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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én a 
Községház tanácskozó termében  9.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd    Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő 1. nr. 
Liber Árpád  Béla      
Ifj. Vasicsek László      
   
Távolmaradását előre jelezte:    Érdeklődő: - 
 
Gelencsérné Oszlár Viktória és 
Dr. Zóka László települési képviselők 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 főből 5 jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette a  napirend tervezetet: 
 
Elmondja, a rendkívüli testületi ülés összehívására első sorban a nyári rendezvényeket érintő 
területhasználati díj megállapításának érdekében volt szükség. A vagyon biztosítása tárgyában 
alkuszi ajánlattal jelentkezett Szabó Károly Attila. A rendezvényeken túl egyedi aktuális 
ügyek megvitatására, majd a végén zárt ülésen kérelmek megvitatására kerülne sor. 
 
A képviselő-testület az elhangzott napirendek tervezeteinek tárgyalását egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
Meghívottként jelen van még Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő, aki az 
önkormányzatnak szeretne ajánlani a jelenleginél kedvezőbb biztosítási lehetőséget. Emellett 
segítséget nyújtott a szkíta kiállítás szervezésében oly módon, hogy az OTP regionális 
vezetőjével holnapra sikerült egy időpontot egyeztetni, amikor a kiállítás támogatásáról 
tárgyalhatnak.  
 
Takács József polgármester elmondja még, hogy legkésőbb ¾ 11-kor el kell indulnia 
Kaposvárra, egy fontos megbeszélésre. Amennyiben addig nem ér véget az ülés, úgy Liber 
Árpád Bélát, mint rangidős képviselőt kéri fel az ülés további levezetésére. 
 
1./ Önkormányzati vagyon biztosítása 
 
Takács József polgármester felkéri Szabó Károly Attilát egy rövid tájékoztató megtartására.  
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Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő: A szkíta kiállítás szervezéséhez   továbbra is 
felajánlja segítségét. Elmondja, az OTP regionális vezetője nyitottan fogadta a felkérést, 
polgármester úrral holnap megkezdik a tárgyalásokat, és majd meglátják, hogyan alakulnak a 
dolgok. A támogatás összegszerűségről még nem lehet pontosat tudni. 
 
A biztosításokat illetően elmondja, hogy független biztosítás közvetítő, vagyis egyetlen 
biztosító társasággal sincs semmiféle érdek viszonya, a törvény alapján az ügyfelet képviseli 
ingyen, és bérmentve. 2 éve kezdte el a munkát, némileg ismeri az önkormányzatok 
problémáit, ebből következett az a felismerés, minél nagyobb biztosítási összeget visznek a 
biztosítók elé versenyeztetésre, annál nagyobb kedvezményeket tudnak adni. Megalakították 
Somogy megyében - Tab környéke kivételével - a Kistérségi Biztosítási Társulásokat. Ennek 
az lett a következménye, hogy a településeken drasztikus díjcsökkenést tudtak elérni úgy, 
hogy közben a kockázati elemek bővültek különböző szolgáltatásokkal. Tavaly már készített 
egy kistérségi szintű ajánlatot Balatonszemes számára, csak akkor már nem lehetett 
felmondani az előző biztosítást. Jelenleg  a Siófok környéki önkormányzatok biztosítási 
társulása a szerződő, ságvári gesztorsággal, tehát ők intézik a települések biztosítási ügyeit. Ez 
azt jelenti, egy önkormányzati számlának nyitottak albetét számlát, oda utalják az 
önkormányzatok az aktuális negyedéves díjat, erről a biztosító egy számlát állít ki a ságvári 
önkormányzat nevére. Az egyes önkormányzatok mint biztosítottak, megkapják ennek a 
számlának a másolatát, és el tudják számolni. Egyetlen kötelezettsége marad az 
önkormányzatnak, az pedig az adatváltozás, illetve a káresemény bejelentése, minden mást 
személy szerint ő intéz. A megyében ezt a konstrukciót egyedül ő viszi, 2012. január 1. óta 
működnek. Balatonőszöd is Balatonszemes döntésére vár.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Hozza az ajánlatot, összehasonlítjuk a jelenlegivel, és utána 
tudunk dönteni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző azt kérdezi, rendelkezésre áll-e minden adat ahhoz, hogy 
egységes ajánlatot tudjon adni? 
 
Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő elmondja, a tavaly előtti adatokkal rendelkezik, 
ezért kellenek az aktuális adatok. Biztos benne, hogy a többi önkormányzathoz hasonlóan, itt 
is alul biztosítottak az intézmények, hiszen ennek díj vonzata van. Amennyiben az ajánlatát 
fontolóra veszik, abban az esetben május 15-ig fel kell mondani a jelenlegi szerződést. 
Garantálja, hogy az általa adott ajánlat olcsóbb lesz.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ha ez így igaz, érdemes vele foglalkozni. Amennyiben 
nagyobb értéket állapítanak meg, egyet fog vele érteni akkor, ha kisebb lesz a díj. Erre nagyon 
oda fog figyelni. Olyan ajánlat jöjjön be, hogy ezek a feltételek teljesüljenek.  
 
Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő: Az összesített adatok után tud korrekt díj 
ajánlatot adni. Ha a mostani szerződést május 15-ig felmondják, 1 hónap van az új 
megkötésére. Ha megkapja az adatokat, két napon belül tud ajánlatot adni. Azt kell eldönteni, 
felmondják- e a szerződést, vagy sem. A felmondást is vissza lehet vonni, nem befolyásolja a 
jövőt.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: A felmondás előtt látni kell az ajánlatot. Ha nagyobb érték, 
kevesebb biztosítási díj, ez a feltétel teljesül, akkor akár most is meg tudja szavazni a 
felmondást.  
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Böröczky Szilárd képviselő a kevesebb értéket is el tudná fogadni, de a nagyobb érték a 
fontos. 
 
Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő: Így szokták, a díj ne változzon, vagy kevesebb 
legyen, az érték viszont felfelé menjen.  
 
Boór Miklós képviselő egyetért a felmondással.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2013.(V.07.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
         Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyon,- és  

felelősségbiztosítását a fordulónap előtt 30 nappal május 15-i nappal -  
felmondja, amennyiben alacsonyabb díjjal és bővebb biztosítási 
szolgáltatással, magasabb értéken új ajánlatot kap.  
Egyúttal  a SOMOGY Bróker képviselőjét Szabó Károly Attilát az ajánlat 
készítésével megbízza, melyet a jelenlegi kötvénnyel összemérhető módon 
kell elkészíteni. 
 
Határidő: azonnal és május 15 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
 
 
2./ Közterület rendelet módosítás – kiemelt rendezvények 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester: Szeretnénk támogatni Selmeczi Ágit, a Szemes Napok 
szervezőjét azzal, hogy mi szedjük be a közterület használati díjakat. Rendeletünk szerint 
ennek összege 3.500.-Ft/m2/hó, amit ha visszaosztunk egy napra vonatkoztatva, nevetségesen 
alacsony összeget kapunk, 110.-Ft/m2/nap. Valamit kellene ezen változtatni, hogy egy 
elfogadható összeget tudjunk beszedni, amit átutalnánk a rendezvény költségeihez.  
 
Liber Árpád Béla képviselő azt javasolja, külön tételként szerepeljen a Szemes Napokra 
vonatkozó közterület használati díj. Állapítsunk meg egy napi díjat, amit akkor alkalmazunk.  
 
Takács József polgármester: 110.-Ft/m2/nap nagyon kevés, ebből előzetes számításaink 
szerint 150 ezer forint bevétel lenne. Emelni kell ezen az összegen. 
 
Liber Árpád Béla képviselő 10.000.-Ft/nap összeget javasol, kihangsúlyozva, hogy ez a 
Szemes Napok rendezvényeire vonatkozzon. Esetleg ehhez még hozzá vehetjük a 
Nyármarasztó rendezvényt is. Ezt  a kettőt külön kategóriaként kezeljük. Beszélt az Ágival, 
aki azt mondta, ha megvan a díj összege, akkor ő már letárgyalja előre a kitelepülőkkel, ők 
pedig azonnal küldik a pénzt az önkormányzat számlájára. Előre fizetik a megállapított díjat.  
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Takács József polgármester véleménye szerint jobb  lenne helyben beszedni a pénzt, és m2-
ben meghatározni a díjat, mert nem arányos, ha valaki 1m2-t használ, vagy 10m2-t. Aki 
nagyobb területet használ, az többet fizessen.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző azt javasolja, a 12. pontba építsék be a kiemelt rendezvények 
eseti árusítását. Erre a 660.-Ft/m2/nap vonatkozna. Ez nem korlátozódna a Szemes Napokra, 
hanem magában foglalná a kiemelt rendezvényeket. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Legyen 1000.-Ft/m2/nap. Ezt a pénzt úgyis a 
rendezvényszervező kapja meg. 
 
Takács József polgármester: A vásározók ne utalják át a pénzt, inkább kimennek a 
pénzügyesek, helyben beszedik, és kiállítják a számlát.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Így tisztességes, mert előfordulhat, hogy valaki nem tud eljönni 
annak ellenére, hogy előre befizette a pénzt.  
Liber Árpád Béla képviselő: Ebből szép pénz be fog jönni a rendezvényre. Helyiek 
kapjanak 50%-os kedvezményt.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának 4/2013 (V.7) sz. rendelete  a 
Közterület használat szabályairól  és a használat díjának meghatározásáról szóló 

8/2005.(XI.28.) sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 
 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

 
 
3./ TDM megállapodás 
   /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Liber Árpád Béla képviselő: A fizetési határidőt hozzuk előbbre június 15-re. Ha Selmeczi 
Ági július 11-én kapja meg a pénzt, mihez tud kezdeni? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Előre semmit nem kell kifizetni. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Nem tárgyalnak vele, ha nem áll rendelkezésre a pénz. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Mi le tudjuk igazolni, hogy megvan. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Mi a gond, ha 1 hónappal hamarabb át van utalva a pénz? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző nem ért vele egyet, hogy valakinél ott legyen a nélkül a pénz, 
hogy nem is láttunk rendezvény tervet.  
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Liber Árpád Béla képviselő: Meg kell mondani neki, június 15-ig kérjük a rendezvény 
tervet, akkor átutaljuk a pénzt.  
 
 
Takács József polgármester  az ülés elején jelzetteknek megfelelően az ülés vezetését átadja 
Líber Árpád Béla képviselőnek és  elfoglaltsága miatt elhagyja az üléstermet, ezt követően a 
képviselő-testület 4 fővel folytatja a tanácskozást, Líber Árpád Béla levezető elnökletével.  
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az elfogadott rendezvénytervet követő 3 napon belül már 
utalható a pénz. Az önkormányzat pénzével nem lehet úgy bánni, mint a sajátunkkal.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: A TDM mikor kapja meg a pénzt? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Szerződés alapján a TDM-nek fizetünk, aki 3 napon belül 
köteles átutalni az Áginak.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Minél előbb megkapjuk a rendezvény tervet, annál előbb 
utaljuk a pénzt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Amikor nem volt a TDM, akkor naponta készpénzben fizettük 
ki  Áginak azokat az összegeket, amire szüksége volt.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ez most az első ilyen eset, szokatlan dolog. Ez a pénz át lesz 
utalva a TDM-nek, Ági akkor lesz biztos a dologban, amikor nála van az összeg. A 
rendezvényt félti, az biztosított legyen. Lényeg, minél előbb adja be a rendezvény tervet, mi 
utalunk a TDM-nek, és 3 napon belül Áginál lesz a pénz. 
 
Böröczky Szilárd képviselő nem érti,  Ági ezt miért nem tudja a hivatalban elintézni, miért 
Liber Árpád Béla képviselő társán keresztül intézi. 
 
Liber Árpád Béla képviselő elmondja, csak találkozott és beszélt vele.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2013.(V.07.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat a Balatonföldvári TDM és a Kőporosy Bt. által 2013. évi 
Szemes fesztiválra kötendő háromoldalú szerződés tervezetét jóváhagyja 
azzal a feltétellel, hogy a rendezvényterv elfogadását követő 3 napon belül 
az önkormányzat a rendezvény teljes költségét (2,5 mó + ÁFA) átutalja és 
ezen összeget a TDM-nek 3 napon belül kötelessége azt a rendezvény 
szervező felé tovább utalni. 
A rendezvénytervet annak elkészültével a május 27-i testületi ülés elé lehet 
terjeszteni. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
3./ Hauser Ferenc kártérítési igény bejelentése 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Liber Árpád Béla képviselő javasolja,  ezt vegyék le a napirendről, és hozzák vissza a soron 
következő ülésre, amikor a képviselő-testület teljes létszámban, illetve a polgármester úr is 
jelen lesz. Addig is gondolkodni lehet rajta, mivel nem egyedi esetről van szó.  
 
Liber Árpád Béla képviselő javaslatát a testület egyhangúlag támogatta.  A kérelmet a május 
27-i munkaterv- i Kt.- ülés elé kell terjeszteni. 
 
4./ Balatonszemesi mobil pavilon megvalósításának előfinanszírozása 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző röviden ismerteti az előterjesztést, miszerint a TDM 10 millió 
forintot kér a mobil idegenforgalmi pavilon elkészítéséhez.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ez a 10 millió forint része a pályázatnak? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Igen, és mivel a pályázat utófinanszírozott, ezt az összeget 
később majd visszakapjuk.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő: Hová kerül a pavilon? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A 7-es út mellé. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Van pénzünk rá? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Igen. 
 
Boór Miklós képviselő: Mikorra készül el? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A határidő június 15.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2013.(V.07.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai Egyesülettel való együttműködés során a DDOP 
2.1.3/C-12-2012-0004 számú, Komplex szolgáltatásfejlesztés a 
balatonföldvári TDM szervezetnél című pályázat keretében Balatonszemesen 
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megvalósuló új információs pavilon megépüléséhez 10.000.000,- Ft 
előfinanszírozási összeget biztosít, melyet az Egyesület a fenti pályázat 
kifizetési kérelmének elbírálása, az utófinanszírozott pályázati támogatás 
összegének  kézhezvételét követően legkésőbb 2013. augusztus 31-ig köteles 
visszatéríteni az Önkormányzat részére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az előfinanszírozás összegének kifizetéséről 
gondoskodjon, valamint e határozat közlésére. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2013. június 15. az előfinanszírozás összegének kifizetésére  és  
                augusztus 31. az Egyesület által történő visszafizetésre 
 

A fentieket követően Liber Árpád Béla levezető elnök a képviselő-testület  nyilvános ülését 9 
óra 55 perckor bezárta. Az ülés zárt ülésként folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv került 
felvételre. 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Takács József   Líber Árpád Béla  dr. Valkó Zsuzsanna 
      polgármester       ülés vezető        jegyző 
 

 
 
            


