülőtulajdonosok véleményét is 
meghallgatni.  
 

 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
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  205/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

   Balatonszemes Községi Önkormányzat a 2011. március 28-án  
92/2011.(III.28.) számú határozattal jóváhagyott gazdasági programban  
meghatározott fejlesztéseket továbbra is fontosnak tartja. 

        A gazdasági programban meghatározott sorrendet, valamint a  
        prioritásokat az országgyűlés őszi ülésszakát - a sarkalatos  
        törvények megalkotását – követően újra tárgyalni rendeli. 
 
        Határidő: azonnal és november 30. 
        Felelős: Takács József polgármester 
                      adminisztrációért Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 

 
 
5./ Aktuális, egyedi döntést igénylő kérdések. 
     a./ A volt orosz tábor területén kápolna építésének javaslata 
 
 
Takács József polgármester röviden ismerteti a javaslatot. 
 
Böröczky  Szilárd képviselő úgy véli, felesleges oda kápolnát építeni, hiszen már van egy 
szép kápolnánk. Emellett a fejlesztéseket is befolyásolhatja.  
 
Boór Miklós képviselő egyetért képviselő társával.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő szintén azon a véleményen van, hogy elég a meglévő, mert 
sajnos gyakran még a templom sem telik meg. 
  
Liber Árpád Béla képviselő: Az a terület nem közpark, elutasítja a kérést. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
                                206/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

         Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
         a volt orosz tábor területén történő kápolna építésre vonatkozó javaslatot 
         nem támogatja, azt nem tartja kivitelezhetőnek. 
         Erről a kezdeményező értesítendő. 
 
        Határidő: 15 napon belül 
        Felelős: Takács József polgármester 
 
 

  b./  Közoktatási intézmények integrációjával kapcsolatos  elszámolás 
        /BTKT. határozata és 5.sz. mell. a jkv. csatolva./ 
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A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
                                207/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                              Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  
                              85/2011 (VIII.18.) határozatában a DDOP-3.1.2/A-09 sz. 

                     „Integrált kis,- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik  
                     fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásához  szükséges tanulmányok  
                     és előkészítő iratok ellenértékét elfogadja, a  határozatban megállapított  
                     arányokkal is egyetért, de   az 5.sz. mellékletben megjelenített  
                     7.465.760,-Ft  sikerdíj kifizetését túlzottnak tartja. 

                               A kétfordulós pályázat írására és menedzselésére fordítandó járulékos  
                               költségek 50 %-át tartja reálisnak az I. forduló nyertességére tekintettel. 
                               Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy a tárgyban vegyék fel a  

          kapcsolatot a Balatonföldvár Városi és a Balatonszárszó Nagyközségi   
         Önkormányzatok vezetőivel a békés kompromisszumon alapuló  
          költségviselésre vonatkozó megállapodás érdekében. Ennek  
          eredményessége esetén kezdeményezzék a BTKT határozat módosítását. 
 
         Határidő: 15 napon belül 
         Felelős: Takács József polgármester 

 
 

c./ A „Libikóka” családi napközi támogatási kérelme 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Boór Miklós képviselő úgy látja, ez egy családi napközi, az óvoda ellenfele és szakmaiatlan. 
 
Takács József polgármester: Az óvodavezető asszony véleménye is hasonló. 
 
Dr. Zóka László képviselő szintén nem támogatja. Ha esetleg Balatonszemesről valaki 
mindenáron oda szeretné járatni a gyerekét, akkor térjenek vissza a témára.  
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
                                   208/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Libikóka” családi napközi működésének segítését nem 
áll módjában - önként vállalt feladatként - elősegíteni. 
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

                                 Felelős :  Takács József polgármester 
                                 Határidő : azonnal 
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 d./ Takács Károly mutatványos terület használati kérelme 
 
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő támogatja a kérelmet. Nyár elején jönnek, és 
sokáig maradnak, nincs velük probléma.  
 
Dr. Zóka László képviselő azt kéri, egy összegben fizessék be a bérleti díjat, és mi 
ennek fejében biztosítsunk számukra hirdetési lehetősége a Hírmondóban.  
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
                                   209/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 
                                 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  
                                 azzal s tudomásul veszi, hogy a közterület foglalásról szóló és az  
                                 1/2011 (II.21) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 18/2005  
                                 (XI.28) rendelet alapján a döntés jogosultja Takács Károly  
                                  mutatványos kérelmére   egy összegű díj befizetés mellett a  rendelet  
                                  7 § (2) bek. alapján legfeljebb 5 évre az általa meghatározott helyre  
                                  vidámparki  tevékenységre közterület-foglalási engedélyt ad.  
 
                                  Határidő: azonnal és 2015. XII.31. 
                                  Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
 e./  Balatonszemes közvilágítási rekonstrukció 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyag csak tájékoztató jellegű, 
még egy ajánlat várható. Jelentősebb megtakarításra lehet számítani. Javasolja, hogy ezen 
előterjesztés akkor kerüljön újra megvitatásra, ha valamennyi ajánlat megérkezik és 
összemérhetővé válik. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a buszmegállóknál két 
LED-es lámpa felhelyezésre került, melyet meg lehet tekinteni.  
 
Liber Árpád Béla képviselő javasolja független szakértővel megvizsgáltatni. 
 
 
f./ Zeneiskolai térítési díj 
 
/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Boór Miklós képviselő, mint általános iskola igazgató tájékoztatta a képviselőket, hogy 
részben jogszabályi változás, részben pedig annak érdekében, hogy jobban vigyázzanak a 
hangszerekre a térítési díjakra két alternatívát dolgoztak ki. 
A megbeszélésen a „B” variációt, a magasabb árat javasolták a képviselők, amelyet 
tudomásul vesznek. 
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A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
                                    210/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX. tv. 102 § (2) b./ pontja alapján a 2011/2012 
tanévre az előterjesztés szerinti hangszerhasználati és  a „B” 
alternatíva szerinti térítési díjak beszedését tudomásul veszi és 
engedélyezi, mely szerint a hangszerhasználat: Billentyűs 
(Zongora) tanszakon 300.- Ft/hónap 
Fafúvós tanszakon klarinét hangszer esetében 500.- Ft/hónap 
Ütő tanszakon : otthonra kiadott gyakorlóhangszer 500.- Ft/hónap 
iskolában tartott hangszer esetében 300.- Ft/hónap 
Fúvós tanszakon trombita, kürt, szaxofon, tuba hangszereknél 400.-    
Ft/hónap 
A térítési díjak és kedvezmények: 18 év alatti tanuló esetén 
16.000,-Ft/év, 18 év feletti tanuló esetén: 24.000,-Ft/év  
A törvényi mentességek mellett az önkormányzat az előterjesztés 
„B” alternatívája szerinti kedvezményeket 10-50 %-os mértékben 
biztosítja: 

18 év alatt a kedvezmény 
jogalapja alapösszeg 

támogatá
s % 

fizetendő 
összeg 

nincs kedvezmény 16000 0 16000 
törvényileg mentes: HHH-s 

HH-s SNI-s,  gyermekv. Tám. 16000 100 0 
Három, vagy több gyermekes 

család 16000 25 12000 
Választott hangszere országos 

versenyén 1-3 helyezett  16000 50 8000 
zeneiskolai és iskolai 

eredménye kitűnő 16000 25 12000 
zeneiskolai és iskolai 

eredménye jó, vagy jeles 16000 20 12800 
zeneiskolai és iskolai 

eredménye jó 16000 10 14400 
18 év feletti kedvezmény 

jogalapja alapösszeg 
támogatá

s % 
fizetendő 

összeg 
nincs kedvezmény 24000 0 24000 

törvényileg mentes: HHH-s 
HH-s SNI-s,  gyermekv. Tám. 24000 100 0 
Három, vagy több gyermekes 

család 24000 25 18000 
Választott hangszere országos 

versenyén 1-3 helyezett  24000 50 12000 
zeneiskolai és iskolai 

eredménye kitűnő 24000 25 18000 
zeneiskolai és iskolai 

eredménye jó, vagy jeles 20000 20 16000 
zeneiskolai és iskolai 

eredménye jó 24000 10 21600 
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   A hangszerhasználati és térítési díj megállapítását és kihatását a  
                                    költségvetési rendeltbe kell szabályozni és  legkésőbb a  ¾  éves  
                                   végrehajtásról szóló tájékoztató során a   költségvetési rendelet   
                                   módosítását kell kezdeményezni. 
                    
              Határidő: azonnal, ill. kv. rend. módosítására: 2011.11.30. 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
 
 
g./ Kerékpárúttal kapcsolatos tervezési feladatok 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Takács József polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Liber Árpád Béla képviselő úgy véli szükség van a kerékpárútra, de sokallja az összeget, 
úgy érzi, ezt nagyon át kell gondolni. Javasolja, kérjenek árajánlatot aszfaltozásra, mert 
véleménye szerint így kevesebbe kerülne. A kerékpárútról ki kell tiltani a teherautókat!  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a pályázatot december 5-e után lehet benyújtani. 
Elképzelések szerint a Bánk Bán utca 6 méter széles lenne, leaszfaltozva, és egy sárga csíkkal 
lenne elválasztva a kerékpárút a közúttól. A Tompa Mihály utcától indulva az állomás előtt 
haladna el, egészen a Bánk Bán utcáig. Ez a szakasz számítások szerint belefér a 200 millióba, 
de biztonságképpen Jáki Andrástól is szeretne egy ajánlatot kérni.  
 
Tahy Péter érdeklődő megemlíti, hogy Balatonföldváron a vasútállomás mellett van egy 
kerékpáros magán pihenő, kölcsönző és szerviz. Esténként külön kis busszal viszik haza a 
kerékpárokat. Hasonló dolgot szervezhetnének szemesi vállalkozók a resti területére. A 
földvári vállalkozónak is csak akkor éri meg, ha javít, és kölcsönöz.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a resti magántulajdonban van, bérleti díjat 
kellene fizetni a használatáért. A vasút nyugati sarkában van egy raktárhelyiség, ezt próbálja 
valamilyen módon megszerezni.  
 
Boór Miklós képviselő véleménye szerint a Bánk Bán utcára érdemes lenne egy árajánlatot 
kérni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy a tervezésre van döntés, a pályázat 
benyújtására nincs.  
A határozati javaslat 1./ pontja a korábbi döntéssel összhangban áll. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

   211/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
a  polgármester „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” 
pályázati konstrukcióra vonatkozó tájékoztatását elfogadja. Megerősíti 
azon szándékát, hogy a "Balatoni Bringakörút, Balatonszemes, Tompa 
Mihály utca – Baross utca közötti I. ütem kiépítése" megnevezésű I. 
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ütem, két szakaszt magába foglaló fejlesztését a Dél-Dunántúli 
Akcióterv 2. prioritási tengelyében szereplő, DDOP-2.1.1/D-11 
kódszámú pályázati felhívásban szereplő, vissza nem térítendő forrás 
felhasználásával kívánja megvalósítani. 

 
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
A határozat 2./ pontja nélkül a pályázat az I. ütemre nem nyújtható be, ezért az a meghozott 
határozat végrehajtása érdekében szükséges. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,  1 ellenszavazattal  és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

   212/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete "Balatoni 
Bringakörút, Balatonszemes, Tompa Mihály utca – Baross utca 
közötti I. ütem kiépítése" megnevezésű pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati, szakmai dokumentációk elkészítésére vonatkozó 
ajánlatot elfogadva, megbízza a Kreatív Mérnöki Iroda, Kétszeri Balázs 
egyéni vállalkozó, tervezőt (8675. Andocs, Rákóczi F. u. 7, adószám: 
63114160-2-34), az árajánlat és szerződés tervezet szerinti bruttó 
525.000.-Ft, azaz ötszázhuszonötezer forint, vállalkozási díjért. 

 
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
A határozat 3. pontja a Kerékpárútnak a Tetves pataktól Balatonlelle határáig történő 
tervezését, pályázatra való előkészítését tartalmazza. 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy ítélte meg, hogy az Arany János utca kerékpárútra 
alkalmas, a forgalma gyér és ezért a számításba jöhető fejlesztések közül nem a legfontosabb, 
így annak tervezését és megvalósítását nem tartja aktuálisnak. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

213/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete fejlesztési célként – 
az önkormányzat gazdasági programjának részeként – jelenleg nem  támogatja 
az Arany János utcában a kerékpárút hálózat fejlesztését, ezért ahhoz pályázati 
forrás érdekében tervek készítését sem tartja szükségesnek, a benyújtott 
ajánlatot megköszöni, de nem fogadja el. 

 
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester 
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Mivel több tárgy, kérdés, javaslat,  bejelentés nem volt, a polgármester az  ülést 17 óra 25 
perckor bezárta, az ülés zárt ülésként folytatódott, amelyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
 

Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna 
polgármester        körjegyző  

 

 
 
 
 

 


