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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános  
üléséről. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós alpolgármester    Szántóné Pesti Amália jkv.  
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Kertész Adél      Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető 
Mórocz Viktor     Dóri Éva műv.ház igazgató 
Rajczi Gusztáv Balázs    Ernyes Violetta Turinform Iroda vezető 
Szomorú Szilárd települési képviselők 
 
Távol van: -      
   
Érdeklődő: 4  fő 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testületből 7fő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitja.  
Ezt követően ismertette a napirendi tervezetet: 

 
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./ A 2015. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása 

                  Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
  3./ Egyedi döntést igénylő aktuális ügyek  
 
A képviselő-testület a meghívón szereplő napirendek tárgyalását egyhangúlag elfogadja. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

 
1./ A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt     
      határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök      
      gyakorlásáról 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 

                  /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester várja a napirenddel kapcsolatos kérdéseket. 
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Kertész Adél képviselő a Pelso-Kom Kft-vel kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Decemberben 
a lakosság megkapta az új járat terveket. Arra szeretne választ kapni, ez hogyan alakult ki, 
mert nincs róla információja. Úgy tudja, a zöld túra járatokkal kapcsolatban már folytak 
tárgyalások, személy szerint szeretné, ha ez a dolog működne.  
 
Takács József polgármester: Hét elején volt egy megbeszélés Balatonfenyvesen. Annyi 
pontosítás történt, hogy Balatonszemesen nem vasárnap, hanem Csütörtökön van a járat. Ez 
azért vált szükségessé, mert az egész régióban csak Balatonszemes kérte a vasárnapi szállítást, 
ezért változtatták meg a napot. A soron következő újságban ezzel kapcsolatosan tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot. Az AVE ZÖLDFOK Zrt. peres ügye még nem zárult le. Szelektív 
hulladék szállítás a már megszokott módon folytatódik. Zöldhulladék szállításról még folynak 
a tárgyalások. Nyári időszakban a  régi rendszerint lesz a szállítás. 
 
Boór Miklós képviselő: Arról volt szó, hogy mikortól lép életbe a nyári szállítási rend? 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető: A Pelso- Kom Kft. honlapján megtalálhatók a szállítások 
időpontjai. 

Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Szerinte ez nincs összhangba az önkormányzat rendeletével. 
Más kérdés, hogy megértjük, hogy az új szolgáltatónak a költség megtakarítása azt diktálja, 
hogy szűkítse a többletkiadásait, de szerződést úgy módosítani, hogy csak az egyik fél járjon 
jól, a másik fél nem veszi szívesen. Javasolja, hozzanak egy olyan határozatot, méltányolják a  
szolgáltató törekvését, de a Balatonszemest érintő megtakarításokat forgassa vissza, és a mi 
igényünknek megfelelő zöld túrát állítsanak be. Tekintsék át, hogy április vagy május 
hónaptól heti 2 szállítás legyen. Megtakarításért biztosítsanak valamit cserébe.  

Boór Miklós képviselő nem biztos, hogy ezt a megoldást választaná. Áprilistól júniusig, és 
augusztus végétől szeptember végéig az a helyzet állna elő, hogy amikor hét végén 
lejönnének a nyaraló tulajdonosok, vasárnaptól csütörtökig kint lennének a kukák. Javasolja   
október végétől április elejéig a csütörtöki napot, utána lehetne újból vasárnap. Nyári 
időszakban pedig az eddig bevált rend szerint lehetne a szállítás. 
 
Szomorú Szilárd képviselő egyet ért az alpolgármester úrral. Valamilyen szinten 
alkalmazkodni  kell a nyaraló tulajdonosokhoz is. Télen legyen csütörtöki napon a 
hulladékszállítás, április-május, valamint szeptember-október hónapban vissza kellene állni 
vasárnapra, nyáron pedig maradjon az eddig megszokott heti két szállítás. 

Takács József polgármester: Azt tudni kell, hogy állami díjszabás lesz, mi ezt egyoldalúan 
nem tudjuk kikötni.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
                    1/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a 
polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, valamint a nagyobb összegű  
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kifizetésekről szóló  tájékoztatót és jelentést  a vitában 
elhangzottakkal együtt, az előterjesztésben ismertetett  
végrehajtását illetően elfogadja, illetve tudomásul veszi. 

                                Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Takács József polgármester 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Pelso-Kom Kft. által közzétett szállítási ütemtervre 
érkezett javaslatokat. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
   2/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szilárd hulladék 
szállítását végző PELSO-KOM Kft. szállítási ütemtervét az alábbiak szerint 
javasolja módosítani: A jelentős mennyiségű üdülő egység érdekeire 
figyelemmel: 
- április 1-től szeptember 30-ig 6 hónapig viszont a vasárnap a szállítás fő 

napja és a június 1-augusztus 31 közötti (heti két szállítás) időszakában a 2. 
szállítási nap: csütörtök. 

- október elejétől április elejéig, mint kizárólag a lakosság – állandó 
tartózkodásúak által igényelt szolgáltatásként – a csütörtöki napot 
elfogadhatónak tarja. 

A közszolgáltatónak e szerint történő túranapjai esetén a helyi önkormányzat 
vállalja, hogy a 12/2013 (XII.16) rendeletét ezzel harmonizálja és ekként 
módosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatót a döntésről értesítse. 
 
Határidő: 15 napon belül, ill. február 18. Kt. ülés 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
2./ A 2015. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása 

                  Előterjesztő: Takács József polgármester 
                  /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester: Bőséges anyagot kaptak a képviselők. Tavaly jól 
gazdálkodtunk, nem üres a kassza! Sok önkormányzat küzd problémákkal. Gondolkodunk 
egy építési csapat létrehozásán, mivel több járdánk sajnos rossz állapotban  van, ezek 
felújítását velük el tudnánk végeztetni. Fontos lenne az Ady Endre utca jobb oldalán is 
valamilyen módon kialakítani egy járdát, mert ott nagy a gyalogos forgalom, és a baleset 
veszély is nő ez által. 
Élményfürdő visszavételével több lehetőség nyílik pályázatok benyújtására. Szeretnénk 
korszerűsítésre pályázni. Jövő csütörtökre igény esetén meg lehetne hívni pályázatírókat. Az 
IFA bevétel 6-7 millióval kevesebb lett a vártnál, de ez betudható az esős nyárnak is. Arra, 
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hogyan lehetne növelni a bevételt, ötleteket vár. Minden csütörtökön munkamegbeszélés lesz 
a költségvetés elfogadásáig.  
 
Dr.Valkó Zsuzsanna jegyző: Részletes előterjesztés készült, de ez még képlékeny, sok 
körülményt meg kell vizsgálni. 2 fordulóban terjesztjük elő a költségvetési rendeletet a 
képviselő-testület elé. 1. fordulóban jelezzük azokat a bevételi forrásokat, amik várhatók, és a 
tavalyi év tapasztalatai alapján beérkezhetnek. Úgy próbáltuk előkészíteni, hogy a működési 
bevételek fedezzék a kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatokat.  Felhatalmazást 
kérünk a részletek kidolgozására, illetve a rendeletek módosításának előkészítésére.  
 
Takács József polgármester: Nem mentünk bele a részletekbe, még nem véglegesek. 
Továbbtárgyalás szükséges. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
      Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
                   3/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.évi  
költségvetés tervezetét – a napirend tárgyalása során elhangzott   
módosításokkal -  továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja.   
II. fordulóban -  a februári Kt. ülés elé - a rendelet tervezetet elfogadásra  
Alkalmas módon kell előterjeszteni. 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint februári Kt. ülés. 
Felelős: Takács József polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 
 
Fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el.   
    
 

Szünet! 
 
 

Szünet után: 
 
 

 
 

 3./ Egyedi döntést igénylő aktuális ügyek  
 
 
3/1. Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület és Balatonszemes   
       Község Önkormányzatának turisztikai együttműködéséről 
       Előterjesztő: Ernyes Violetta Turinform Iroda vezető 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
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Ernyes Violetta Turinform Iroda vezető: A Turisztikai Egyesület 2008-ban alakult, és az 
óta ellátja a kistérségi turisztikai feladatokat. 2012. óta tart az együttműködés 
Balatonszemessel, akkor egy pályázatot közösen adtak be, a pályázati összeg fele itt 
realizálódott.  Ebből épült meg az információs pavilon, különböző marketing kiadványok, 
szórólapok kerültek kiadásra. A turisztikai irodában dolgozó kolléga, bére, és járulékai is 
ebből kerültek kifizetésre.  Megköszöni a korábbi képviselő-testület támogatását, és bízik 
benne, hogy ez a jövőben is folytatódik. A pályázat alapján 5 évig kell a turisztikai irodát 
működtetni 
 
Boór Miklós képviselő: Nagyon Balatonföldvár központúnak érzi az egészet. A 
beszámolóból kitűnik, hogy szinte minden információs tábla ott található. Szemesen is jó 
lenne hasonló. 
 
Ernyes Violetta Turinform Iroda vezető: Ezeket csak megemlítette a beszámolóban, de 
nem a pályázat részei, hanem már korábbi dolgok. Ezeket azért emelte ki, mert ezeken a 
felületeken Balatonszemest, és rendezvényeit is reklámozzák. A közeljövőben majd készülnek 
még információs táblák Balatonszemesen és Balatonföldváron. Várják a következő pályázat 
kiírását, ami előre láthatólag áprilisban lesz. 
 
Takács József polgármester kiegészítésként elmondja, úgy kaptuk ezt a pavilont, hogy 37 
ezer forintos éves tagdíjjal léptünk be a TDM-be. Szükségünk van egymásra az 
idegenforgalom miatt. .  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető: Felment egy honlapra, ahol a pályázatokról lehet 
információt szerezni. Elég szegényes, amit Balatonszemesről látott. Úgy érzi, nem használunk 
ki minden lehetőséget. 
 
Takács József polgármester elmondja, Unger Tamásnak, aki véletlenül került ide 
Balatonszemesre, van egy tv stúdiója, jövő csütörtökön jönne le ide a munkamegbeszélésre.  
El kezdett készíteni egy reklámfilmet, és abban a szerencsés helyzetben van, folyamatos 
kapcsolatban van több tv társasággal. Szeretnénk még jobban reklámozni Balatonszemest. Ez 
természetesen pénzbe kerül, de a testület majd eldönti, kell-e nekünk. Megköszöni Ernyes 
Violettának a tájékoztatást. A testület majd a későbbiekben meghozza döntését. 
 
 
Ezt követően Ernyes Violetta elhagyja az üléstermet. 
 
 
 
3/2. Hírmondó című helyi lap megjelentetése 
       Előterjesztő:  Dóri Éva művelődési ház igazgató 
 
 
Dóri Éva műv.ház igazgató a képviselőknek kiküldött egy összesített anyagot az újsággal 
kapcsolatban. Felelős kiadók a polgármesterek. Példányszám 800 db. 12 oldalon jelenik meg, 
(indokolt esetben növelhető). Terjesztése az eddig megszokott módon postaládákba történik. 
Szerkesztő bizottság 4 főből áll, felelős szerkesztő a művelődési ház igazgatója. Őszödi hírek 
egy külön blokkban jelenik meg. Lapzárta a képviselő-testületi üléseket követő hétfő dél. 
Leadást követő egy héten belül kézhez vehető lesz az újág.  
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Boór Miklós képviselő azt javasolja, a bizottság által elfogadott tartalom ne legyen 
módosítható. Hirdetés mást ne sérthessen, ezen lehessen változtatni a szerkesztő bizottságnak, 
ha szükséges.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Alapos, hosszadalmas előkészítő munka után jutottunk ide. 
Egy Balatonőszöddel közös képviselő-testületi ülés összehívását javasolja ennek, illetőleg a 
közösen működtetett intézményeknek átadott-átvett pénzeszközöknek pontosítása érdekében  
 
Takács József polgármester: Munkamegbeszélésen az őszödi polgármester úr is egyet értett 
az újsággal kapcsolatos előterjesztéssel.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
   4/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

A képviselő-testület a Balatonszemes-Balatonőszöd Hírmondója időszaki lap 
kiadására vonatkozó egyetért és elfogadja a  Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
vezetője által készített szabályzatot és a lapkiadásra vonatkozó változtatásokkal 
- a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint - egyetért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József  polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 
 
3/3. „Szemesért” Településgazdálkodási Nonprofit Kft. egyes részeinek működtetése –     
        szakfeladat bejegyzése 
        Előterjesztő:  Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
         5/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. 
január 1-től a következő szakfeladatokat alaptevékenységként 
bejegyezteti: 

    045160    Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása  
    Felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

  Felelős :  Takács József polgármester 
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               Határidő : 15 napon belül 
 
 
 
3/4. „Szemesért” Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető  kinevezés módosítás 
       Előterjesztő:  Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
Takács József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 
   Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
         6/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő testülete – 
mint a „Szemesért” Településgazdálkodási Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapítója és 100 %-os üzletrész tulajdonosa, - a Kaposvári 
Törvényszék Cégbíróságának 57. sz. végzésére alapozottan - 
a társaság ügyvezető igazgatójának kinevezését megállapító 
határozatát akként módosítja, hogy Szentiványi Ferenc 
ügyvezető megbízásának kezdeti időpontja: 2014.12.08. és a 
megbízás határozatlan időre szól. 
 
Határidő: azonnal 
 Felelős: Takács  József a taggyűlés elnöke polgármester 

 
 
Boór Miklós képviselő támogatja a kinevezést. Úgy véli, Szentiványi Ferenc ügyvezető 
mellé egy brigádvezető mindenképp szükséges. Neki kell eldönteni, kivel tud és akar  együtt 
dolgozni. Testületnek kell-e a plusz létszámot megszavazni? 
 
Takács József polgármester: Minden Balatonszemest érintő döntés, ami pénzzel 
kapcsolatos, a testület felelőssége is.  Át kell beszélni a dolgot, nagyon  meg kell gondolni, ki 
legyen az a személy. Legyen tekintélye, ne italozzon. FEB ajánlásait megkaptuk, de nem ma 
kell megbeszélni, hanem munkamegbeszélésen kell rá visszatérni. 
 
Petrus Péter FEB tag: Ha lehet, külső személy legyen, ne a dolgozók köréből válasszanak. 
 
Takács József polgármester: Erre később visszatérünk. 
 
 
 
3/5. „Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség területén”   
        elnevezésű projekt keretében Balatonszemesen megépült kerékpáros információs és   
        szolgáltató pont előfinanszírozása 
        Előterjesztő: Takács József polgármester        
        /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
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Takács József polgármester: Berzsenyi utcában épült meg az infópont, 2014. december 30-
án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Erre előfinanszírozásként kér tőlünk Balatonföldvár 
13.561.957.- Ft-ot, amit néhány hónap múlva visszafizetnének. Nem a mi feladatunk az 
összeg megelőlegezése, de erről a képviselő-testületnek kell dönteni.  
 
Rajczi Gusztáv Balázs képviselő: Van Balatonföldvárral egy vitás ügyünk, ha elállnak a 
kártérítéstől, támogatja.  
 
Takács József polgármester: Nem kell félni a pertől. Mi kértük, hogy Balatonszemes legyen 
a térség oktatási központja, mert nekünk van a legjobb humán oktatásunk. Itt van a 
Pedagógiai Szakszolgálat, van minősített zeneiskolánk, és van egy referencia óvodánk 
Balatonföldvár nem méltányolta a kérésünket, emiatt mi a 2. forduló előtt kiléptünk a 
pályázatból. A kistérségi tanács döntött 6:4 arányban, hogy Balatonszemes felé semmiféle 
kártérítési igényt nem támaszt.  
 
Boór Miklós képviselő békepárti, április 30-ig megelőlegezné az összeget.  
 
Böröczky Szilárd képviselő elmondja, nemmel fog szavazni. Nem tartja tisztességesnek a 
dolgot, nekünk is van hova költeni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Le kellene ülni Balatonföldvárral, és szemtől szembe 
megbeszélni a dolgot. Megérdemel a két új képviselő-testület egy párbeszédet. 
 
Szomorú Szilárd képviselő: Döntsünk, aztán majd meglátjuk.  
 
Mórocz Viktor képviselő: Gondolkozzunk előre, gesztus értékű, hogyan döntünk. Jövőbeni 
kapcsolatokat ez befolyásolja. 
 
Boór Miklós képviselő: Elhalaszthatjuk a döntést? 
 
Takács József polgármester: Igen. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:  
 
  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
    7/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás kedvezményezett részére a Balatonszemesi 
információs és szolgáltató pont kivitelezésének 13.561.957,- Ft 
előfinanszírozását nem  vállalja át. 
Erről a Kistérségi Társulási Tanács munkaszervezete értesítendő. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
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3/6. Turisztikai pavilon 5 éves fenntartása 
       Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
   

Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
           8/2015.(01.19.) sz. határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balatonföldvári Turisztikai Egyesület pályázata alapján megvalósult 
Turisztikai pavilon elkészültét és a pályázat megvalósítását követő 5 éves 
fenntartási időszakban az Önkormányzatot érintően vállalja: 

  Szezonális információs iroda működtetése (technikai eszközök, rezsiköltség,  
             Nem vállalja: 

1 fő teljes munkaidős munkatárs foglalkoztatása (egyesületi alkalmazásban) 
Erről az együttműködő partner értesítendő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács  József a taggyűlés elnöke polgármester 

 
 
 
4./ Bejelentések 
 
Dóri Éva műv.ház igazgató az iránt érdeklődik, balett ügyben született-e döntés? Arról van 
szó, hogy másfél évvel ezelőtt elindult a balett oktatás TÁMOP-os pályázati pénzből térítés 
mentesen. A pályázat júniusban lejárt, és amikor ősszel újra indult az oktatás, akkor derült ki, 
hogy ez havi 60 ezer forintba kerül a művelődési háznak. Saját hatáskörben a 4 hónapot 
átvállalta, de januártól nincs biztosítva a balett fenntarthatósága.  Éves szinten 600 ezer 
forintot tesz ki, ami nagyon nagy összeg. Átgondolásra javasolja a dolgot, szeretné, ha ebben 
döntés születne. 
 
Mórocz Viktor képviselő: Mit tartalmaz a havi 60 ezer forint? 
 
Dóri Éva műv.ház igazgató: Az oktatást foglalja magában. A balett művész óradíját és az 
útiköltségét. 
 
Kertész Adél képviselő:  El tudna képzelni egy havi tagdíjat, amit a szülők fizetnek, és 
összejön a 60 ezer forint, nincs tovább probléma.  
 
Takács József polgármester: Hány gyereket érint? 
 
Dóri Éva műv.ház igazgató: 12-14 gyerekről van szó. A néptánc is hasonló létszámmal 
működik, de a művelődési ház azért sem fizet. A költségvetésbe ez az összeg nincs  
betervezve.  
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Petrus Péter FEB tag: Régen mindenki fizetett terembért, akinek volt bevétele a 
rendezvényből.  
 
Takács József polgármester javasolja, hívják meg a tanárokat információ csere céljából. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető: Néhány óvodai rendezvényre hangosítás szükséges. 
Novemberben az iskolából hozták el a karbantartók a hangosító berendezést. Jövőben hogyan 
lesz, ki fogja végezni a hangosítást? 
 
Takács József polgármester: Tschepen Gábor alkalmazásáról beszélni kell 
intézményvezetői értekezleten. 
 
Dóri Éva műv.ház igazgató: Tschepen Gábor havi 160 ezer forintot számláz. A 
szerződésben szerepel egy meghatározott éves rendezvény szám, tegnap  kapta meg a 2014.  
évi kimutatást.  
 
 
Takács József polgármester megköszönte az ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 17 óra 
50 perckor bezárta. Az ülés zárt ülésként folytatódott, amelyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.  

 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 

Takács József                Dr. Valkó Zsuzsanna 
             polgármester        jegyző 
 
 
 
 


