
 1

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én 
a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő 
nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv.ház igazgató 
Liber Árpád  Béla     Bene Zoltánné közkonyha vezető 
Ifj. Vasicsek László     Szilvai Renáta köztisztviselő 
Dr. Zóka László települési képviselők             Selmeczi Ágnes rendezvényszervező
  
        
Érdeklődő: 10 fő 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette a  napirend 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./ Beszámoló a helyi civil szervezetek 2012. évi munkájáról,  

    2013. évi támogatások megítélése 
                 Előterjesztő: Takács József polgármester 

      Szóbeli kiegészítés: civil szervezetek vezetői 
 

3./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának       
     felülvizsgálata és módosítása. 
    Előterjesztő: Takács József polgármester   

 
           4./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 
 
 
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./ 
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Takács József polgármester röviden ismerteti a két ülés közti fontosabb eseményeket. 
 Művelődési Ház  Érdekeltségnövelő pályázata és a Hivatal felújítására irányuló 

pályázat benyújtásra került. Nyílászárók cseréjére, külső felújításra, napelemes 
rendszerre pályáztunk. A tető javítása sajnos nem fért bele a pályázatba, pedig a 
cserepezés nagyon fontos lenne. Erre is megpróbálunk valamilyen megoldást találni. 

 Műfüves pálya garanciális ellenőrzése a napokban megtörtént. Kisebb hibák kijavítása  
szükséges. 

 A tornacsarnok előtti viacoloros járda kb. 50 m2-en megsüllyedt, ezt a Kft. dolgozói 
kijavították. Igazgató úr jelezte, hogy a belső udvaron van egy felázás, amit szintén 
rövid időn elül meg kell szüntetni.  

 Élményfürdő korszerűsítésére vonatkozó norvég alapú, 85%-os támogatottságú 
pályázattal kapcsolatban hamarosan további részletekről tájékoztatja a testületet.  

 
Boór Miklós képviselő a szőlőhegyi utcák elnevezésével kapcsolatban több olyan 
visszajelzést kapott, miszerint nem tetszenek az embereknek az új nevek. Azt kérdezi, van-e 
még lehetőség a változtatásra? 
 
Takács József polgármester szintén hallott ilyen véleményeket. Úgy véli, ragaszkodni kell a 
hagyományokhoz, ezért vissza lehet hozni a testület elé újra tárgyalás céljából.  
 
Liber Árpád Béla képviselő az orvosi rendelő engedélyes tervei felől érdeklődik. 
 
Takács József polgármester: A mai ülésre meghívtuk Hüse Lajos építész urat, de idáig nem 
érkezett meg. (Érdeklődők jelzik, most száll ki az autójából.) 
Amíg Hüse úrra várunk, polgármester úr  tájékoztatásul elmondja, hogy az iskola mögötti 
területen a nyár folyamán egy rock fesztivál kerül majd megrendezésre. Terveink között 
szerepel a siló gödrök vizesblokká történő átalakítása. Csütörtökön jönnek a fesztivál 
szervezői, akikkel többek között azt is szeretnénk megbeszélni, járuljanak hozzá a vizesblokk 
kialakításának költségeihez. Lehet, kicsit hangosabb rendezvény lesz, de a községnek biztosan 
hírnevet hoz, és nem nekünk kell finanszírozni.  
Szeretnénk a közmunka program keretében területeket bérelni, és burgonyatermesztéssel 
foglalkozni. Idén több közmunka programos fog dolgozni, mint tavaly. Pillanatnyilag a 
létszám 19 fő. Ilyenkor kevesebb munkát tudunk nekik biztosítani, ezért megegyeztünk a 
szántódi erdészettel, és fát gyűjtenek az erdőben. Ezeket rakatba rakják, amit a Kft. 
telephelyén elhelyezünk, és tároljuk a jövő télig, amikor szociális tűzifaként fogjuk 
szétosztani a rászorulók között.  
Értesítést kaptunk a MÁV-tól, miszerint megkapjuk azt a mozdonyt, amelyik eddig a 
Balatonbogláron állt. Itt a vasút mellé, a játszótér mögé kívánjuk elhelyezni. Várjuk a 
szerződést. A kézilabda akadémiából ennyivel részesülünk, pedig kicsit többet szerettünk 
volna.  
 
Boór Miklós képviselő a felől érdeklődik, merre vannak az önkormányzatnak olyan területei, 
amelyek alkalmasak burgonyatermesztésre? 
 
Takács József polgármester: Nincsenek ilyen területek, de olcsón tudunk bérelni, és 
terményben fizetjük a bérleti díjat. Egyébként a víztorony mögötti területekről van szó. 
Közmunka programosok alkalmasak erre a munkavégzésre. Lehetőség van még négy 
pályakezdő felvételére, akiknek a költségeit az állam finanszírozza. Ki kell használni minden 
lehetőséget. 
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Reich Károly emlékhely kialakítására nyertünk egy  pályázattal  5 millió forintot, de ez nem 
fedezi az összes költséget. Az építésszel ez ügyben még egyeztetés szükséges. Csákó Zoltán, 
a Rieder Beach tulajdonosa ingyenesen felajánlotta a szükséges kőmennyiséget. Igyekszünk a 
lehető legkevesebb anyagi ráfordítással elkészíteni az emlékhelyet, amelyet a művész 
augusztus 7-i születésnapján szeretnénk átadni.  
Megemlíti egy szkíta kiállítás szervezését, melynek helyszínéül a volt magtár épületet nézték 
ki. Ezt a Bujdosó család bérbe adná az önkormányzatnak, az épület rendbetétele fejébe. 5 éves 
hasznosítási szerződést kötnénk az épületre, és ott folyamatosan kiállításokat rendeznénk. 
Terveink szerint június 1 – augusztus 31-i tartana nyitva a kiállítás. A megnyitón fellépne az 
Állami Népi Együttes 2 x 45 perces műsorával.    
 
Időközben megérkezett Hüse Lajos építész, akinek átadja a szót Takács József polgármester.     
 
Hüse Lajos építész köszönti a megjelenteket. Elmondja, már évekkel ezelőtt szóba került  a 
siló gödrök vizes blokká történő átalakítása. Most a polgármester úr hozta elő újból ezt a 
témát. Két koncepcióról beszéltek, egyik verzió, hogy  közös tető alá hozzák a három siló 
gödröt. Ez egy kicsit gazdaságtalan megoldás, a tető nagy költségbe kerül, a tető készítés 
munkadíja  kb. 3-6 e Ft/m2. Másik verzió, hogy külön-külön fednék le a gödröket, és 
alakítanák ki  a helyiségeket. A testületnek kell eldönteni, mit szeretnének, és utána lehetne 
belemenni a részletekbe.  
Orvosi rendelő építésnél még mindig a telekkel van probléma. A megosztást kell 
megszüntetni, a Földhivatalon múlik a dolog. Ha ez a megosztás megszűnik, további akadálya 
nincs a dolognak.  
 
Takács József polgármester a vizesblokk  kivitelezési munkáit a közmunka programban 
részt vevő dolgozókkal szeretné elvégeztetni, természetesen egy szakember irányításával.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Ez a vizesblokk jó ötlet, de látszik, hogy sokba kerül. 
Lehetséges, hogy egy új építése olcsóbb lenne?    
 
Hüse Lajos építész nem állítja, hogy olcsóbb lenne, de valószínűleg sokkal drágább sem 
lenne. Ha szétszedetjük a siló gödröket, az nagyon sokba kerül. 
 
Takács József polgármester kért a szétszedésre árajánlatot, miszerint darabonként 1,5 millió 
forintba kerülne. Ez nagyon sok.  
 
Liber Árpád Béla képviselő hozzáértő embertől tudja, hogy  a siló gödör ipari műemlék. 
Korábban is felmerült ezek az elbontása, de óriási költséggel járna. Véleménye szerint 
célszerű lenne megtartani, és női-férfi vizesblokkokat  kialakítani, 3-4 WC tökéletesen 
megfelel a célnak.  Közelében van a sportpálya, és WC legközelebb csak az iskolában. Nem 
szükséges mindhármat egyszerre elkészíteni, hanem fokozatosan készülhet. Tetejére lehet 
solart elhelyezni, egy 100 literes bojler ellátja a kézmosót. A földet el lehet hordani, így a 
mozgáskorlátozottak is könnyebb lesz a közlekedés.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Ipari műemléket át lehet alakítani ilyen célra? 
 
Hüse Lajos építész: Zavaros az egész országban a műemléki helyzet. Műemléki hatóság 
sincs, minden megszűnt és betagozódott, de nem tudni, hova. Nem emlékszik rá, hogy a 
HÉSZ-ben ez benne lenne. A műemlékvédelmesek örülnek ha valami megmarad, még akkor 
is, ha más funkcióban. Azt meg tudja tudakolni, ez kihez tartozik. Az is megoldás lenne, ha 
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feltöltik földdel az oszlopokat, és cölöpként funkcionálna, amire építeni lehet. Azt kéri, a 
testület döntse el, melyik úton induljon el.  
 
Takács József polgármester megköszöni a tájékoztatót. Majd egy másik időpontban még 
ezzel kapcsolatban leülnek tárgyalni. 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  49/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
 

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 
6/2013.(I.21.);;  aa  1199--2222//22001133..((IIII..77..));;  aa  2244--2266//22001133..((IIIIII..44..));;  aa  
3300//22001133..((IIIIII..44..));;  aa  3322--3388//22001133..((IIIIII..44..));;  aa  4422--4466//22001133..((IIIIII..44..;;  
aa  119933//22001122..((IIXX..1177..))..  ééss  aa  114433//22001122..((VVII..2255..))  határozatokat 
elfogadja, illetve tudomásul veszi. 

                   
2./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                  a polgármester hatáskörében hozott döntéseiről  szóló jelentést –  
           az alábbiakban felsorolt  határozatokat illetően- elfogadja,  ill.  
           tudomásul veszi. 

                                                             
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
 
2./ Beszámoló a helyi civil szervezetek 2012. évi munkájáról,  2013. évi támogatások  
     megítélése 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     Szóbeli kiegészítés: civil szervezetek vezetői 
     / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Takács József polgármester  felkéri a civil szervezetek vezetőit, hogy amennyiben az írásos 
beszámolójukhoz szóbeli kiegészítésük van, azt tegyék meg. 
 
Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület, Boór Miklósné: Írásban mellékelt előterjesztés. Nem kíván 
szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Balatonszemesi KSE Komáromi Krisztina részletes pénzügyi beszámolóval nem tud 
szolgálni, mivel a könyvelés most készíti a mérleget. A legtöbb költséget igénylő, de legtöbb 
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eredményt is felmutató szakosztály a kézilabda. Eredményt eredményre halmoznak, főként a 
gyerekekre büszkék. Újdonság a tavalyi évhez képest, hogy csatlakozott hozzájuk a triatlon 
szakosztály (Balatoni Úszó Iskola). Egyelőre anyagi támogatást nem kértek, és nem is kaptak, 
mivel vannak saját bevételeik. Számottevő még a karate szakosztály, náluk a költségek 
jelentős részét a szentesi edzőtáborok teszik ki. Oda mennek minden télen és nyáron, egy több 
napos felkészülésre. Az öregfiúk sorsa jelenleg még bizonytalan, majd a sorra kerülő 
elnökségi ülésnek lesz a témája. Ha jók az értesülések, azt a bajnokságot, amelyben eddig 
játszottak, az MLSZ nem igazán fogadja el, illetőleg nem támogatja. Sakk szakosztály 
továbbra is szépen végzi a munkáját, hozza a megyei 1-2-3. helyet. A búvár szakosztály főleg 
a hajók mentésében szokott segédkezni, de tartottak már bemutatót az élményfürdőben is. 
Ígéri, hogy a következő testületi ülésre a pénzügyi elszámolást megkéri a könyvelőtől.  
 
ifj. Vasicsek László képviselő: A legutóbbi testületi ülésen elhangzott a teniszpálya 
visszaadása.  
 
Takács József polgármester: Ezt közmunkaprogramban részt vevő dolgozóval 
üzemeltetnénk, ez egy új munkahelyet teremtene. Bevezetjük a vizet, korszerűsítünk. Ennek 
ellentételezésére pénzbevételt szeretnénk.  
 
Latinovits Alapítvány, Kiss László elnök szeretettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy 
néhány napja a Magyar Versmondók Egyesületének volt egy ülése (amelynek egyben elnöke), 
ahol Balatonszemes neve tizenhétszer hangzott el. Megkérdezték, mi az oka, hogy 
Balatonszemes ilyen kitüntetett helyzetben van? Számos olyan rendezvény van, amely 
Balatonszemeshez kapcsolódik, első helyen említve a Latinovits prózamondó és 
szavalóversenyt és a Bujtor István Filmfesztivált, amelyet a Versmondók Egyesületével 
karöltve szerveznek. Ezen kívül évekig itt került megrendezésre a versmondó tábor, de idővel 
sajnos kicsi lett a hely, ezért kellett máshova költöztetni, de a gyerek versmondó tábort még 
mindig itt tartják. Nagyon fontosnak tartja a nyilvánosság előtt elmondani, mennyire fontos a 
településnek a kultúra ápolása. 
 
Czöndör István evangélikus lelkész elmondja, Fő utcában található az imaházuk, amelyet 
1967-ben szenteltek fel. Az elmúlt 3 év alatt a gyülekezet változásokon ment keresztül. Egy 
kicsi közösség, amely nem csak evangélikusokból tevődik össze, hanem a református 
gyülekezetnek és baptista közösségnek is otthont ad. Kérvényükben az imaház 
tetőszerkezetének felújításához kértek segítséget. Köszöni a lehetőséget, hogy néhány 
mondatban bemutathatta a közösséget. 
 
Böröczky Szilárd képviselő az iránt érdeklődik, hány fős az evangélikus közösség? 
 
Czöndör István evangélikus lelkész: Nemcsak evangélikusok alkotják a gyülekezetet, 
hanem baptisták és reformátusok is, kb. 120 fő. Ebből evangélikus 50-60 fő.  
 
Takács József polgármester elmondja, a lelkész úrral korábban arról beszélgettek, hogy a 
képviselő-testület 200 ezer forinttal támogatná a felújítást. Ezen felül a közmunkások közül is 
tudnának olyan szakembereket biztosítani, aki segíteni tudnának a munkálatokban, de erre 
majd később vissza kell térni.  
 
Tomanek Péter katolikus plébános megköszöni a képviselő-testület pozitív hozzáállását, és 
egyes rendezvényeik támogatását. Ami konkrét anyagi támogatás volt a tavalyi évben az egy 
pünkösdi koncert, ami ingyenes és mindenki számára nyitott volt. Nyári időszakban nagy 
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számban tartózkodnak katolikus hívők Balatonszemesen, ilyenkor kicsinek bizonyul a 
templom. Ebben az időszakban a Bagolyvár utcai kápolnánál 400-500 fő is összegyűlik 
alkalmanként, de ennyi ember számára a hangosítás nem megfelelő. Ennek kiépítéséhez 
szeretné kérni a testület támogatását. 
 
Vöröskereszt, Tóthné Bazsó Krisztina megköszöni az eddigi támogatást. Idén is szeretnék a 
tavalyi összeget megkapni, amennyiben erre lehetőség van. Ebből tudnák finanszírozni a 
véradók megvendégelését.  
 
Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány, Gáspárné Kulcsár Brigitta köszönetét 
fejezi ki az eddigi támogatásért, és idén is számítanak rá. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető elmondja, a pénzügyek intézésével egy könyvelő irodát 
bíztak meg, amely éves szinten 60 ezer fontba kerül. Azt szeretnék, ha ezt az összeget 
megkapná az alapítvány, vagy lehetőség szerint egy kicsivel többet.  
 
Dél Balaton FC, ifj. Vasicsek László köszönetét fejezi ki az elnökség nevében azért, hogy 
2012-ben 3 millió forinttal tudták támogatni az egyesületet, ami óriási segítséget jelentett. 
Szintén köszönet illeti a testületet azért, hogy biztosították az önrészt egy műfüves pálya 
megépítéséhez, ami jó kihasználtságot mutat. Röviden ismerteti, mire fordították a 3 millió 
forintos támogatást. Ennek egy részét a pálya felújítására fordították, másik részét 
adminisztrációs költségekre, továbbá a versenyeztetésre, felkészítésre, sportorvosi 
engedélyekre, szakmai továbbképzésekre, és egyéb biztosítási díjakra. Részletes beszámoló a 
következő közgyűlés után kaphat a testület. Szakmai tájékoztatásról röviden annyit kíván 
elmondani, hogy a havonta megjelenő Hírmondóból és a honlapról folyamatosan 
tájékozódhatnak az érdeklődők.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Van-e valami kilátás arra vonatkozóan, hogy a felnőtt csapatnál 
vége lesz a zuhanó repülésnek? Jelenleg hány szemesi játékos szerepel a csapatban? Szereti 
kicsiket is, akik jól szerepelnek, de mindig a nagy csapat a meghatározó. 
 
Dél Balaton FC, ifj. Vasicsek László: 2012. nyarán került a csapathoz szakmai igazgatóként 
Pusztai László, akinek személye garanciát jelent arra vonatkozóan, hogy a jövőben 
valamilyen szintű fejlődés fog megmutatkozni. Nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis 
hiányzik egy korosztály, mert évekkel ezelőtt az iskolában kevesebbet foglalkoztak a 
csapatjátékokkal. Mivel a balatonszemesi és balatonőszödi játékosok nem tesznek ki egy 
csapatot, más településről is kell hozni.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Balatonőszöd ad-e valamilyen támogatást? 
 
Dél Balaton FC, ifj. Vasicsek László: Balatonőszöd a helyszínt biztosítja, valamint az öltöző 
működési költségeit. Az egyesületnek két pályája van, ezek közül az őszödi lett a center 
pálya, köszönhetően annak, hogy a szemesi eléggé alkalmatlan a játékra a rossz időjárási 
körülmények miatt. A jövőre nézve bíztató jel, ha minden az elképzelések szerint alakul, 
hamarosan egy női csapat is megkezdheti a szereplését.  
 
Takács József polgármester: A szemesi pálya nem alkalmatlan a mérkőzésekre, csupán 
kímélni szeretnénk, azért van őszödön a meccs. A női csapat milyen finanszírozással fog 
működni? 
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Dél Balaton FC, ifj. Vasicsek László: Ezzel kapcsolatban még folynak a tárgyalások.  
 
Takács József polgármester: Kikből fog szerveződni a csapat? 
 
Dél Balaton FC, ifj. Vasicsek László: A szemesi és őszödi létszám kevés, más klubokkal is 
kell megállapodást kötni.  
 
Takács József polgármester: Sokan vannak vidékiek, akiket szemesi pénzből támogatunk. 
Természetesen kell áldozni rá, de a mértéket meg kell határozni. Emlékeztet rá, hogy 
elméretezett a tornacsarnokunk, ezért a kézilabda csapat is Bogláron játssza a mérkőzéseit, 
vidéki közönség előtt. Valahol egyensúlyt kell teremteni, a szemesiekre többet kell áldozni. 
 
Boór Miklós képviselő: Az utánpótlásra nagy energiát fordítunk, szenzációsak az 
eredmények. Egy hátul ütője van a dolognak, amikor a gyerekek befejezik az általános 
iskolát, mennek másfelé, és máshol folytatják. Ez persze nem jelenti azt, hogy az utánpótlás 
nevelést abba kell hagyni, mert a gyerekek esélyeit ezzel csak növeljük. Nem szabad 
megfeledkezni az iskola hírnevéről sem.  
 
Dél Balaton FC, ifj. Vasicsek László: Csak szemesi játékosokkal egyetlen szakosztály sem 
tud működni. 
 
Balatonszemesi KSE Komáromi Krisztina: Ez igaz a kézilabdára is. Át kellett csábítani 
máshonnan két gyereket, mert egyébként nem lett volna ki a csapat. 
 
Horgász Egyesület, Keserű Balázs megköszöni az eddigi támogatást, és a tavalyi támogatást 
szeretnék idén is megkapni.  
                                
Böröczky Szilárd képviselő addig nem tud dönteni, amíg a könyvelést nem látja. 
 
Takács József polgármester elmondja, már betervezték az óvodások alapítványához a havi 
5000 ezer forintot, amennyiért egy nagykanizsai könyvelő iroda végzi a könyvelést.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző köszönti a civil szervezetek megjelent képviselőit. Elmondja, 
hogy kétirányú a jelenlegi beszámoló. A törvény előírta, előző évi elszámolás nélkül nem 
adható támogatás. Amennyiben a civil szervezetek beszámolóját elfogadták, addig nem 
fizethető ki az összeg, amíg pénzügyi elszámolás nem történik meg. Javasolja a támogatási 
szerződések április 15-ig történő megkötését. A kv-i rendeletben 9,8 millió forintot 
állapítottak meg támogatásokra. Az összegszerűséget tekintve legnagyobb probléma a két 
sportegyesület, akik azt mondják, május 31-ig fogják a pénzügyi elszámolást leadni. 
Amennyiben április 15-ig megkötjük a szerződést, rögzíthetjük határozati javaslatban oly 
módon, hogy előleg kifizethető legyen a zavartalan működésük érdekében, de legyen ez az 
utolsó olyan év, amikor úgy fizetünk ki támogatást, hogy nincs meg az elszámolás. Javasolja a 
testületnek, hogy az előleg ne haladhassa meg az éves keretösszeg 20 %-át.. A korábban 
elhangzott javaslatok alapján a keretösszeg többre jött ki, mint az elfogadott, ezért muszáj volt 
ebből valamennyit lefaragni. A 9,8 millió forint  döntő többségét a Sportegyesület és a Dél-
Balaton FC viszi el, ezért ezek támogatásából vennének vissza. Az egyházak mindegyike 
(Evangelikus imaház tetőzete, róm. katolikus a Bagolyvári kápolna hangosítása, református 
egyház a turista szállás beruházására) beruházásra fejlesztésre kérné és egyforma 200 ezer ft 
támogatás javasolt, ezen összeg azért emelendő ki, mert az elmúlt ülésen 1,8 millió a 
fejlesztési alapról került ide átcsoportosításra.  E szerint készített kalkuláció szóban 
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felsorolásra került az egyes szervezeteknek nyújtandó támogatások összegei alapján 9, 8 mó 
Ft értékben. 
Egyúttal jelzi, hogy óriási teljesítmény az önkormányzat részéről a csökkenő bevételi források 
ellenére ilyen nagy összegű támogatás. A feladat finanszírozásnál a kötelezően ellátandó 
feladatok sérelme nélkül lehet támogatást felvállalni. Vannak olyan kisebb települések, 
amelyek ekkora összegből egész évi működtetésüket biztosítják, ekkora összegből 
gazdálkodnak, hiszen ezen pénzügyi támogatáson túl több természetbeni támogatás ( terem, 
vagy autóbusz bérleti díj kedvezmény, sportöltöző és létesítmények fenntartása stb.)  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Ne felejtsük el, hogy mindkét egyesületnek lehetetlenné tesszük 
a működését, ha májusban fizetjük ki a 20 %-ot. Most van az átigazolási időszakok, ezt 
figyelembe kell venni.  
 
Dr. Zóka László képviselő  a Berbence Együttes 300 ezer forintos támogatásával nem ért 
egyet, legfeljebb 200 ezer forintot támogat. Azt a 100 ezer forintot, amit ott megtakarítunk, 
tegyük el támogatási tartalékba. Előfordulhat, hogy év közben még jön valamilyen kérés, és 
akkor ebből tudunk adni. A jogszabályokban van némi ellentmondás az elszámolásokat 
illetően, ezért azt gondolják a könyvelők, nekik már végeleges adatokat kell az önkormányzat 
felé közölni. Mi nem egyesületi mérlegbeszámolót kérünk, csupán a támogatásnak az 
elszámolását. A civil szervezeteknek is csak  az erre vonatkozó adatokat kell elkérni a 
könyvelőtől. Egyet ért a 20 %-os előleg kifizetésével. Javasolja, április 15-ig adjanak  
lehetőséget az elszámolás benyújtására, és azt követően megkaphatják az időarányos részt.   
Ez  egy tanuló év mindenkinek, most kell átállni az új költségvetési rendszerre. Ez a két hét 
haladék jó lesz arra, hogy aki még nem adta le az elszámolását, sürgősen bepótolja.  
 
Boór Miklós képviselő egyet ért a jegyző asszonnyal az összegeket illetően.  Való igaz, hogy 
50 és 150 ezer forinttal csökkentették a két egyesület támogatását, de nem került szóba a 
műfüves pálya. Azt ők bérbe adhatják, és annak a bevételével lehet gyarapítani a pénzt. 
 
Takács József polgármester: Ez nem így működik. Önkormányzat adja bérbe, ide jön a 
bevétel, 10 milliót fektettünk bele a műfüves pályába. A SLASZ az önkormányzattal kötött 
szerződést, ezért ebből a labdarúgó egyesületnek nem lehet bevétele. A pénzek nem 
folyhatnak el, komoly költséget jelent a pálya megvilágítása is. A környékbeli településeken 
érdeklődni fogunk, hogy náluk mennyi a műfüves pálya bérleti díja, és ahhoz fogunk 
viszonyítani. Szeretnénk gazdaságosan működtetni.  
 
Balatonszemesi KSE Komáromi Krisztina: Elfogadja, hogy 150 ezer forinttal kevesebb 
támogatást kapnak. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Megemlíti, hogy a Berbence Egyesület még beszámolót sem 
küldött. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A tavalyi évben a támogatást nem kapták meg.  
 
Takács József polgármester: A Berbence Együttes évi 2-3 alkalommal fellép Szemesen, pl. 
a Szüreti bálon is. Adni kell nekik támogatást.  
 
A képviselő-testület elsőként az elhangzott és jegyző által ismertetett javaslatot 4 nem és 3 
igen szavazattal, majd a Berbence támogatásának 200 ezer Ft-ra történő csökkentéssel és 100 
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ezer Ft tartalékra helyezését is tartalmazó dr. Zóka László javaslata szerinti összeget 
többségében az alábbiak szerint megszavazták. 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5  igen és 2 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  50/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
         Balatonszemes Községi Önkormányzat 1/2013 (III.04)  költségvetési  
                               rendeletében meghatározott 9.800 ezer Ft egyesületek, civil szervezetek és  
                               egyházak támogatását szolgáló támogatási összeget az alábbiak szerint  
          biztosítja:  
 

ssz. konkrét szervezet támogatás 
1. Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület 150  
2. Egészséges Szemesi Óvodásokért Al. 60  
3. Községi Sportegyesület 4850  
4. Dél- Balaton FC 2950  
5. Berbence Hagyományőrző Egyesület 200  
6. Tehetséges Hátr. Helyz. 25  
7. Siófoki Állatvédő Alapítvány 100  
8. Vöröskereszt 60  
9. Latinovits Alapítvány 500  

10. 
B.szemes- B.őszöd Bűnmegelőzési 
Egy. 50  

11. Református Egyház (turistaszálló) 200  
12. Evangélikus Egyházközösség (imaház) 200   
13. Mentőállomás Balatonlelle   

14. 
Katolikus Egyház (Bagolyvári kápolna 
hangosítás, padok) 200  

15. Mentőállomás Balatonlelle 75 
16. Tűzoltóság Balatonboglár 50 
17. Horgászegyesület  30 
 Tartalék 100 
összesen: 9 800   

 
A fenti határoztat alapján azon civil szervezetek számára, amelyek 
esetében a  2012. évi önkormányzati költségvetési támogatásról  

              szóló beszámolót az önkormányzat elfogadta a 2013. évi támogatás  
        kifizethető és április 15-ig a szerződés megköthető. 
        A Dél-balatoni FC és a Községi SE működésének biztonsága  
        érdekében mindaddig amíg a beszámoló el nem készül (legkésőbb a  
        május 31-i ált. határidőig) a határozatban szereplő összeg 20 %-a  
        előlegként fizethető ki. 
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        Határidő: 2013. április 15. ill. máj. 31. 
        Felelős: Takács József polgármester 

 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  51/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
         Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testülete a 2012.  

       évi önkormányzati támogatásról szóló beszámolókat az alábbi civil  
       szervezetek:  

- Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület 
- Latinovits Alapítvány 
- Vöröskereszt helyi Alapszervezete 
- Horgász Egyesület 
- Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány 
- Római Katolikus Egyház 
A Képviselő-testület felkéri a két sportegyesület vezetőjét, hogy  
az  éves beszámolójuktól függetlenül a támogatás  
felhasználásáról számoljanak el.  
 

        Határidő: 2013. április 15. ill. máj. 31. 
        Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
Fentieket követően Takács József polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 
 
 
 
3./ Balatonszemes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának         
     felülvizsgálata és módosítása. 
     Előterjesztő: Takács József polgármester   
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (III.25)  rendelete a 

Balatonszemes Községi Önkormányzat szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.28) 
sz.  rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 
Egységes szerkezetbe foglalt rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 
 
 
4./1. Múzeum mögötti terület rendezésére árajánlat 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, Bognár Lajos adott egy árajánlatot a múzeum 
mögötti terület tereprendezésére, amelyet ismertet.  
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, miből lenne erre fedezet. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A fejlesztési célú eszközöknek mindig van tartaléka, abból 
lehetne finanszírozni.  
 
Dr. Zóka László képviselő az iránt érdeklődik, mibe kerül nekünk a magtár épület felújítása? 
 
Takács József polgármester: Nem olcsó, kb. 4-5 millió forintba kerülne, de a bevétel 50 %-a 
az önkormányzatot illetné meg. Az épületben megrendezendő szkíta kiállítás megtekintésére 
1500.- Ft-os jegyárakkal lehetne számolni.  
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  52/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
         Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári  
                              rendezvények előkészítése érdekében a Latinovits és Reich Károly  
                              emlékkiállítás (1904 hrsz) telkének  (múzeumkert ) valamint a 2040/1-5  
                              hrsz-ú  iskolák és sportpálya által körülhatárolt tér tereprendezésére leadott 
                              árajánlatot elfogadja és 945.000,- Ft + ÁFA összegű munkálatok a 2013.  
                              évi költségvetési rendelet felhalmozási célú pénzalapjának tartaléka terhére   
                              megrendelhető. 
         Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval kivitelezési  
                               szerződést kössön. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetési  

        rendelet módosítása során rendezni kell. 
 
       Határidő: azonnal és értelem szerint 
       Felelős: Takács József polgármester. 

 
 
4./2. Szőnyi Ferenc Balatonszemes 147/11 hrsz és 2050/4 hrsz ingatlanok cseréje 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 



 12

Dr. Zóka László képviselő úgy támogatja a cserét, hogy a két terület ára közti különbözetet a 
kérelmező megfizeti.  
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  53/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
lévő Balatonszemes 147/11 hrsz-ú, 137 m2 nagyságú (30.000,-Ft/m2 
értékű) ingatlant elcseréli Balatonszemes 2050/4 hrsz ingatlanon Szőnyi 
Ferencné tulajdonában lévő 6/444-ed tulajdoni hányadnak megfelelő 
401,26 m2 nagyságú (összesen: 1 millió ft értékű) területtel. A Képviselő-
testület azzal a feltétellel fogadja el a csereajánlatot, ha az ingatlanok 
értékkülönbségéből adódó összeget (4.110 e Ft – 1.000 e Ft) Összesen: 
3.110 e  Ft-ot a 147/11-hrsz-ú ingatlan leendő tulajdonosa megfizeti 
Balatonszemes Községi Önkormányzat részére. 
Felhatalmazza a Polgármestert e határozat közlésére, illetve az ingatlanok 
csere szerződésének elkészíttetéséről, annak aláírásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. április 20. 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
4./3. Urnafal építésre ajánlat 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az urnafal építésre több ajánlat  érkezett. Ezzel 
kapcsolatban várja a képviselők javaslatait. 
 
Liber Árpád Béla képviselőnek a 16 fülkés urnafallal az a problémája, hogy  nincs rajta 
akasztó, nincs olyan hely, ahová virágot vagy koszorút lehet tenni. A 24 fülkés eleve 8 
darabbal több, van rajta csiszolt műkő váza, akasztási lehetőség, jobban megfelel a 
kívánalmaknak. Ez az ajánlat, ha darabszámra visszaosztjuk, olcsóbb, mint a másik, és azt is 
hozzá kell tenni, ez helyi vállalkozó ajánlata. Látta a képeket, nagyon szép az urnafal, 
javasolja, emellett döntsön a képviselő-testület. 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  54/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 
 

         Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott  
                               tervezetek és árajánlatok alapján Veres Zoltán Balatonszemes, Rákóczi u.  

       16.sz. alatti lakos, műkőkészítő vállalkozó 24 egységes urnafal készítésére  
       vonatkozó ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
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       vállalkozókat értesítse ki, a nyertes vállalkozóval a szerződést kösse meg. 
       Az urnafal 910 ezer Ft beruházási értéke a 2013. évi költségvetés  
       felhalmozási tartalékát terheli. 
 
       Határidő: azonnal 
       Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
4./3. 2013. évi Szemes Fesztivál 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Takács József polgármester: Született egy testületi döntés 2,5 millió Ft + Áfá-ról.  El kell 
mondani, hogy minden évben ingyen adtuk a területet. Azért senki nem vállalja a felelősséget, 
hogy azt mondjuk ingyenes, és közben területhasználati díj kerül beszedésre. Ez így nem 
működhet. Két lehetőség van, vagy azt mondja a testület, hogy meghatározunk egy 
négyzetméterenkénti összeget, vagy nem kérünk pénzt, de ezt le kell tisztázni. Nem lehet 
önhatalmúlag területhasználati díjat kérni. Meg lehet érteni, hogy Ági ebből szokott néhány 
dolgot finanszírozni, de a jogszerűtlenséget nem lehet megérteni.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező nem szeretne ebből nézeteltérést. Leadta a fesztivál 
költségvetését, amit az önkormányzat 2,5 millió Ft + Áfa összeggel támogat. Mindenhol 
kommunikálja, ez nagyszerű dolog, hogy Balatonszemes ennyit áldoz a kultúrára. Erre a 
fesztiválra személy szerint kifizet 4,2  millió forintot. Ezen túl nem számolja az ingyen 
munkákat, amit ha pénzesítenénk még nagyobb összeg lenne. Ezt az 1 millió forintot 
valahogy ki kell termelni, ehhez egyetlen lehetőség a helyi vállalkozók, szponzorok 
megkeresése, illetve az, hogy a kitelepülő kézművesektől a fesztiválhoz támogatást kér. Így 
tudja kitermelni az 1 millió forintot. Nem gondolja, hogy ez jogszerűtlen lenne, ezekről is 
számlákkal el tud számolni. Amennyiben nincs ez a költség, akkor képtelenség 5 napot 
szervezni, maximum 3 napra futja ebből a költségvetésből. Azt szeretné, ha már egyszer 
elindultak ezen az úton, hogy 5 nap legyen a fesztivál, akkor ne visszafelé menjenek, hanem 
minél nagyobb látogatottságot biztosítsanak, több program legyen. Ezért kéri a testületet, 
kapjon lehetőséget arra, hogy a kézművesektől a rendezvény támogatásához hozzájárulást 
kérhessen, és ahogy minden évben a helyi vállalkozókat is megkeresi ezzel a céllal, akik 
eddig is segítettek. Így tudja előteremteni a hiányzó 1 millió forintot. Ha a TDM-en keresztül 
kerül kifizetésre a pénz, legyen valami biztosíték, mert ha megköti a szerződéseket, azokat 30 
napon túl nem tudja felbontani, akkor is ki kell fizetni. Legyen valami biztosíték, ha életbe lép 
ez a 30 napos dolog, akkor a pénz rendelkezésre álljon, ne forduljon elő olyan, hogy nem 
érkezik meg a pénz az egyesülettől. Amíg az önkormányzattal állt jogi kapcsolatban, teljes 
volt a bizalom, a pénz mindig elő lett teremtve. Most van egy rossz érzése, bármi történhet az 
egyesülettel, ezért azt kéri, június 1-ig  kerüljön átutalásra az összeg, ez szerepeljen a 
szerződésben. Biztosítja a Polgármester urat, semmi jogszerűtlen dolog nem fog történni a 
fesztivál szervezésében.  
 
Takács József polgármester nem szeretné meghallani, hogy nincs jogszerűtlenség. Aki 
zsebből-zsebbe teszi a pénzt, - és mi azt mondjuk, ingyenes -, az ne mondja, hogy törvényes. 
Nem engedi, hogy idén ez így működjön. Vagy mi szedünk díjat (ha a testület úgy dönt), vagy 
nem lehet kérni pénzt. Többen felhívták telefonon, és elmondták, hogy az Ági kért pénzt, ezt 
ha kell, be is tudja bizonyítani. Volt akitől 5 ezret, volt akitől 35 ezret kért.  
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Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Ilyen ne fordult elő, ez gyanúsítás. 
 
Takács József polgármester: Ez nem vita téma. Amíg év vagyok a falu gazdája, minden úgy 
fog történni, hogy az törvényes legyen. Nem kötelező ezt az Áginak szervezni, de 
törvényesnek kell lenni.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező elmondja, senkitől nem szedett 35 ezer forintot. 10 ezer 
forint részvételi díjat szedett a 3 napra. 
 
Takács József polgármester: Ez nem törvényes. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Miért nem törvényes, ha a cégnek fizetik ki a pénzt, és 
nem területhasználati díjat szed, hanem részvételi díjat, amivel ő finanszírozza a fesztivál 
költségeit? Ha azt kérik, hiteles számla másolattal bemutatja, mit beszed a kézművesektől, és 
mire költi. Ez törvényesség. 
 
Takács József polgármester: Ez idén nem fog megtörténni. Gondoskodni fog róla, hogy ott 
pénz nem lesz szedve, ez biztos. Az önkormányzat ingyenesen adja a területet, nincs miért 
pénzt szedni.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Van egy másik megoldás, akkor 1 millió forinttal több 
a fesztivál költsége, és akkor kéri a képviselő-testületet, ezt szavazzák meg, amiből a plusz 
költségeket fedezni tudja.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Már tavaly is tisztázandó kérdés volt, hogy az önkormányzat 
közterület foglalásra vonatkozó rendelete alapján kell eljárni. Úgy hangzott el a 
megbeszélésen, hogy szponzorok által felajánlott díjakat, illetve támogatásokat igénybe lehet 
venni, de ahhoz semmi köze az önkormányzatnak. A testület, az önkormányzat, a 
polgármester vagy a jegyző nem lehet cinkos egy szürke, vagy fekete gazdaságban lezajló 
folyamatnak. Véleménye szerint erre az időszakra ki kell kalkulálni egy kedvezményes 
közterület foglalási díjat, azzal, hogy ezt az önkormányzat beszedi, és pluszként adja oda a 
rendezvény szervezőjének. Mi adunk számlát valamennyi vállalkozónak, négyzetméter alapon 
számlázunk, így nem lehet vita. Mi tudunk olyan számlát adni, amit minden vállalkozó le tud 
írni a saját költségéből. A rendezvényhez a vállalkozók támogatást biztosíthatnak. Ha egy 
vállalkozó egyik rendezvényt szponzorálja, akkor egy másikhoz is elvárható lenne. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Miért jogszerűtlen, ha a Kőporossy Bt. nem közterület 
foglalási, hanem részvételi díjat számla ellenében szed bárkitől? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azért, mert önkormányzati rendezvény, önkormányzaté a 
terület, az út, minden az önkormányzaton keresztül bonyolódik, az önkormányzaté a 
felelősség. Más dolog lenne, ha bérbe adnánk a területet a Bt-nek erre az időszakra. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Most TDM rendezvény lesz. Tisztában van a jogokkal 
és a törvényekkel. 
 
Takács József polgármester: A testület fogja meghatározni, hogy legyen Balatonszemesen. 
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Boór Miklós képviselő: Nagyon szereti a rendezvényt, ezért kellemetlen ez a vita. Selmeczi 
Ági minőséget akar produkálni, de lehet, nem olyan törvényesen járt el, ahogy azt az 
önkormányzat szerette volna. Amennyiben van lehetőség arra, amit a jegyző asszony 
mondott, hogy bizonyos terület használati díjat beszedünk, ezt hozzá tesszük a rendezvény 
támogatásához, akkor Ágira senki nem mondhat semmi rosszat, ez az önkormányzat döntése 
volt. Esetleg úgy is dönthetünk, hogy a helyi vállalkozóktól nem szedünk díjat, de így minden 
tiszta. 2,5 millió forintból ezt nem lehet megcsinálni, amit mi elvárunk és szeretnénk, ahhoz 
kell a 4 millió forint. Nagyon rossz érzése van, ha valaki így beszélne vele egy tárgyaláson, 
hagyná az egészet, szervezze más. A színvonal biztosan évekre visszaesne, és más 
településekre kellene menni egy jó rendezvényt megnézni. Véleménye szerint a jegyző 
asszony és az Ági jogilag tegye tisztába a dolgot. 
 
Takács József polgármester: A színvonallal nincs baj, bár néha voltak kritikák, de a 
jogszerűséget be kell tartani.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Nem kell kedvezményes díjat megállapítani, be kell szedni a 
pénzt. Szakembertől hallotta, hogy a terület foglalási díj szoros összefüggésben van a fesztivál 
színvonalával. Nem jó hallgatni ezt a vitát. Megítélése szerint egy vállalkozó maga döntse el, 
hogy kinek ad támogatást, ez az ő dolga. Erről még véleményt sem szeret hallani. Adjuk oda 
azt a pénzt, amit az Ági betervezett.  
 
Takács József polgármester: Adjuk oda, de az Ági nem szedhet pénzt.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Erre a napra egy önkormányzati rendeletben határozzuk meg a 
díjat. Egyedi árat állapítsunk meg. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Úgy fogjuk kialakítani az árat, hogy az 1 millió meglegyen.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Akik eddig 10 e Ft+Áfát fizettek, nem jönnek el 21 e 
Ft+Áfá-ért. Nem olyan a gazdasági helyzet, esetleg az élelmiszerrel foglalkozóktól lehet 20 
ezer Ft + Áfá-t kérni. Nem a teljes 1 millió forintot szedte be az árusoktól, csupán egy részét. 
Nem tartja valószínűnek, az önkormányzat megtilthatja, hogy Kőporossy Bt. megkeressen 
vállalatokat, hogy szponzorálják a balatonszemesi fesztivált, vagy megkeressen itt nyaraló 
közösségeket, hogy támogassák a rendezvényt. Jogállamban élünk, nem hiszi, hogy egy 
önkormányzat ilyet mondhat.  
 
Boór Miklós képviselő: Mekkora volt a beszedett összeg? 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: A területfoglaláskor 10 ezer forintot szedett, de 
senkitől nem kért 35 ezer forintot. Nem ezekből jött össze az 1 millió, hanem ehhez jött még a 
szponzorok támogatása. Ez jó dolog, ha nem neki kell beszedni ezeket a pénzeket, mert egy 
fesztiválszervezéssel sok munka van. Az önkormányzat ezeket beszedi, erről az 
önkormányzatnak ad egy számlát, és ebből kifizeti pl.  a technikusokat. Legnagyobb segítség, 
ha az önkormányzat beszedi a pénzt, és egy az egyben átadja. Csak mi garantálja, hogy 
legkésőbb hétfő reggelre megkapja a pénzt, és ki tudja fizetni a technikusokat?  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A következő testületi ülésre idehozzuk az alternatívákat, 
javaslatot a közterület foglalási rendelet módosítására.  
 



 16

Liber Árpád Béla képviselő: Lényeg, hogy Ági a költségvetéshez szükséges pénzt meg fogja 
kapni. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Kérdés, ha a TDM-hez megy a pénz, akkor hétfő reggelre 
megkapja-e az Ági? 
 
Takács József polgármester: Azt mi garantáljuk, hogy megkapja. Nem mindig készpénzben 
kell gondolkodni, lehet az átutalás is.  
 
Boór Miklós képviselő: Mennyi lenne az az összeg, amit nekünk területhasználati díj címén 
be kellene szedni? 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: 600 ezer forint. Ha ez biztosan meg van, a jegyző 
asszonnyal tud egyeztetni, és a  többi céggel úgy szerződik le a produkciókra, hogy átutalással 
fizet.  
 
Takács József polgármester: Nem csak a jegyző asszonnyal kell egyeztetni, hanem a 
polgármesterrel is. A polgármester a község gazdája, erre felhívja a figyelmet. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Elnézést kér, mindkettőjükkel fog egyeztetni az 
összegről. Hangsúlyozza, még mindig nincs szerződése. Ha a következő testületi ülésig kell 
várni, akkor az egész fesztivál tervezése megreked. Sokan várnak arra, hogy megkössék a 
szerződést.  
 
Takács József polgármester: Le lehet fénymásolni a megkötött szerződéseket, és át lehet 
küldeni, hogy mi is lássuk.  
 
Liber Árpád Béla képviselőnek olyan jogi problémája van, hogy az Ági nem is az 
önkormányzattal szerződik, hanem a TDM-mel. Jogilag semmi közünk hozzá.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A 2,5 millióhoz semmi közünk, csak a plusz pénzhez van 
közünk.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ha a TDM ebből nem vesz le semmit,  akkor véleménye 
szerint ez nem szerződés, mert nincs mögötte teljesítmény.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A közöttünk létrejött szerződésnek az a lényege, hogy többek 
között a Szemes Fesztivál rendezvényhez 2,5 millió Ft + Áfával hozzájárulunk, és rajtuk 
keresztül futtatjuk végig, viszont feltétel, hogy a TDM szerződjön vagy közvetlen a 
művészekkel, vagy pedig a műsort szervező rendezővel.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Egy fesztiválnak van egy szervezője, a TDM névleg 
részt vesz benne, illetve valamilyen segítséget nyújt, de úgy nem tudja vállalni, ha a TDM 
köti a szerződéseket. Az a lényeg, előre kapja meg a pénzt, és abból tud gazdálkodni. 
Bizonytalanra egy fesztivált nem lehet építeni. A fellépőkkel nem lehet úgy megállapodni, 
vagy lesz pénz, vagy nem lesz pénz. A hiányzó összegről van szó.  
 
Takács József polgármester: Ezek szerint mi megbízhatatlanok vagyunk. 
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Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Ilyet nem mondtam, a helyzet megbízhatatlan, nem az 
önkormányzat.  
 
Takács József polgármester: Ha átküldik a szerződéseket, átnézzük. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező elmondja, nem fog most átküldeni szerződéseket, hogy 
valaki felülbírálja, méltó-e az a produkció Balatonszemesre, hiszen sok előadót nem is 
ismernek.  
 
Takács József  polgármester lezárta a napirend tárgyalását, amelyben testületi döntés nem 
született.  
 
 
Fentieket követően Takács József polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 
 
 
 
4./4. Gondviselés Alapítvány kérelme Fő utcai járda burkolására 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Takács József polgármester ismerteti a kérelmet. 
 
Böröczky Szilárd képviselő úgy látja, a Fő utcai járda egészében nagyon rossz állapotban 
van. 
 
Ezzel a testület többi tagja is egyet ért. 
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, van e keret az anyagköltség finanszírozására.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A felhalmozási tartalékból lehetne fedezni.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Örüljünk neki, hogy megcsinálják, mert tulajdonképpen ez a 
mi feladatunk lenne.  
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  55/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Gondviselés Alapítvány kezdeményezése alapján a Fő u - Bajcsy Zs. u. 
kereszteződésétől a Fő u.- 1.sz. előtti ingatlanig megrongálódott 1,55 m 
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szélességű közterületi járdát mintegy 90 m2-en új burkolattal látja el. A 
járda javítására felajánlott támogatásként biztosított munkát köszönettel 
elfogadja és a munkálatokat megrendeli. 
A határozatról a Gondviselés Alapítvány értesítendő és az anyag 
beszerzését mintegy 400 e Ft értékben a felhalmozási célú 
pénzeszközök tartaléka terhére szükséges biztosítani. 
 
Határidő: kiértesítésre 15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
4./5 Kelemen Tímea Kisfaludy u-i trafik építése 
/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy Kelemen Tímeáék a korábban megvásárolt 
Kisfaludy utcai területen szeretnének trafikot létesíteni.  
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  56/2013 (III.25.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
         A Balatonszemes Község Önkormányzat képviselő Testülete 

az önkormányzat résztulajdonát képező Kisfaludy utca – sz. 1236/1. 
helyrajzi számú területre, a társtulajdonos Kelemen Tímea 8636 
Balatonszemes Szabadság utca 12. sz. alatti lakos TRAFIK céljára történő 
épület építéséhez, az  É-i telekhatár, ill. hátsókert legminimálisabb távolság 
tartásával hozzájárulását adja. A  szomszédos önkormányzati területen 
kiépített parkolók vannak, így az építendő épülethez szükséges 3 db. 
parkoló / 30 m-en belül/ biztosított.  
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást és 
a meghatározott feltételeket nyilatkozatba foglalja és aláírja. 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Takács József polgármester 

 
5./ Bejelentések 
 
Dr. Zóka László képviselő kéri, hogy a jövőben a testületi ülésekre készüljön kimutatás a 
100 ezer forintot meghaladó kifizetésekről.  
 
Mivel több kérdés, javaslat bejelentés nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 17 óra 50 
perckor bezárta, az ülés zárt ülésként folytatódott, melyről  külön jegyzőkönyv készült.  
 
       

Kmf. 
 

 
 Takács József       Dr. Valkó Zsuzsanna 
          polgármester                                                                                jegyző  


