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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 9-én a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház emeleti kistermében 17.00. órakor kezdődő rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                   Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós             Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd           Somoskövi Gergely RB Fesztivál Kft. 
        Nagy László főépítész 
        Jáki András Balaton-Út Kft. 
 
Távol:  
Gelencsérné Oszlár Viktória                       
Liber Árpád Béla            
Ifj. Vasicsek László 
Dr. Zóka László 
 
 
Takács József polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülésen a 7 képviselőből 3  
van  jelen, ezért az ülés határozatképtelen, ezért a meghívott vendégekre tekintettel 
megbeszélésként a tanácskozást megnyitotta. 
A polgármester elmondta, az ülés összehívására a hamarosan megrendezésre kerülő RockPart 
Fesztivált érintő kérdések, valamint a Polgármesteri Hivatal parkolójának rendbe tétele miatt 
volt szükség. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ RockPart Fesztivál megrendezése 
 
 
Takács József polgármester felkéri Somoskövi Gergelyt az RB Fesztivál Kft. képviselőjét, 
tájékoztassa a testületet a fesztivállal kapcsolatosan. 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője elmondja, a visszajelzések alapján a 
helyszíni  SZÉP kártyás értékesítés döntő hányadát fogja kitenni a bevételeknek.  A törvény 
szerint SZÉP kártyával nem lehet elővételben jegyet vásárolni, csak a helyszínen. A Kft-nek 
ezzel szemben számos előleget kell kifizetnie. Emiatt egy átmeneti likviditási probléma 
alakult ki a fesztivál kapcsán, ezért most elmondja, mit szeretnének az önkormányzattól kérni. 
Ezt a rendezvényt nem szeretné összehasonlítani a korábbi rendezvénnyel, itt egy másik 
történetről van szó. Egy 50 milliós költségvetésű rendezvény összehozásán fáradoznak, ami  
egy hosszabb távú rendezvény sorozat része. Idei év az első, amikor nem egy tőkeerős 
szponzor áll a rendezvény élén, hanem saját erőből hozzák össze a fesztivált. Szponzori 
támogatásokat természetesen valamilyen mértékben kapnak, de ezek nem akkora összegek, 
mint egy 2-3 éves történettel működő fesztivál esetében elképzelhető. Egy kettébontott 
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támogatási kéréssel fordul a képviselő-testülethez, amely összességében 10 millió forintról 
szól. 6 millió forintot augusztus 15-ig visszafizetnének, a fennmaradó 4 millió forintot pedig 
vissza nem térítendő támogatásként szeretnék kérni a rendezvény idei sikere, és jövőbeni 
megerősödése érdekében. Minden fesztiválnak fontos, hogy a helyi elfogadottsága 
meglegyen, ezért a 0. napon a szemesi lakosoknak nagyon kedvezményesen szeretnének 
belépőt biztosítani. Sok helyen hirdetik a rendezvényt, ezzel együtt természetesen 
Balatonszemes neve is mindig szóba kerül, ez jó reklám a településnek. Szeretné felajánlani, 
az egyik nagyszínpad Balatonszemes neve alatt fusson.  
 
Takács József polgármester: A kempingről nem hallottunk. Régebben arról is szó volt, hogy 
esetleg bérbe vennék. Ezzel kapcsolatban változott-e a vélemény? 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője: A kemping kapcsán sok 
forgatókönyv szóba került. Ha a testület részéről igény van rá, végig számolják akár egy 
hosszabb távú bérbevétel lehetőségét is. Próbálják minden vállalkozásukat külön kezelni, így 
van ez a fesztivál esetében is. A fesztiválnak magában kell megállnia a saját lábán, tehát nem 
abból finanszírozzák a kempinget, vagy fordítva.  
 
Takács József polgármester: Ha külön kezeljük, akkor lehet most erről beszélni? 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője: A tulajdonostársakkal ez át kell 
beszélni. Azt azért megemlíti, hogy a fesztivál ideje alatt sátranként 1000 forintot kérnek a 4 
napra.  
 
Takács József polgármester: Az hangzott el, hogy 4 millió forint lenne a támogatás, 6 millió 
pedig visszatérítendő összeg. Lehetséges-e, hogy a 6 millió forint idegenforgalmi adó címén 
kerüljön az önkormányzathoz?  
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője elmondja, hogy milyen jogcímen 
fizetik be az önkormányzatnak, az nekik szinte mindegy. Arra törekednek, hogy a kemping 
minél hosszabb kihasználtsággal működjön. Szeretnék már a fesztivál megkezdése előtt 
megnyitni, ezzel a vendégéjszakák száma is megnőne.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A Szemes Fesztivál már befutott, de ők is kezdetben hasonló 
nehézségekkel küzdöttek, mint a Rock fesztivál, ugyanis sok bejelentés érkezett a hangos 
zene miatt. Az is megosztotta az embereket. Mára viszont már nagyon sokan ahhoz kötik a 
szabadságukat, és akkor jönnek Balatonszemesre. Évek óta 2,5 millió forint plusz áfa 
összeggel támogatjuk a Szemes Fesztivált. Korábban a rendezvény szervezője, tavaly pedig 
már mi szedtük be a kézművesek részvételi díját, ami a tavalyi évben 900 ezer forint volt. Ha 
ezt összehasonlítjuk, nincs sok különbség a két rendezvény támogatottsága között. A 
MetalWard Fesztivál is hasonló eredményt mutat. 2,1 millió támogatást biztosítottunk annak 
érdekében, hogy ezek az ingyenes koncertek megtartásra kerülhessenek, és a fellépőket ki 
tudják fizetni. Tovább bonyolódott a helyzet, mert nem sikerült kiépíteni a villamos energia 
hálózatot, és ez további 600 ezer forint kiadást jelentett az önkormányzatnak. Ennek a 
rendezvények a támogatása effektív 6 millió forint volt. Ez az összeg összehasonlításként 
szolgálhat a rendezvényeket illetően. A közpénzek kezelésére való tekintettel, és a 
polgármester, valamint a képviselő-testület védelmében kért egy ügyvédi szakvéleményt, amit 
most ismertet. A kemping körbekerítésére is azért került sor, mert ez idegenforgalmi adó 
beszedésére ad lehetőséget.  
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Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője elmondja, az embereknek ide kell 
utazni az ország bármely részéről, s bár a MÁV idén is ad 50%-os kedvezményt, a jegyet meg 
kell vásárolni, meg kell venni a fesztivál belépőt, és a 4 nap alatt enni-inni is kell valamiből. 
Azért gondolták, hogy egy jelképes 1000 forintos összegért biztosítanak 4 napra helyet 
sátranként a kempingben.  
 
Takács József polgármester az iránt érdeklődik, elővételben mennyi jegy fogyott. 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője: Jelenlegi állapot szerint 1000 fővel 
lehet naponta számolni, de azt utolsó hajrá még hátra van. Tavaly is az utolsó héten adtak el 
kb. 400 bérletet, és a tavalyi bevétel 60%-a is helyi bevétel volt. Azzal lehet számolni, hogy 
az elővételben eladott bérletek száma kb. 40%-a résztvevőknek.  Tavaly elővételben 600 
bérletet adtunk el, és kb. 150 darab napijegyet, idén a tavalyi létszám duplájára számítunk. 
Tavaly csak OTP-s SZÉP kártyát tudtunk elfogadni, idén már MKB és K&H kártya is 
elfogadásra kerül.  
 
Böröczky Szilárd képviselő üdvözöl mindent, ami Balatonszemesen történik. Tudomása 
szerint a Balaton Sound-ra  tömött vonatok érkeztek, kígyózott a sor a fesztiválra. Örül az 
ilyen dolgoknak, de mi mindenért fizetünk, pedig ez kezdetben nem így indult. Most megint 4 
millió forintról van szó, erre aludni kell még egyet. 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője: A rendezvény tavaly 3,5 millió forint 
IFA bevételt hozott, amit a szervező cég fizetett Balatonszemesnek.  
 
Takács József polgármester: 6 millió forint lenne az idegenforgalmi adó, amit 
visszakapnánk, ehhez hozzá jönne az állami támogatás. Ha 2000 fő lenne a kempingben, hogy 
alakulna a mi bevételünk? 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője: 4 nap, számítások szerint 3 millió 
forint, ehhez jön a 4,5 milliós állami támogatás az IFA-hoz.  
 
Böröczky Szilárd képviselő már most tud olyanról, aki a fesztivál miatt itt van. Sokat 
költöttünk arra a területre, nem várható el, hogy mindig fizessünk. Véleménye szerint ennek a 
fesztiválnak van jövője. 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője: Ez a fesztivál az ország 20 
legnagyobb fesztiválja közt szerepel. Több település is szeretne ezek közé bekerülni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A lakosságot szórólappal vagy hangos bemondóval 
tájékoztatni kell a rendezvény időpontjáról, a koncertek időtartamáról. 
 
Böröczky Szilárd képviselő: Ebből van mindenkinek bevétele. 
 
Takács József polgármester: 19-én lesz üdülőhelyi fórum, ott is tájékoztatni lehet az 
üdülőtulajdonosokat. 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője elmondja, szívesen részt vesz a 
fórumon, és tart egy rövid tájékoztatást. 
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Boór Miklós képviselő egyetért Böröczky képviselő társával a pénzügyek tekintetében. 
Tavaly a szkíta kiállítás sem úgy jött be, ahogy szerettük volna. A magtár mostani 
kiállításának látogatottsága is nagyon gyér, nyereséget az sem hoz. MetalWar Fesztivál is 
kevés embert vonzott, viszont nagyon zajos volt. Véleménye szerint ha éjfél után olyan 
zenekarok játszanak, akiket az idősebb korosztály is szívesebben meghallgat, akkor az ellen 
biztos nem lenne kifogás. Az éjszakai rend fenntartására nagyon oda kell figyelni, ne történjen 
olyan, mint tavaly, hogy egyesek ruha nélkül mászkálnak a házak körül. Ilyen esemény rontja 
a fesztivál megítélését a lakosság szemszögéből.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azt hittük, a júniusi fesztivál meghosszabbítja a szezont, de 
sajnos nem így alakult. 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője elmondja, ¾ 2-kor lesz vége a 
sátorban rendezett koncerteknek, és ¼ 2-kor pedig a szabadtérieknek.  
 
Böröczky Szilárd képviselő a 6 millióval egyetért, de a 4 millión még gondolkodik. Nem 
lehet így már kiállni az emberek elé. 
 
Boór Miklós képviselő szintén hasonlóan gondolkodik. Esetleg azt el tudná fogadni, ha a 4 
milliót 1 év múlva kapnánk vissza 
 
Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője: Ez is egy megfontolható opció. 
Megérti a képviselő-testület álláspontját. Két változatot terjeszt be, mégpedig  azt hogy a 4 
millió nem visszatérítendő, a másik megoldás pedig az, hogy ezt a 10 milliót 3 év alatt fizetik 
vissza.  
 
Takács József polgármester: Holnap reggel 9 órára újból összehívja a képviselő-testületet, 
mivel ma az ülés nem volt határozatképes, ez pedig egy fontos dolog, amiről döntést kell 
hozni.  
 
Ezt követően Somoskövi Gergely az RB Fesztivál Kft. képviselője távozik az ülésteremből.  
 
 
 
2./ Polgármesteri Hivatali parkoló burkolása 
     
 
Takács József polgármester köszönti Jáki Andrást, a Balaton-Út. Kft. ügyvezetőjét. 
Elmondja, néhány évvel ezelőtt már szóba került a hivatal és a művelődési ház közötti parkoló 
átépítése. Most újból felmerült ez a kérdés, ezért megkéri Jáki Andrást, tájékoztassa a 
lehetőségekről a képviselő-testület jelen lévő tagjait. 
 
Jáki Andrást a Balaton-Út. Kft. ügyvezetője elmondja, az ajánlat két ütemre vonatkozik. 
Egyik a hivatal parkolójára, másik pedig a művelődési ház udvarára vonatkozik. Ezt követően 
ismerteti a terveket és az árajánlatot. 
 
A képviselő-testület tagjai és Nagy László főépítész megbeszélték a részleteket, elmondták 
elképzeléseiket, összességében mindenkinek tetszett a tervezet. 
 
Takács József polgármester: A Caterpillart be tudjuk-e vonni a munkavégzésbe? 
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Jáki Andrást a Balaton-Út Kft. ügyvezetője: Természetesen.  
 
Boór Miklós képviselő felhívja a figyelmet a volt  Fehér Galamb Étterem rendbetételének 
szükségességére, valamint a ravatalozó ereszcsatornájának tisztítására. 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 18 óra 55 perckor bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
          jegyző                                             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 


