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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-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     Kertész Adél Kft. ügyv.ig. 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv.ház igazgató  
Liber Árpád  Béla     Szilvai Renáta köztisztviselő 
Ifj. Vasicsek László     Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő 
Dr. Zóka László települési képviselők  Koós Gusztáv és 

Necz István a Halfesztivál szervezői /2.    
 napirendi pontnál/ 

Érdeklődő: 1 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: 
 
Elmondja, a mai rendkívüli testületi ülés összehívására az önkormányzat biztosítása, valamint 
egy nyári fesztivál megrendezése miatt volt szükség.  
 
 
1./ Önkormányzati vagyon biztosítása 
 
Takács József polgármester: A meglévő biztosítást május 15-ig lehet felmondani, ezért 
szerette volna, ha a jelenlegi biztosítónk képviselője is jelen van az ülésen, de ez nem így 
alakult. Rátérve a konkrétumokra, felkéri Szabó Károly Attilát egy rövid tájékoztatóra. 
 
Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő  tájékoztatásul elmondja, hogy független 
biztosítási közvetítő, ami azt jelenti, hogy egyik biztosító társasággal sincs érdek viszonya, 
csak az ügyfelek érdekeit képviseli térítésmentesen. Jegyző asszony tájékoztatása szerint az 
iskola az önkormányzat tulajdonában maradt, ennél fogva biztosítás is, ehhez jön még egy 70 
milliós művelődési ház értéknövekedés, a 2011. évi adatokhoz képest. A jelenlegi biztosítás 1 
milliárd 525 millió forint biztosított vagyonról szól. Ennek a jelenlegi díját nem ismeri, 
viszont amit ebben a kistérségi társulási flottaszerződésben ajánlatot kapott erre a vagyonra, 
az 598.711.- Ft/év. Negyedéves bontásban kapják a szerződésnek megfelelően a számlákat. 
Szerződő a Siófok Környéki Önkormányzatok Biztosítási Társulása, ennek gesztora Ságvár 
község önkormányzata. Vagyonbiztosításnál vannak alap kockázatok, és kiegészítő 
biztosítások. Alap kockázatok az elemi károkra vonatkoznak, ami még plusz lehet a 
villámcsapás másodlagos hatása, amikor az elektromos rendszerbe kerül be, és az elektromos 
berendezésekben okoz kárt. Ez egy plusz kiegészítő biztosítás, ami benne van ebben az 
ajánlott csomagban. Van még betöréses lopásra fedezet, de ami ebben plusz, az a 
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vandalizmusra vonatkozó kiegészítő fedezeti biztosítás. Valószínűnek tartja, hogy nincs a 
jelenlegi szerződésben az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó felelősség biztosítás, 
valamint az önkormányzat állományába tartozó köztisztviselők szakmai felelősség biztosítása. 
Kiegészítő biztosításként még szerepel a kátyú és sorfa biztosítás. A testületnek kell 
eldönteni, hogy ez az ajánlat versenyképes-e a jelenlegi díjjal. A mai napon még van 
lehetőség a mostani szerződés felmondására, ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor június 
15-től az új konstrukcióval mehet tovább a biztosítás.  
 
Takács József polgármester megköszöni a tájékoztatást, és várja a képviselők véleményét. 
 
Böröczky Szilárd képviselő: Mennyi a mostani, és az új közötti különbség? Ez az ajánlat 
jónak tűnik. 
 
Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő  tudomása szerint 958 ezer forint volt a díj 2011-
ben. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: 2011-ben nem az volt a biztosítónk, mint aki most van. Ez 
nem a biztosítók egymás közötti kérdésköre, hanem a mi döntési kompetenciánk, hogy kivel, 
miért és hogyan kötünk szerződést. Azért került ismét a képviselő-testület elé, mert jogos volt 
az  aggály,  hogy mielőtt egy ellen árajánlatot megismernénk, nem biztos, célszerű 
felmondani egy jónak tartott biztosítási konstrukciót. Már 2011-ben is azért kértünk több 
biztosítótól ajánlatot, mert nem voltunk azzal a 900 ezer forintos díjjal elégedettek. Nem is 
csak önmagában a díjtétel domináns, hanem az is, milyen rugalmasan intéződik el a káreset. 
Korábban rossz tapasztalataink voltak, mert a biztosítók igyekeztek kibújni a kártérítési 
kötelezettségük teljesítése alól. Az, hogy bizonyos biztosítási eseményeket nem tartalmaz, a 
biztosításunk, csak részben felel meg a valóságnak. Kiterjedt a biztosítási kötvényünk a 
sorfákra, kátyúból eredő, közterületen keletkező károkra. Külön problémát az jelentett, 
amikor az előző testületi ülésnek vége volt, utána az alkuszi megbízás megérkezett, de abban 
egy 3 éves kötelmet kellett volna vállalnunk. Ezt úgy ítéltük meg, nem biztos, hogy a nélkül 
kell ezt a megbízást megadni, hogy egy összehasonlító adat birtokában volnánk. Az utolsó 
testületi ülésen, amikor korlátozott számban volt jelen a testület, akkor is megfogalmazódtak 
az aggályok. Mindkettő ár és szolgáltatás ismeretében kell a döntést meghozni.  
 
Dr. Zóka László képviselő a régi biztosítás tartalma, illetőleg összege felől érdeklődik. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Korábban elhangzott az új biztosítási összeg, valamint a 
biztosított vagyon értéke. A mostani biztosításunk alapján 400 ezer forintot fizetünk fél évre. 
A felsorolt szolgáltatások közül az egészségügyi, illetve a köztisztviselői felelősség biztosítást 
nem tartalmazza. A tavalyi évben több mint 1 millió forint biztosítási kártérítést kaptunk, ez is 
hozzá tartozik. 
 
Liber Árpád Béla képviselő az előző testületi ülésen elmondott véleményét ismétli, 
magasabb szolgáltatásért kevesebb díj. Ha ez teljesül, akkor meg tudja szavazni a régi 
biztosítás felmondását. Köztudott, hogy a biztosítók nem szeretnek fizetni, de egy jó bróker 
segíti az ügyfelet. 
 
Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő  tudja, hogy sok biztosító nem akar fizetni, de neki 
semmi köze a biztosítókhoz, az ügyfél érdekeit képviseli. Az ügyfélnek csupán a káresemény, 
illetőleg a változások bejelentése a feladata. Arról volt szó, hogy a másik biztosító képviselője 
is jelen lesz. 
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Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Akkor korrekt a felmondás, ha összehasonlító adatok állnak 
rendelkezésre.  
 
Boór Miklós képviselő Az iránt érdeklődik, lett-e értesítve a másik fél, hogy ma jöjjön el. 
 
Takács József polgármester: Nem lett értesítve. Arra várunk, legyen két összehasonlítható 
ajánlatunk, annak alapján tudunk dönteni. Aki jobban képviseli az önkormányzatot, akár 
anyagilag, akár szolgáltatás szintjén, annak javára döntünk.  
 
Szabó Károly Attila biztosítási közvetítő: Ennek az lett volna a módja, hogy a mostani 
szerződést körbeadjuk a képviselőknek, és ő is átadta volna a saját ajánlatát.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ez való igaz, ki tudjuk adni, de nem az ellen érdekű félnek. Ez 
a korrektséghez tartozik.  
 
Takács József polgármester elmondja, ha nem akartak volna egy másik biztosítót is 
meghallgatni, Szabó Károly Attila most nem lenne itt. Az a cél, hogy olcsóbb és jobb legyen. 
 
Dr. Zóka László képviselő: A mai nappal lejár a felmondási határidő. Azt javasolja, legyen 
nyílt a pálya, a mai napon hozzunk egy olyan határozatot, felmondjuk a szerződést a régi 
biztosítónkkal. Ezzel mindkettőnek megadjuk a lehetőséget arra, hogy a legrövidebb időn 
belül adjanak ajánlatot, amit azután össze lehet hasonlítani. A következő testületi ülésen 
tudunk dönteni, ha a jogszabály ezt így engedi.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2013.(V.14.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 
        Balaton szemes Községi önkormányzat képviselő-testülete Szabó Károly  
        Attila biztosítási közvetítő tájékoztatását tudomásul vette. A mai forduló  
        napi lejárattal  biztosítási kötvényét azzal a feltétellel felmondja, hogy a  
        vagyon,- és felelősségbiztosítási kötvényt, amennyiben az lehetséges  
        felmondja és a soron következő ülésre legalább a most ajánlatot tévő új és  
        a korábbi biztosítói közvetítők által leadott ajánlatot elő kell terjeszteni új        
        kötvény megkötése érdekében, melyben a szolgáltatások növekedése    
        mellett a díjcsökkenést kell elérni. 
 
        Határidő: azonnal és jún. 15. 
        Felelős: Takács József polgármester 
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2./ Közterület használati díjak megállapítása, kiemelt rendezvények idejére 
     / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Takács József polgármester: Legutóbb döntöttünk arról, hogy a kiemelt rendezvényeken 
kérünk  1000.-Ft/m2/nap közterület használati díjat. Körbe érdeklődte a környékbeli 
településeket, és több település nem kér díjat, sőt támogatja a rendezvényeket. Azt kéri, hogy 
a község érdekében gondolják át még egyszer, mert véleménye szerint ez a díj nagyon magas, 
így elmaradnak a rendezvények.  
 
Ezt követően köszönti Koós Gusztáv és Necz István urakat, akik az augusztusi Halfesztivállal 
kapcsolatban keresték meg.  
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője elmondja, hogy 40 évig nyaralt Balatonszemesen. A 
VICTUS Kereskedelmi és Rendezvényszervező  cég ügyvezetője, másik ügyvezető partnere 
pedig Necz István. Fesztivál szervezésekkel foglakoznak, és nagyon sikeres fesztiválokon 
vannak túl. Nagyon örült annak a lehetőségnek, hogy itt egy komoly fesztivált szervezhetnek, 
mellyel az augusztusi „Nyármarasztó” Fesztiválhoz csatlakoznának. Több településsel 
tárgyaltak, ahol nagyon kedvező volt a fogadtatás. Nem pénzt kértek, hanem elfogadták a 
marketing tevékenységüket, és ingyen felajánlották a területet  annak fejében, hogy egy 
országos kampányt szerveznek azért, hogy arra az időpontra  jöjjenek a vendégek.  
Ezt követően átadja a szót Necz István kollégájának. 
 
Necz István a Halfesztivál szervezője köszönti a megjelenteket. Idén februárban került 
megrendezésre a budapesti Halfesztivál. Az Unióban 2013. a hal éve, és a halfogyasztás 
fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, de az sem elhanyagolható dolog, hogy jobban oda 
kell figyelni a vizek tisztaságára. Nagyon megtetszett Balatonszemes, ezért gondolták, hogy a 
budapesti Halfesztivál körútjának egyik pontját ide helyeznék át. Számukra az első néhány 
rendezvény a befektetésről szól, mert hisznek a hosszú távú együttműködésben. Az első pár 
rendezvényen nagyon minimális pénzt kérnek a kiállítóktól, az adott pénzt pedig sajátjukkal 
kipótolva reklámokra, országos marketing kampányra és programokra fordítják. A többi 
fesztivállal ellentétben nem hisznek a tucat együttesekben, hanem bort, jazz-t és kultúrát 
szeretnének idehozni. Olyan programokat hoznak, amiért a más városban, illetőleg 
Budapesten élő ember is idelátogat Balatonszemesre. Szeretnének pénzt és energiát fektetni 
fesztivál vonat indításába. Felveszik a helyi szállodákkal a kapcsolatot, és így gyakorlatilag 
nem terület bérleti díjat szeretnének fizetni, hanem vendég éjszakákkal fizetnének. Jobban 
hisznek abban, ha egy sajtótájékoztatón bemutatják a települést, és ezzel propagandát 
csinálnak. Azt kérik, legalább az első évben biztosítsák ingyenesen a rendezvény területét. 
Amit ezzel megspórolnak, és kiegészítenek a saját pénzükből, marketingre kívánják fordítani. 
Nagyon igényes zenészeket szeretnénk idehozni, akikre a fizetőképes közönség kíváncsi. 
Nem olyan emberek kívánnak idehozni, akik nem tudnak pénzt költeni és szállást fizetni, 
hanem olyanokat, akik valóban pénzt szeretnének itt hagyni. Ez által is hozzájárulhatnának a 
község fejlődéséhez. Nem egy évre tervezik ezt a rendezvényt, hanem hosszú távra. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy augusztus 20-án van egy hatalmas fesztivál Balatonbogláron. Egy 
új rendezvénnyel áthozhatnánk a vendégeket Boglárról. Ez nem egy vidámparki stílusban 
zajlana, hanem teljesen más. Nem búcsút szeretnének szervezni, hanem igényes 
gasztronómiai fesztivált, ami nem csak magyar embereket hoz a területre, hanem külföldieket 
is. Jó kapcsolatuk van néhány utazási irodával, akikkel már korábban is együtt dolgoztak. 
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Amennyiben meg tudnak állapodni Balatonszemessel, úgy szeretnének megállapodni a helyi 
vállalkozókkal is, hogy számukra is ingyenes területet biztosítsanak a rendezvényre. Biztos 
benne, vannak olyan kézművesek, akik csodaszép termékeket tudnának bemutatni, és ez által 
is tudnák őket segíteni. Szeretnék a szállásadókat is bevonni a marketing kampányba. Nagyon 
megy az idő, a kiállítók nagy része már elígérkezett a 20-i ünnepségekre. Az ő kiállítói még 
kitartanak, sőt, sokan le is mondták az augusztus 20-i rendezvényüket, mert ide szeretnének 
jönni. Nagyon szeretnék megszervezni ezt a fesztivált, szeretnének bizonyítani, hogy egy 
ilyen rendezvény hosszú távon mindenkinek jövedelmező lehet. Az első év valóban a 
befektetésről szól, és arról, hogy hihetetlen minőséget hozhassanak a településre. Nagyon 
kíváncsi a véleményekre. 
 
Róka László művelődési ház igazgatónak szimpatikus a dolog. Időben egybeesik a 
„Nyármarasztó” programokkal. Tartalmában, gondolatiságában közelít ahhoz a koncepcióhoz, 
amit a Polgármester úrral képviselnek. Örül neki, hogy nem „rövid életű” sztárokat kívánnak 
idehozni. A Postamúzeumban is  jazz koncert sorozatot terveznek a nyárra. Két éve 
napirenden van egy Pacal fesztivál szervezése Balatonszemesen. Ez ellen  kifogása nem volt, 
csupán nem érezte a Balatonhoz illőnek. Nem illik egy idegenforgalomból élő település 
profiljához. A bor és a hal jobban kapcsolódik ide. A költségvetésünk elég ingatag, ezért ezzel 
az augusztus 20-i hétvégét sikeresebbé tudnák tenni.  
 
Necz István a Halfesztivál szervezője: Augusztus 9-20-ig terveztük a rendezvényt. Így 
magában foglalná a Reich Károly emlékmű avatását is. 
 
Róka László művelődési ház igazgató: Már vannak előre lekötött programok, ezeket össze 
kell hangolni.  
 
Mészáros Gábor helyi lakos megköszöni a Polgármester úrnak, hogy meghívta erre az 
ülésre. Az előzőekben sok mindenről hallottunk, de nem hallottunk a gasztronómiai részéről. 
Erről szeretne pár szót hallani. 
 
Necz István a Halfesztivál szervezője: Minden állomáson kiemelnénk egy vendég országot, 
ezért mindjárt meg is kérdezi, van-e testvértelepülése Balatonszemesnek. Ha van, annak a 
gasztronómiáját is bevonnánk. A budapesti Halfesztiválon Thaiföld, Vietnám és Japán voltak 
a vendég országok. Ott nem volt hurka- és kolbászsütő, egy fajta gasztronómiával lehetett 
találkozni. Ügyeltek arra, hogy a halat minden formájában lehessen kapni. A Balatoni 
Halászati Zrt-vel is fel kívánják venni a kapcsolatot, így kiemelt szerepet kapnak a balatoni 
halak. Nem egy nagy vendéglátósnak akarják kiadni a területet, hanem helyi éttermeknek 
vállalkozóknak is szeretnének lehetőséget adni, hogy bemutathassák önmagukat, nem csak az 
eladással, hanem reklámot is biztosíthassanak maguknak.  
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője elmondja, hogy színesítsék a programot, 
halászléfőző versenyt, valamint horgászverseny is terveznek.  
 
Mészáros Gábor helyi lakos tájékoztatásul elmondja, hogy neki az Ady sétányon vannak 
üzletei, ahol ez a fesztivál megrendezésre kerülne. Idén nyílik egy halsütője, ahol balatoni 
halakat szeretne árusítani. Úgy gondolja, egy ilyen fesztivál, ami gasztronómiáról is szól, az 
említett időszakban a forgalmát nagyon lerontaná. 1994. óta van ott üzlete, ez egy sok éves 
munka eredménye, több milliót ruházott be. Megemlíti, hogy Debrecenből jön egy hal 
szakács, akit szállásoltatni és fizetni kell. Ne értsék félre, nem a fesztivál ellen van, Szemesen 
szinte elsőként igyekezett zenei programokat szervezni az üzleteknél is. Ellenben nem 
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szeretné, hogy az  üzletével konkuráló profil odakerüljön, mert az nem az ő forgalmát fogja 
emelni. Az  említett időpontra tudja a vállalkozó kifizetni a felmerülő költségeket, és akkortól 
talán tud egy kicsit keresni is. Mit szólna bármelyik más vállalkozó, ha az üzletével szemben, 
egy azonos profilú fesztivál kerülne megrendezésre? Szerinte senki nem örülne neki. Kéri a 
képviselő-testületet, ezt még egyszer gondolja át. Ne lehetetlenítsék el a vállalkozókat. 
Javasolja a fesztivál megtartását szeptember elején.  
 
Necz István a Halfesztivál szervezője: Minden büfé a vendégekből él. Nem azokra a 
vendégekre számítanak, akik már talán most Balatonszemesen vannak, hanem ezzel a 
kulturális  programmal jobban középpontba szeretnék helyezni a települést, és még több 
ember ideinvitálni. Biztos van olyan köztes megoldás, ami mindenkinek jó. Átlátja az ő 
problémáját, de azért nem ért egyet vele, mert az a tapasztalata, máshol a vállalkozók 90%-a 
örül annak, hogy újabb vendégek érkeznek. A fesztivál miatt nem foga az ő vendégeinek 
száma csökkenni. Amennyiben ez problémás, arra is nyitottak, hogy rövidebbre vegyék a 
fesztivált, de a megrendezésére mindenképp a nyarat javasolja. 
 
Mészáros Gábor helyi lakos: Nem egy nagy forgalmú helyről beszélünk, hanem itt egy 
szabad strandról van szó. Bármennyi ember jöhet ide, az nem fogja a forgalmát növelni, csak 
csökkenteni.  
 
Necz István a Halfesztivál szervezője ellenkezőleg látja a dolgot, véleménye szerint 
növekedni fog a forgalma.  
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője: Használja ki a marketinget, bővítse a kínálatot egy 
új repertoárral. 
 
Takács József polgármester: Több vendégből mindenkinek több bevétel jut, így gondolja. 
Egyet tudatosítani kell, hogy nem engedünk a község területén mozgó árusítást, pedig lenne rá 
igény. A fesztivál tömegeket vonz, ehhez még külön vonatokat is indítanának.  
 
Mészáros Gábor helyi lakos: Miért pont oda került a fesztivál? 
 
Takács József polgármester: Ezt a területet választották a szervezők, de a testület mondja ki 
a végső döntést. 
 
Boór Miklós képviselő elmondja, a családjával országszerte sok fesztiválon jártak. Ahova 
egyszer elmennek, és jól érzik magukat, oda máskor is visszatérnek. Szezonon kívül itt a 
parton semmi nincs nyitva. Ez reklám szempontjából egy nagy lehetőség, mert aki itt jól érzi 
magát a fesztivál ideje alatt, máskor is ide fog jönni. Ha ezt a rendezvényt máshova tennénk, 
lehet, hogy Gábor még jobban fel lenne háborodva, mert az összes vendég  elmegy a 
strandról. Inkább abban látna fantáziát, ha Gábor megegyezne a fő szervezővel, és ő lenne az 
egyik gasztronómiai látványosság, mint helyi, mert nem kell odatelepülni, és addigra kicsit be 
is tudja járatni az üzletét. Lehet a vendégkört bővíteni, másnak a reklám költségén. Valami 
kockázatot mindenkinek kell vállalni. Véleménye szerint ebből inkább nyertesen lehet 
kijönni. 
 
Mészáros Gábor helyi lakos: Boór Miklós képviselő azt mondta, ahova egyszer elmennek a 
vendégek, oda máskor is visszatérnek. Nekünk nincs máskor, itt strandról beszélünk, nem  a 
településről. A szezon július 5-től augusztus 20-ig tart, ezt tudomásul kell venni. Korábban 
háromszor nyitott ki Pünkösdre, feltöltötte az árukészletét, de június első felében senki nem 
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járt arra. Ki kellett dobni az élelmiszert és a sört, minden kárba veszett. Arra szeretne választ 
kapni, át van-e gondolva ennek a közmű oldala. Több ezer embernek kell WC-t, vizet 
biztosítani. Személy szerint nem szeretne ennyi embernek WC-t biztosítani. 
 
Boór Miklós képviselő megérti Mészáros Gábor álláspontját, de azt is tudja, hányan járnak 
Balatonszemesről más településre családostól, mert ott nyitva vannak már májusban. Ők is 
úgy kezdték, hogy az első 1-2 évben csak néhány emberért nyitottak ki. Ha senki soha nem 
lépi meg Balatonszemesen, hogy a szezont megnyújtsuk, nem haladunk előre. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Önkormányzatunk az elmúlt években több millió forintot 
ruházott be az Ady sétányra. Úgy érzi, mindig odafigyeltek a vállalkozókra, testületi üléseken 
többször is hangoztatta, hogy a helyi vállalkozókat előnyben kell részesíteni. Megérti a Gábor 
aggodalmát, de véleménye szerint egy ilyen rendezvény alkalmával az árbevétele az átlaghoz 
képest magasabb lenne. Jelentkezett egy rendezvényszervező, aki nem kér pénzt, csupán 
területet. Mi a rendezvényekre milliókat szoktunk költeni, ezért megtiszteltetésnek veszi, 
hogy a fesztivál miatt megkerestek bennünket. Elismeri a Gábor érveit, de nem tartja helyén 
valónak. Tudja, hogy sok munkát fektetett a halsütő megnyitásába, és most itt van egy ilyen 
rendezvény. Mint képviselő, a község érdekeit képviseli, és örömmel veszi, hogy Szemesre 
gondoltak ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban. Ez által növekedni fog a vállalkozók, a 
lakáskiadók és a szállodák forgalma is. Teljes mértékben egyet ért Boór Miklós képviselő 
társával. 
 
Böröczky Szilárd képviselő megérti az aggodalmat. Neki is van egy borozója a szőlőhegyen, 
ami 10 évig jól működött. Időközben mások is kedvet kaptak egy ilyen jellegű üzlet 
megnyitására, mára már egyik sem működik. Ne akkorra tegyük a fesztivált, amikor 
Gábornak  a legnagyobb forgalma van, hanem más időpontot kellene keresni. Jónak tartja, 
hogy itt legyen egy ilyen fesztivál, csak ne a legnagyobb szezonban.  
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője azt kérdezi, a borozónak csináltak-e marketinget? 
 
Böröczky Szilárd képviselő elmondja, annyi pénzt költött marketingre, hogy a másik kettő is 
abból élt meg. 
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője az Etyeki Borfesztivál példáját említi.  
 
Boór Miklós képviselő: Egy fesztivált be kell vezetni. Akkor kell megrendezni, amikor van 
vendég, később aztán el lehetne tolni valamilyen irányba az időpontot. A boglári napok is már 
unalmasak, lehet, hogy onnan is átjönnének az emberek. Egy nyár végi, jó hangulatú 
fesztiválban lehetne gondolkodni. Augusztus 20-25. közötti időpontot tartana ideálisnak.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő az iránt érdeklődik, melyik településekkel vették még fel a 
kapcsolatot? 
 
Necz István a Halfesztivál szervezője: Keszthellyel és Balatonboglárral. Keszthelyen 
ingyenesen kapják a területet, ott június 20-23-ig tart a rendezvény, ami belenyúlik az ottani 
borfesztiválba, és összeépül a múzeumok éjszakájával.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Idén augusztus 20-a keddre esik, ezért itt lesz egy hosszú 
hétvége. 20-i héten várhatóan lenne még bőven vendég. A 20-a előtti időponttal is 
maximálisan egyet tud érteni. Ez egy bevezető jellegű fesztivál lenne, ilyen még nem volt a 
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környéken. Ha ezt idén az emberek megismernék, az elkövetkezendő években is 
visszatérnének. A jövőben akár lehetne júniusra, a szezon elejére tenni a programot. Az 
eredeti időpontot is el tudja fogadni. El tudná képzelni a halfesztivált Balatonszemesen is 
összekötni egy borfesztivállal. A balatonszemesi és balatonőszödi gazdáknak nagyon jó borai 
vannak. Most már lehet, hogy nem fér bele a programba, de a jövőre vonatkozóan ezen el 
lehetne gondolkodni. Úgy tudná megszavazni, hogy mindenképpen legyen összehangolva a 
már megszervezett szemesi rendezvényekkel. Amennyiben még van lehetőség az 
önkormányzati rendelet módosítására, teljes mértékben egyet tudna érteni a területhasználat 
ingyenességével, mert nem ez fogja megoldani a község költségvetési helyzetét. Biztosnak 
tartja, hogy ingyenes közterület használat esetén nagyobb lenne az érdeklődés valamennyi 
fesztiválon. Azt javasolja, vegyék ki a rendeletből az 1000.-Ft/m2/nap pontot. Ez által 
vonzóbbá tehetnék a fesztiválokat.  
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője elmondja, talonban van egy olyan elképzelésük, 
hogy sportrendezvényeket is szerveznének, de nem tudni, ez idén megvalósulhat-e. 
Strandröplabda bajnokságot mindenképpen szeretnének rendezni a strand területén, nevezési 
díj nélkül, a díjakat pedig ők adnák. Ezzel egy sportoló réteget mozgatnának meg.  
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő: Van lehetőség arra, hogy ezt a rendezvényt az 
augusztus 20-a utáni időszakra tolják át? 
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője: Ezt mindenképpen át kell beszélni, most nem tud 
rá választ adni. 
 
Necz István a Halfesztivál szervezője: Ez egy ellenpólusa lehet a balatonboglári 
eseményeknek. Színvonalas programokat hoznának, amelyek vonzanák az igényes 
közönséget.  
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője: Jól ismeri a boglári rendezvényt, több alkalommal 
is részt vett rajta, mint kiállító. Az a cél, átcsábítsunk olyan vendégeket, akik már másra 
vágynak.  
 
Necz István a Halfesztivál szervezője: Ebben az időpontban Balatonföldváron Bor- és 
sajtfesztivált rendeznek. Ott a helyi vállalkozók nem ellenálltak, hanem bekapcsolódtak a 
rendezvénybe. 
 
Boór Miklós képviselő: az átcsábítás nem jó kifejezés, inkább választékbővítésről van szó. 
Turistaként mondja, nem szeret sokat egy helyen lenni, csillagtúraszerűen bejárják a környező 
településeket. Így az ember képet kap az adott környezetről. Egyre népszerűbb a kerékpáros 
turizmus. A közterület használati díjakkal kapcsolatban egyetlen aggálya van, miszerint az 
ebből befolyt összeget a Szemes Fesztivál támogatására kívánták volna fordítani. El tudja 
fogadni az ingyenességet, de akkor el kell gondolkodni azon, az Ágit hogyan fogják 
támogatni.  
 
Takács József polgármester:  Azt tudni kell, hogy a Szemes Fesztivál esetében számítások 
szerint 150 ezer forintnyi díj beszedéséről lett volna szó. Félreértés ne essék, minden fillér 
számít, de ekkora költségvetés esetében ez nem tétel. Inkább előre utaljuk oda a pénzt, hogy 
tudjon pályázni, mert van pályázati lehetőség, és nem 150 ezer forinton fog múlni.  
 
Boór Miklós képviselő a szkíta kiállítás időtartama felől érdeklődik. 
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Takács József polgármester: Június 1-től augusztus 31-ig tart. 
 
Necz István a Halfesztivál szervezője az idő rövidsége miatt kéri, találjanak egy időpontot, 
ami mindenkinek megfelel. Ha a mai napon nem sikerül döntést hozni, kicsúsznak az időből, 
nem marad idő a marketingre.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Jó lenne az időpontot kitolni augusztus 20-a utánra.  
 
Necz István a Halfesztivál szervezője öt perc szünetet kér az egyeztetésre. 
 
Fentieket követően Takács József polgármester 5  perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 
 
 
Necz István a Halfesztivál szervezője: 50 kiállítóval számolnak, egy csapat 2-3 fővel jön el, 
ez naponta 150 vendégéjszakát jelent a községnek, és most csak a kiállítókról beszélünk. A 
szünetben próbálták közelebb hozni az álláspontokat. Az tudják vállalni, hogy a rendezvényt 
elkezdik augusztus 16-án pénteken, és 20-án befejezik. Szeretnék kiemelni a helyi borászokat, 
és szeretnék ezt hal- és borfesztiválnak nevezni úgy, hogy a helyi borászoknak ingyenes 
helyet biztosítanának. 5 napról van szó, esténként elismert jazz művészek lépnének fel, 
ingyenes programként. Ez az időpont iskolakezdés előtt még a családok számára is vállalható, 
hisz lesznek gyermek programok is. A fesztivál vonatot augusztus 16-án indítanák útnak. 
Erről akkor tud 100%-osan nyilatkozni, ha a MÁV-val megkötik a megállapodást. Ez a dolog 
mindenki számára jó lehet.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának 5/2013 (V.14.) sz. rendelete  a 
Közterület használat szabályairól  és a használat díjának meghatározásáról szóló 

8/2005.(XI.28.) sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
4/2013 (V.7) rendelet szabályainak hatályba nem lépéséről . 

 
/Az rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2013.(V.14.) sz. Képviselő-testületi határozata: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a 
VICTUS Kft. 1188 Budapest, Péteri út 6. Halfesztiválra, mint 
hagyományteremtő gasztronómiai fesztiválra tett ajánlatát és a 
megegyezésnek megfelelően 2013. augusztus 16-20 között a Vigadótól 
keletre eső szabad- strand (184/1-184/5 hrsz-ú ingatlanok)  területét 
ingyenes használatba adja  a rendezvény megszervezéséhez. A 
rendezvény szervezője biztosítja a rendezvény valamennyi tárgyi és 
személyi feltételét, annak valamennyi költségét a reklám,- és marketing 
tevékenységet, annak minden kiadásával, a szükséges infrastruktúrák 
kiépítésének kötelezettségév el együtt. A rendezvény szervezőjével a 
feltételeket írásos szerződésben kell rögzíteni az eredeti állapot 
helyreállítása és a szabályok betartása érdekében.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elhangzott 
kölcsönös együttműködésen alapuló elvárásokat tartalmazó szerződést 
írja alá. 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint  
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
Takács József polgármester bízik benne, hogy Mészáros Gábor vállalkozónak is 
eredményes lesz a fesztivál. Ha még sem így lenne, akkor  visszahoznák  a testület elé a 
dolgot, és elengednék a közterület használati díjat.  
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője: A borászok igényt tartanának arra, hogy a 
rendezvényen részt vegyenek? 
 
Böröczky Szilárd képviselő úgy látja, nincsenek felkészülve rá. Se pavilonjuk, sem pedig 
kiállító asztaluk nincs.  
 
Koós Gusztáv a Halfesztivál szervezője felajánlja a segítségüket.  
 
 
A Halfesztivál szervezői megköszönik a rendezvény támogatását, és elhagyják az üléstermet. 
 
 
Ezt követően Liber Árpád Béla képviselő is eltávozott az ülésteremből, így a képviselő-
testület 6 fővel folytatta a tanácskozást.  
 
 
 
 
4./ Siófoki rendőrkapitány kinevezése 
   / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2013.(V.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért dr. 
Piros Attila r. dandártábornok  azon tervezett döntésével, hogy Király 
Richárd alezredes Urat 2013. június 01-i hatállyal a Somogy Megyei 
Rendőr- kapitányság Siófok kapitányságvezetői beosztásába kinevezi.  
A döntésről a Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala 
értesítendő. 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester. 

 
 
 
4./ Fürdő tervezése 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Vázlatszerű terveket tudott Ser Róbert biztosítani. Ha úgy 
ítélik meg, hogy ez egy tetszetős munka, akkor ez alapján folytatná az építési engedélyeztetési 
szintig, amire május 31-i határidőt tűztünk ki. Ezért kellene most végleges választ adni. A 
Bagódombi kemping déli területére van tervezve úgy, hogy később  az építés tovább 
folytatható legyen északi és nyugati irányba. Átmenetileg alternatív megoldásként jön szóba 
egy szennyvíztisztító telep, vagy  a csatornahálózat kiépítése. Az a kérdés, ez a vázlatterv  
tovább folytatható-e ilyen formában? 
 
Dr. Zóka László képviselő: Ez az engedélyezési terv alapja lehetne a vízjogi engedély 
meghosszabbításának. Maga részéről ezt el tudja fogadni. Ezzel a SanoCorp részvények ügye 
is le van rendezve. Jöjjenek a befektetők! 
 
Boór Miklós képviselő egyetért Dr. Zóka képviselő társával. Az a lényeg, hogy végre 
kezdjünk bele. Méreteiben és arányaiban megfelel, ezzel már el lehet indulni. Nagy 
szívfájdalma, hogy a környékbeli települések képviselői nem jönnek rá arra, hogy amíg 
közösen összefogva, saját pénzből nem indulunk el, addig semmi nem lesz. Aki elindul, azt 
utána már jobban kap támogatást.  
 
Takács József polgármester elmondja, meghívták a Kapos TV-hez egy kerek asztal 
beszélgetésre, ahol szintén jelen volt a balatonboglári polgármester. Ők is jónak tartanák, ha 
Balatonszemesen lenne egy fürdő, mert tudják, máshol nincs víz, csak itt. Országgyűlési 
képviselőnket is kérte, szerezzen támogatást, de ez idáig nem történt semmi. Jövőben a kazah 
nagykövettel szeretne erről tárgyalni.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2013.(V.14.) sz. Képviselő-testületi határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Ser Róbert    
tervező ajánlatát a 023/2 hrsz-ú ingatlanra történő közfürdő létesítése      
 érdekébe az alábbi feltételekkel elfogadja és a további munkálatokat  
 megrendeli: 
- Fő cél az elvi vízjogi létesítési engedély maradjon.  
- A bemutatott vázlat, - ill> látványtervek alapján az alapkoncepciót 

elfogadva a továbbtervezést megrendeli az ajánlat szerint és az építési 
engedélyezési tervezés szakaszáig. Ehhez  kell a  medencéket és a 
minimum feltételhez tartozó felépítményeket megtervezni, 
költségbecslés csatolása mellett. 

 
Határidő: május 31. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző visszatér a biztosításra. Szeretné elmondani, hogy a Szabó úr 
által javasolt felmondást nem biztos, hogy egy az egyben el kellene fogadni. Elkötelezettséget 
nem vállalunk. Nem tudjuk őt azzal megbízni, hogy kizárólagos joggal kérje le a különböző 
biztosítóktól a biztosítási összegeket. Nem biztos, hogy az  rugalmas, és nekünk kedvező 
megoldás, ha egy  közbe iktatott településen keresztül tudjuk a biztosítási ügyeinket rendezni. 
El kell mondani, a korábbi időszakban nem volt arra lehetőség, hogy viharkárok esetén külső 
személyautókban okozott károkat bármelyik biztosító is kifizesse. A tavalyi évben 6 ilyen 
esetünk volt, amit a jelenlegi biztosítóval le tudtuk rendezni. Úgy véli, mivel többet kifizetett 
a biztosító, mint amennyi díjat mi befizettünk, lehetséges, hogy  nem lenne korrekt tárgyalás 
nélkül a biztosítási szerződést felmondani, és egy másik javára elkötelezettséget vállalni. 
Fontos a 200 ezer forint biztosítási díj megtakarítása, de legalább olyan fontos, ha van 
biztosítási esemény, akkor rugalmasan, mindenki megelégedésére kerüljenek kifizetésre.   
 
Dr. Zóka László képviselő nem gondolt arra, hogy Szabó Károly Attilának bármiféle előnyt 
adjanak. Mivel a másik biztosító képviselője egy alkalommal sem jelent meg, egyetért a 
jelenlegi biztosítás felmondásával. Személyes tapasztalatát említi, amikor régóta egy 
biztosítónál volt nem kapott kedvezményt, miután felmondta, kedvezőbb ajánlattal álltak elő. 
Amennyiben csak így hajlandók szóba állni velünk, mondjuk fel, utána majd leülnek velünk 
tárgyalni. Elképzelhető hogy ők is kedvezőbb feltételeket ajánlanak, és ebben az esetben 
célszerűbb azzal biztosítást kötni, akivel eddig elégedettek voltunk. Semmiképp sem 
javasolja, hogy Szabó Károly Attila előnyt élvezzen, viszont a szerződés felmondását 
támogatja.  
 
Takács József polgármester elmondja, a jelenlegi biztosító képviselője azért nem kapott 
meghívást, hogy először Szabó Károly Attila adjon egy ajánlatot, utána pedig leülünk vele  is 
tárgyalni. Ez a testületi ülés nem alkalmas arra, hogy a biztosítók itt licitáljanak egymásra.  
 
Boór Miklós képviselőnek Dr. Zóka képviselő úréhoz hasonló tapasztalatai vannak. Szeretné 
kérni polgármester úrtól és jegyző asszonytól, hogy legközelebb ne hozzák a testületet ilyen 
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kellemetlen helyzetbe. Ha megkapták volna mindkét biztosító ajánlatát papíron, már másként 
tudtak volna gondolkodni. Ez egy kicsit fura helyzet volt, ő megsértődött, a képviselők pedig 
nem értették a helyzetet.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Évről évre jobb ajánlatokat adtak a biztosítók. Az volt a 
probléma, felületesen voltak kezelve a dolgok, és pl. a mi személyautónk balesetet szenvedett, 
akkor derültek ki dolgok, hogy mik nem szerepeltek a szerződésben. Egy biztosítás 
megkötéséhez szerződés tervezetet kell látni, és nagyon oda kell figyelni az apró betűs részre. 
Szabó Károly Attila a szkíta kiállítás kapcsán ajánlotta fel segítségét és tett ígéretet arra, hogy 
az OTP megyei Igazgatósággal azt a találkozót összehozza, amelyen a rendezvény 
támogatásának kérdése is megvitatható lesz. Jelenleg érvényes szerződésünk van, az 
ügyintézők elmondása szerint jövő június 15-ig hatályos, jelenleg módosítása és nem 
felmondása az aktuális. Ha felmondjuk a biztosítást, természetesen fizetési kötelezettségünk 
keletkezik, de meg kell tenni, mert olyan döntés született. Természetesen, ha ő lesz a nyertes, 
akkor ettől a kártérítéstől eltekinthet, de a szerződésünk 2015-ig szól.  
 
Dr. Zóka László képviselő: 2015-ig van határozott idejű szerződés?  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Igen. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Így mindjárt másképp néz ki a dolog. Akkor javasolja, 
tájékoztassák a mostani biztosítót, hogy kedvezőbb ajánlatot kaptunk, és adjanak ők is egy 
ajánlatot. Ha kártérítést kell fizetni, már nem szavazná meg a felmondást. Ha a szerződést 
nem is látja, de  a jegyző asszony ezeket a dolgokat előbb elmondta volna, mindjárt 
elgondolkodik az ember. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, nem tudta, hogy Szabó Károly Attila is itt lesz, s 
olyan ajánlatot hoz, amelyet össze kellett volna hasonlítani.  
 
 
 
5./ AVE részvények értékesítése 
   / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2013.(V.14.) sz. Képviselő-testületi határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
megvásárolni a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által 
felajánlott AVE Zöldfok Zrt.. részvényeket. 
Erről az ajánlatot tévőt értesíteni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 
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A képviselő-testület még néhány szó erejéig visszatért a biztosításra. Mivel időközben 
részletesebben megismerték a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozó feltételeket, 
valamint az új biztosítást érintő kötelezettséget, a testület úgy döntött, hogy az első napirendi 
pontnál hozott határozatot visszavonja. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2013.(V.14.) sz. Képviselő-testületi határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban 
meghozott és érvényes biztosítási kötvények felmondásáról szóló 
határozatait visszavonja, a szerződés bontásra  a biztosító okot nem  adott, 
ezért rendkívüli felmondás helyett olyan módosítást kell elérni, amely az 
aktualizálás mellett jobb konstrukciókat biztosít. 
Az alkuszokkal történő tárgyalás eredményéről a testületet tájékoztatni 
kell. 
 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
 
 
Mivel több kérdés, javaslat bejelentés nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 11 óra 30 
perckor bezárta.  

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Takács József       Dr. Valkó Zsuzsanna 
      polgármester        jegyző 

 


