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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
16-án a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kistermében  14.00. órakor kezdődő 
nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós       Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szilvai Renáta köztisztviselő 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Szentiványi Jánosné óvodavezető  
Liber Árpád  Béla     Róka László műv.ház igazgató  
Ifj. Vasicsek László     Bene Zoltánné önk. közkonyha vezető 
Dr. Zóka László települési képviselő  Selmeczi Ágnes programszervező 

/3.napirendi pontnál/  
 
 
Érdeklődő: - 
 
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./ A községi önkormányzat költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtása 
                 Előterjesztő : Takács József polgármester 
 

3./ Beszámoló a nyári rendezvényekről 
     Előterjesztő : Róka László művelődési ház igazgató 

                                       Selmeczi Ágnes a Szemes Fesztivál szervezője 
 

4./,  A közterület használat szabályairól és használat díjának meghatározásáról  
      szóló 18 / 2005. (XI. 28.)  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássaa  ((közterület foglalás  
      igénybevétele filmforgatás céljából)  
      Előterjesztő: Takács József polgármester 

 
            5./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1./ A  polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt       
     határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester rövid tájékoztatást ad az elmúl időszak eseményeiről.  

 Idén nagyon sok nyári rendezvény volt, bízunk benn, hogy ennek meg is lesz az 
eredménye. A többség véleménye szerint több vendég volt, mint az előző években, 
viszont kevesebbet költöttek. Látszik, hogy kevesebb pénz van a családi kasszákban, 
de nincs okunk a panaszra. Minden évben egyik legnagyobb bevételi forrásunk az 
idegenforgalmi adó. Jelenleg 51 millió forintnál tartunk, és az évből még hátra van 
majdnem négy hónap. Bízunk benne, hogy év végére elérjük az 54 millió forintot, ami 
meghaladja a tavalyi év bevételét.  

 Az új mobil pavilon építése megkezdődött. 27,5 milliós pályázatot nyertünk, ebből is 
látszik, szerencsés döntés volt a TDM-hez való csatlakozás.  

 A területek rendbetétele folyamatosan történik, a standokon lévő gödröket feltöltjük, a 
Rock Fesztivál ideje alatt kempingként funkcionált területet is rendbe tesszük. Ezeket 
a munkálatokat saját eszközeinkkel végezzük, az általunk kitermelt földet helyezzük 
az adott területre. 

 Reich Károly emlékhely ünnepélyes avatására szeptember 27-én  10 óra 30 perckor 
kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

 
Liber Árpád Béla képviselő sajnálja a régi pavilon elbontását, mert úgy látja, az új nem lesz 
olyan mutatós. Korábban azt tervezték, hogy a meglévő mögé helyezik el az újat, és a 
pályázat lezárulta után más célra hasznosítják. A megvásárolt markológépnek munkát kell 
adni. Arra szeretné felhívni a figyelmet, az alap földmunkákat el kellene végezni kúthoz 
kivezető úton. A kutat körbe kellene betonozni, hogy ne legyen ilyen elhanyagolt állapotban, 
és be kellene keríteni. Ha jönne egy befektető, nem lehetne kimenni, és a kutat is veszélyben 
látja, mert csupán egy kupak van rajta, ami bármikor lecsavarozható. A vasat elvihetik, és ez 
által védtelenné válik a több milliós kút. Erről már korábban is volt szó. Az utat rendbe kell 
tenni, mert egy nagyobb esőzés alkalmával megáll benne a csapadékvíz. Építési törmelékkel 
fel lehetne tölteni, utána pedig murvával kiegyenesíteni, hogy gépkocsival járható legyen.  
Ezt követően az orvosi rendelő tervezésének jelenlegi állapota felől érdeklődik. Ha szükséges, 
adjanak előleget a tervezőnek. Lényeg, hogy határidőre készüljön el a terv.  
 
Takács József polgármester: A mai vállalkozásban határidő, minőség és pénz a fontos. 
Augusztus 20-a volt a határidő, azt be kellett volna tartani. Ha adunk előleget, semmi nem 
fogja inspirálni, nem érdekelt benne, hogy mielőbb kész legyen. A kiviteli terv után lehet 
megindítani a közbeszerzést.  
 
Boór Miklós képviselő: Már lejárt a határidő, keresni kellene más valakit. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Kötbér a lényeg, ami a szerződésben ki van kötve.  
 
Boór Miklós képviselő: Miből fogja kifizetni? 
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Liber Árpád Béla képviselő nem ellenzi 10 % előleg kifizetését, ha ezzel motiválni lehet. Rá 
vagyunk kényszerülve, hogy ő készítse el. Az orvosi rendelő nagyon fontos, az előleg pedig 
beletartozik a normális üzletmenetbe.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Kivitelezésre még nem kapott előleget, viszont a kérést azzal 
indokolta, hogy a különböző szakhatósági egyeztetések pénzbe kerülnek, amit ki kell fizetni. 
Esetleg azt lehet  kérni, hogy az önkormányzat nevére állítsák ki a számlát, és majd mi 
kifizetjük.  
 
Takács József polgármester: Ez jó megoldás, hozza a számlát, mi pedig kifizetjük.  
 
Boór Miklós képviselő szintén támogatja ezt a megoldást.  
 
Takács József polgármester visszatérve a pavilonra elmondja, a tervező módosította a tetőt, 
de csak az eredetileg meghatározott helyre lehet elhelyezni, ez feltétele a pályázatnak.  
Egyetért azzal, hogy a kúthoz vezető utat rendbe kell tenni, és a kutat az ősz folyamán 
bekerítik. Már van hozzá munkagépünk, de  akkor tudunk neki állni, amikor az időjárás olyan 
lesz, hogy a már megkezdett tereprendezést nem lehet folytatni.  
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, a Rock Beach Fesztiválból lett-e haszna a 
községnek. Ezzel kapcsolatban a Baptista gyülekezettől érkezett egy levél, erről is kellene 
beszélni. Tudomása szerint a vasárnapi istentiszteleten ez felolvasásra került, és sokan nem 
értettek egyet a vezetőséggel.  
 
Takács József polgármester elmondja, a képviselőkkel együtt ő is megkapta a levelet. Úgy 
értesült, még a vezetőségben sem értett egyet mindenki a levél tartalmával. Azt javasolja, egy 
munkamegbeszélés keretében térjenek vissza a témára.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A Rock Beach Fesztivál nem önkormányzati rendezvény volt. 
A szervezővel az eredeti szerződésben úgy állapodtunk meg, hogy 3 millió forint IFA előleget  
utalnak számunkra át, és 2 millió forinttal járulnak hozzá a szkíta kiállításhoz úgy, hogy a 
jegyek bevételének 25%-ára tartanak igényt. Az elszámolás szerint kb. 3,6 millió forintra jön 
ki az IFA befizetési kötelezettségük. A végleges elszámolás még folyamatban van. A 
szervezők átvállalták a víz- és csatorna bekötést, amely a későbbiekben nekünk is hasznunkra 
lesz. Ha megközelítőleg 4 milliós IFA bevételünk van, ehhez hozzá jön az állam által adandó 
6 millió, ez nagyjából 10 millió forintos bevételt jelent. A költségek, amelyek oda lettek 
könyvelve, a mi ingatlanunk értékét növelték. Az iskola melletti tereprendezés még most is 
folytatódik. A felmerült működési költségeket korrekt módon kifizetik. A ¾ éves 
beszámolóban erről egy korrekt elszámolást tudunk adni.  
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, hogy akik az iskolában laktak azoktól kaptunk-e 
valamennyi pénzt, vagy már eleve benne volt a szerződésben. Megjegyzi, semmi probléma 
nem volt velük, az épületet úgy adták vissza, ahogyan átvették. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Erre a címre nem volt külön összeg megállapítva. Kb. 2 hete 
jártak itt a rendezvény szervezői, és elmondták, hogy veszteséges volt a fesztivál, de nem is 
vártak nyereséget az első évben. Szeretnék a fesztivál jövőre is megrendezni. Azt viszont 
megemlítették, hogy a rendezvény ideje alatt 9 főnek Balatonszemesen nem sikerült szállást 
szerezni. Természetesen a Rock Beach Fesztivál,  és a Szemes Fesztivál is nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jól alakult az idegenforgalmi adó bevétel.  
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Boór Miklós képviselő: Vállalkozóktól érkezett visszajelzés a forgalmukat illetőn? 
 
Takács József polgármester: Természetesen érkezett visszajelzés. Mind a kereskedők, mind 
a vendéglátósok elégedettek, az átlagosnál többszörös forgalmat bonyolítottak le azokon a 
napokon.  Természetesen foglalkozni kell a témával az aláírás gyűjtés és a Baptista 
gyülekezet levele miatt is, de majd erre később térünk vissza.  
 
Liber Árpád Béla képviselő úgy véli, nem volt  rossz elgondolás, hogy ilyen rendezvényeket 
szervezzünk. A vélemények persze megoszlanak. Ha a Bagódombi kempingben tartanánk, 
senkit nem zavarna. Másik dolog, ha elkezdődik az orvosi rendelő építése, ez a terület már 
nem lesz szabad. Mindenképpen át kell beszélni a dolgot, mert voltak olyan emberek, akiket 
ez a fesztivál zavart. A testület tudott a rendezvényről, de döntést nem hozott.  
 
Boór Miklós képviselő úgy emlékszik, beszéltek róla. 
 
Takács József polgármester: Minden döntés előtt megkérdezem, van-e kérdés, van-e 
vélemény. Ha nincs kérdés, utólag nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtunk róla.  
 
Liber Árpád Béla képviselő nem emlékszik, hogy erről döntöttek volna, de személy szerint 
támogatja, hogy legyen ilyen rendezvény Szemesen.  
 
Boór Miklós képviselő: Tény, hogy akkor nagyon szemetessé vált a Balaton part.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azért vált szemetessé, mert sokan voltak. Ekkora tömegre 
nincs felkészülve a település, kicsi utcai szemetes tárolóink vannak, ráadásul a hétfői szél szét 
is fújta a szemetet.  
 
Boór Miklós képviselő: Két nap múlva viszont teljesen tiszta volt a falu. 
 
Takács József polgármester: A szervezők elnézést kértek a szomszédoktól, akikhez átfújta a 
szél a szemetet, és összeszedték.  
 
Dr. Zóka László képviselő szintén a Bagó dombi kempinget találná alkalmasnak a fesztivál 
megrendezésére. Véleménye szerint a település érdekében mindenkinek el kell fogadni 2-3 
ilyen napot. Nem igaz, hogy a község lakossága nem bír ki 2-3 zajosabb estét. Maga részéről 
nem tartotta túlságosan zajosnak a rendezvényt. Az elszámolással kapcsolatban azt javasolja, 
a tételes elszámoláshoz vegyük hozzá a szkíta kiállítást, valamint a területrendezést is. A 
testület elé már csak a tények kerüljenek, és kimondottan erre a három témára legyen a 
képviselő-testületi munka megbeszélés, ahol tisztázni lehet a dolgokat. Nem emlékszik rá, 
hogy a fesztivál ügyében testületi határozat született volna, de majd a megbeszélésen ezt is 
tisztázni lehet. Javasolja, ez legyen hagyomány a faluban, mert több pozitívumát látta, mint 
negatívumát. Fel kell venni a kapcsolatot a rendőrséggel és a polgárőrséggel, hogy zárás után 
a randalírozókra jobban figyeljenek. Egyébként rövid időn belül valóban rendezett volt a 
község. Nem kell ebből túl nagy gondot csinálni, ha a falunak megéri, érdemes vele 
foglalkozni, hiszen egyre kevesebb a bevétel. Legyen ez hagyomány, hiszen Zamárdinak is 
nagyon sokat segített a Balaton Sound. 
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Ifj. Vasicsek László képviselő az iskola alatti terület rendezése felől érdeklődik. Elmondja, 
sokan megkérdezték, valójában mi készül ott. A lakosság körében  már többféle verzió 
felmerült, saját maga sem tudja, mi készül ott. 
 
Takács József polgármester: Egy záportározó épül. Azért készül, ha egyszer elzárja a DRV 
a tűzcsapokat, akkor az itt begyűjtött vízből fogjuk locsolni a virágokat. Eddig sokan 
odaszállították a sittet, ezt most megszüntetjük, és a terület rendezését végezzük. A 
szakhatóságok is egyet értenek vele. Esetleg készülhet oda egy szalonnasütő hely, vagy 
játékok a gyerekek számára. Saját markoló gépünkkel végezzük a munkálatokat, ezzel sokat 
tudunk spórolni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ez nem egy új keletű gondolat, a lakosság előtt is kint volt a 
központi belterület rendezése. Szentkúti Kiss Gábor egy falugyűlésen ezt ismertette akkor, 
amikor a lovas turizmusról volt egy tájékoztatás. Újságban is megjelentettük ezt az ötlettervet, 
és a falugyűlésen is ismertetésre került.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Érdemes lenne még elgondolkodni a kemping üzemeltetésén, 
szép színfoltja lehetne a falunak. Egy aggálya van, honnan lesz víz a tóban? 
 
Takács József polgármester elmondja, gyermekkorában volt ott egy forrás. Tegnap 
dolgozott  a kotrógép, és kb. 1,5-2 méter mélyről jön a víz. Találtak egy régi, téglával kirakott 
kutat, abból lehet csinálni egy kis gémes kutat, ami nagyon jól mutatna ott.  
 
Dr. Zóka László képviselő szeretné az áprilisi ülést követő jegyzőkönyveket, valamint a 100 
ezer forint feletti kifizetésről szóló kimutatást az októberi ülésre megkapni.   
 
Boór Miklós képviselő a felől érdeklődik, a markoló géppel lehet-e árkot ásni, ugyanis a 
lakosság részéről többen megkeresték ilyen ügyben. 
 
Takács József polgármester: Több utcában is szükséges az árkok rendbe tétele, ezeket a 
munkálatokat kicsit későbbre időzítjük.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          150 /2013. (IX.16.)sz. 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  
28/2013 (III.4.); 94/2013. (V.7.); a 107/2013.(V.27); 
110/2013.(V.27); 112/2013.(V.27); 114/2013.(V.27.); 
121/2013.(VI.28.); 123-125/2013.(VI.28.); 
127/2013.(VI.28.) és 145/2013.VII.9.); 128-
129/2013.(VI.28.); 132/2013.(VI.28.); 137-
140/2013.(VII.9.); 142-143/2013.(VII.9.); 
148/2013.(VIII.5.); valamint a 133-135/2013.(VI.28.) és a 
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146-147/2013.(VII.9.) és 149/2013.(VII.9.); 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. 

             997/2013, 1098/2013, 1361/2013, 1362/2013, 1363/ 2013, 1452/2013, 
                                  1533/2013, 1577/2013, 1605/2013, 1645/2013, 1715/2013  
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
  2./ A községi önkormányzat költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtása 
       Előterjesztő : Takács József polgármester 
        /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, bőséges anyagot kapott a képviselő-testület, amivel 
kapcsolatban várja a véleményeket. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Mivel közös testületi ülés is lesz, a  balatonőszödi képviselő-
testület azt kérte, akkor szóljunk, ha az egyedi üléssel végeztünk, hogy ne kelljen itt 
várakozniuk.  
 
Takács József polgármester: A költségvetéshez kapcsolódik, hogy egyre több gyerek jár ide 
Somogytúrból, és most már Látrányból is. Kinőttük az óvodánkat,  és a buszt. Nagyon fontos 
a létszám, mert kell, hogy Balatonszemesen megmaradjon az általános iskola. Ha csökkenne a 
tanulók száma, akkor nagy esély van arra, hogy tagiskolaként működjön. A somogytúri 
polgármester úrnak az a véleménye, közösen oldjuk meg a busz ügyét. Cseréljük ki 
nagyobbra, de valószínűleg lesz pályázati lehetőség is 10 millió forint összeghatárig, csak az 
Áfa-t kell hozzátenni. Köztudott, az állam az óvodás gyermekek után fejenként 
megközelítőleg1 millió forint támogatást ad. Érdemes abban gondolkodni, hogy minél több 
óvodás gyermek jöjjön Balatonszemesre. 
 
Boór Miklós képviselő: Ma telefonált Müller polgármester úr, és úgy néz ki, jövőre elérjük 
az óvodás és iskolás gyermekek tekintetében a 40-45 fős létszámot. Jelenleg 10 somogytúri 
gyermek jár az óvodába, 15 az iskolába, és ez jövőre várhatóan az  említett 40-45 főre fog 
emelkedni.  
 
Takács József polgármester: Megoldást keresünk a buszra, de a mostani buszunkra 5 éves 
működtetési kötelezettség van, hiszen a vásárlás pályázati pénzből valósult meg. Amennyiben 
sikerülne még pályázaton 10 millió forintot nyerni, egy minimum 35 fős buszban lehetne 
gondolkodni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Van működtetési költség is, ami egy nagyobb busznál biztosan 
magasabb. A mostani buszunkba már pótüléseket kellett elhelyezni, mert kevés volt az 
ülőhely, de ez nem teljesen szabályos dolog. Viszont ha ez a kis busz külföldre megy, útdíj 
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fizetés esetén alacsonyabb kategóriába esik, mint egy nagyobb busz. Erre 5 éves működtetési 
kötelezettségünk van, ezt nem tudnánk eladni, esetleg be lehetne cserélni.  
 
Boór Miklós képviselő: Beírattak egy olyan somogytúri gyereket az iskolába, ahol a 
szülőknek  7 személyes autójuk van. Erre az évre vállalják 5-6 gyermekek szállítását, így a 
többi már befér a buszba.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető elmondja, egy gyereket már csak úgy vett fel az óvodába, 
mondta a szülőnek, beszélje meg a somogytúri polgármesterrel a gyerek szállítását. Ha ezt 
meg tudják oldani, akkor jöjjön vissza. Ezt sikerült megoldani.  
 
Takács József polgármester: Óriási felelősség, ha több gyerek utazik a buszon a 
megengedettnél. 
 
Boór Miklós képviselő: Az iskolában egy szűk keresztmetszetű osztály van, ahol most a 4. 
osztályosok vannak 16-an. 1 db tetőablak beépítésével az osztályterem 20 fősre bővíthető 
lenne, és tudnának még fogadni gyerekeket. 
 
Takács József polgármester: Kérnénk árajánlatot az ablak cseréjére. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Kb. 70-80 ezer forintból megoldható a csere, nem kell 
árajánlatot kérni, meg kell csinálni. 
 
Ifj. Vasicsek László képviselő: 16. sz. táblázatban az általános céltartalékra 0 van beállítva, 
miközben 59 millió volt az elfogadottban. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Menetközben elég sokat szétosztogattunk, sok határozat 
született. Utólag jöttek be az útépítések, és emellett több előterjesztés került a testület elé. 
Ezért javasoltuk, hogy a ¾ éves beszámolóban térjünk vissza a költségvetési rendelet 
módosítására, mert akkor már teljesen tudatában leszünk a II. féléves adó teljesítésnek. Biztos 
lesznek többletbevételi források, amelynek terhére lehet még a fejlesztési alaphoz visszarakni. 
Pénzünk valójában van, a mai napon 100 milliót kötöttünk le, és megfelelő összeg áll a 
rendelkezésünkre ahhoz is, hogy az év hátra lévő részének működési költségeit tudjuk fizetni.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő: Az intézményeknél voltak kisebb beruházási igények, ezek 
megvalósultak? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nincs olyan probléma, hogy a betervezett, vagy előre nem 
tervezett kiadásokat ne tudnánk teljesíteni. Pótelőirányzat kérések az intézményvezetői 
értekezleteken mindig elhangzanak, ezek menet közben sorra kerülnek. A művelődési háznak 
van egy nyomós érve, ami benne van a beszámolójában, hogy levettünk 5 millió forint 
működési kiadást, amit abban a reményben tettünk, hogy az IKSZT támogatással helyre 
hozható a költségvetés. Az IKSZT 5 milliója kötött felhasználású, azokból a nyári 
rendezvényeket nem lehetett támogatni. Ezért mutatkozik ilyen igény a művelődési ház 
részéről, hogy az év hátralévő részében megfelelő szinten megtarthatók legyenek a 
rendezvények.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő a TDM kerékpárút pályázat jelenlegi állása felől érdeklődik. 
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Takács József polgármester: 180 millió forintot három település együttesen nyerte (Szántód, 
Balatonföldvár és Balatonszemes). Ebből Balatonszemes kb. 20 milliót fog kapni. A 
legnagyobb fejlesztés Szántódon fog meg valósulni, mert ott utat építenek. Szemesen a 
strandnál fog kiépítésre kerülni, és a tervek szerint szezonra el fog készülni. Emellett remény 
van arra, hogy a Horvátországgal közös kerékpárút is meg fog valósulni.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                              151 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat megvitatta a település 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót és azt elfogadja. 
A Képviselő-testület az év közben meghatározott feladatok költségvetési 
előirányzatának rendezésére és a szükséges átcsoportosítások 
végrehajtására a 2013. novemberi munkatervi ülést határozza meg. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 

Fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 

 
 
 
3./ Beszámoló a nyári rendezvényekről 
      Előterjesztő : Róka László művelődési ház igazgató 
                             Selmeczi Ágnes a Szemes Fesztivál szervezője 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester köszönti Selmeczi Ágnes programszervezőt, és felkéri, hogy 
amennyiben az írásos anyaghoz van kiegészítése, azt mondja el. 
 
Selmeczi Ágnes programszervező a beszámolóhoz nem kíván kiegészítést tenni.  
 
Takács József polgármester elmondja, az idei nyári programok jól sikerültek, sok 
rendezvény volt. A vendéglátósok, kereskedők elégedettek. Biztos van elégedetlenkedő is, de 
remélhetőleg az ő számuk sokkal kevesebb. Ez tűnik ki az idegenforgalmi adó befizetésekből 
is. Sokan csak a rendezvényekre látogattak ide, de nekünk ez is előnyös. Azt szeretnénk, ha 
jövőre is lennének fesztiválok és egyéb rendezvények, mert ezzel csak ismertebbé válik a 
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település. Biztos vannak dolgok, amiken változtatni kellene, ezeket meg kell beszélni. Cél, 
kevés pénzből sok rendezvényt szervezni, és a vendégeket idevonzani.  
 
Boór Miklós képviselő gratulál a  Szemes Fesztiválhoz, és az egész nyári rendezvény 
sorozathoz. Véleménye szerint a meglévő kertmozihoz minimális ráfordítással egy jó 
színpadot lehetne kialakítani, és ott rossz idő esetén is meg lehetne tartani a rendezvényeket.  
 
Takács József polgármester: Jelenleg is bérbe van adva a mozi, ami bevételt jelent. Jövőre 
időben kellene ezen elgondolkodni. 
 
Selmeczi Ágnes programszervező: Korábban is felmerült már ez a lehetőség, de a színpad 
problémás. Ha esőben beviszik az embereket, a zenészek áznak, mert a színpad nem fedett. 
Fordított a helyzet a zenepavilonnál, ott a zenészek vannak fedett helyen. Fedőelemeket 
egyébként bérelni is lehet, viszonylag elfogadható áron.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Néhány éve fel lett újítva a mozi. Felhívja a figyelmet, hogy ez 
a kertmozi alkalmas belépős rendezvények megtartására. A mozivászon, ami falból van, 
valójában egy épület befalazott része, és üreges. Abból lehetne kialakítani öltözőket. A nyári 
rendezvényekről sok jó véleményt hallott. Személyesen több kiállítást is megnézett, 
mindegyik nagyon tetszett, ezek közül is kiemelkedik Mikó László kiállítása, amit az eléggé 
rossz állapotú Vigadó épületében rendeztek meg. Jövőre vonatkozóan már most gondolkodni, 
hogyan lehet ezeket a rendezvényeket tovább fejleszteni. A fesztiválok idején szinte nem 
lehetett szállást találni a községben.  
 
Dr. Zóka László képviselő mindegyik rendezvényről jó véleményeket hallott. Amelyiken 
maga is részt vett, csak elismerését tudja tolmácsolni. Véleménye szerint a hangerővel sem 
volt probléma. A kézműves vásár is elnyerte tetszését, ahol rengeteg látogató fordult meg. 
Arra kíváncsi, Selmeczi Ágival sikerült-e a közterület foglalással kapcsolatos elszámolást 
rendezni. A maga részéről mindkét beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az írásos előterjesztés végén szerepel, hogy szeretné a 
rendezvényszervező, ha a teljes összegű nevezési díj összegét megkaphatná. A nevezési 
díjakból, amit az önkormányzat dolgozói szedtek be, 952.500.- Ft érkezett a számlánkra, 
amiből 600.000.- Ft + Áfa került kifizetésre. 190.500.- Ft az az összeg, amit az 
önkormányzatnál maradt. A hármas megállapodás alapján az önkormányzatnak további 
költségei merültek fel, ez volt a ki nem fizetés oka. Az viszont egyértelmű, a képviselő-
testület határozata úgy szól, hogy ezt az összeget a rendezvényre kell fordítani.  
 
Selmeczi Ágnes programszervező az elszámolást számlamásolatokkal is alátámasztja. 
Sajnos a támogatottól sem jött akkora összeg, mint amit a szerződésben leírtak, 300.000.- Ft + 
Áfa lett volna a tiszteletdíj, amit nem vett fel. Ezért kéri, ezt a fennmaradt összeget, hogy 
ezzel kicsit egyensúlyba hozza a kiadásait. Nagyon hálás lenne, és megköszönné, ha a 
képviselő-testület ezt megszavazná neki. Az elszámolásban pontosan leírta az összegeket, 
hogy mit, mire fordított 
 
Takács József polgármester nem tud egyetérteni a kifizetéssel. Az önkormányzat fizette ki a 
30.000.- Ft-os éjszakai őrzési díjat, az áramszámlát, a mobil WC-ket. Ezen felül a 
szemétszedést a Kft. dolgozói végezték, ami szintén költséget jelent. Összehasonlítva ezt a 
rendezvényt a rock fesztivállal, ott nem voltak kiadásaink. Ha van egy meghatározott keret, 
abból kell gazdálkodni, ha ezt túllépik, nem a mi rizikónk, hanem a rendezvényszervezőé. 
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Utólag ilyen összegeket nem fog megszavazni. Költségvetésből gazdálkodunk, az senkit nem 
érdekel, télen miből fogjuk a szegény embereket támogatni tűzifával, vagy élelmiszerrel. 
Sajnos odajutottunk, hogy élelmiszer csomagokat  kell adnunk a rászorulóknak. Úgy kell 
gazdálkodni, hogy többlet költség nem lehet. 
 
Selmeczi Ágnes programszervező emlékeztet rá, ez nem többlet költség, erről képviselő-
testületi határozat van, hogy a Bűnmegelőzési Egyesület ingyen biztosítja a fesztivál őrzését. 
Ez eddig is ingyen történt, erről a 30 ezer forintról nem is tudott. Ezek szerint nem is a 
szerződés szerint történt a kifizetés. Nem végezték el rendesen a munkájukat, nem 
biztosították az őrzést, az útlezárást, egyedül Endrődi Istvánra lehetett számítani, de az 
embereire nem. Szerződésben szintén benne van, hogy az önkormányzat állja a 
villanyszámlát, és a mobil WC-t is biztosítja. Az is benne van, a képviselő-testület úgy döntött 
a nyár elején, hogy a beszedett pénzt egy az egyben átadják. A visszatartott összeg be volt 
kalkulálva a költségekbe. Nem tudja, mi alapján került kifizetésre a 600.000.- Ft + Áfa 
összeg, de a fesztivált költségvetésében nem ez volt bekalkulálva. Csak ahhoz ragaszkodik, 
ami a szerződésben van. A szerződésben szerepel, mit vállal az önkormányzat, és mit vállal a 
rendezvényszervező. Csak a betervezett összeget szeretné megkapni, mert azzal számolt előre 
is, nem plusz pénzt kér.  
 
Takács József polgármester akkor hajlandó kifizetni ezt az összeget, ha minden számláról 
kap egy fénymásolatot.  
 
Selmeczi Ágnes programszervező: Itt vannak az eredeti számlamásolatok. Az említett 
összeg lenne a tiszteletdíj. Csak ahhoz ragaszkodik, ami a szerződésben van, abban pedig az 
szerepel, hogy a szervező tiszteletdíja 300.000.- Ft + Áfa.  
 
Takács József polgármester emlékezteti Selmeczi Ágnest, mindig azt említette, nagyon 
szereti Balatonszemest, ingyen szervezi a rendezvényt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Alapvető probléma abból keletkezett, senki nem tudta, senki 
nem tudta előre, mekkora összeg fog befolyni a nevezési díjakból. Ez volt az első év, amikor a 
TDM is bekapcsolódott, és az önkormányzat szedte be a díjakat. Idén jelentős többletköltség 
jelentkezett az önkormányzat által vállalt feladatok kiadásaiból is. Korábbi években 3 db 
mobil WC-t kellett biztosítani, az idén ott 4 db lett elhelyezve, az 5. pedig a kettes-fogathajtó 
verseny helyszínén. Még nincs meg az elszámolás, nem tudjuk mennyi volt a villamos 
energiafogyasztás. Javasolja, hogy ezt a feszültséget valamilyen módon oldják fel. Tudnia kell 
a képviselő-testületnek, amellett, hogy ennyi támogatást biztosítanak a 
rendezvényszervezőnek, még jelentős többlet költségek is felmerülnek, ennek a tudatában kell 
belevágni a következő évi rendezvénybe. 2 évvel ezelőtt az áramellátást biztosító kábel  
kiépítésénél több százezres többlet költség jelent meg. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Hozott a képviselő-testület egy határozatot. Ha ezt valamilyen 
oknál fogva nem akarja a polgármester kifizetni, akkor ezt a határozatot vissza kell vonni. 
Korrekt megoldás volna a megegyezés, de ha az nem megy, akkor az idén ki kell fizetni, 
jövőre pedig már lehet tudni a várható bevételt és el lehet dönteni, minek a fedezetéül 
szolgáljon.. Utólagos reklamációnak nincs helye. Lényeg, hogy nem szeretné visszavonni a 
korábban meghozott határozatot.  
 
Takács József polgármester: Semmilyen szinten nem mindegy, ha azt mondjuk, annyira 
szeretjük Balatonszemest, hogy ingyen csináljuk. Kiderült, ez majdnem 1 millió forint plusz 
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bevételt jelentett Áginak rendezvényszervezés szempontjából. Ha azt mondja, 300 ezer 
forintért csinálja, akkor nem ingyen csinálja. Van a dolognak egy erkölcsi, és egy 
törvényességi része. Törvényességi része, hogy magán ember balatonszemesi közterületen  
nem szedhet semmiféle díjat. Ez az első év, hogy rendbe tettük ezt a dolgot. Azt el tudja 
fogadni, ha a rendezvényszervező azt mondja, 300 ezer forintért csinálja, és megszavazza a 
képviselő-testület, akkor rendben van. Azt viszont nem tudja elfogadni, hogy ingyen csinálja, 
és zsebbe vándorol éves szinten 1 millió forint, az előző éveket figyelembe véve.  
 
Selmeczi Ágnes programszervező elmondja, itt van az elszámolás, nem az ő zsebébe 
vándorol az 1 millió forint, hanem a fesztiválra költötte úgy, ahogy korábban is. Minden 
pénzről elszámolt, és szeretné megkapni a 190 ezer forintot, mert ezen felül is voltak 
költségei, nem beszélve a telefon- és útiköltségekről. A TDM-mel való együttműködésben 
semmiféle segítséget nem kapott a TDM-től, ez a hármas szerződés nem működött.  
 
Boór Miklós képviselő a vitához annyit fűz, ha egy elszámolás tételesen megtörtént, akkor 
rendben van. Bármennyire szereti valaki Balatonszemest, senkitől nem várható el, hogy 
ingyen dolgozzon. Ezért gondolja, amikor meghozták a határozatot, hogy legyen kifizetve, 
akkor is ez volt a megközelítés.  
 
Takács József polgármester: Van-e visszaigényelhető Áfa? 
 
Selmeczi Ágnes programszervező elmondja, nem tud visszaigényelni Áfá-t. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Selmeczi Ágnes azt mondta, nem segített a TDM. A hármas 
szerződésből eredően merült-e fel valamilyen akadály? 
 
Selmeczi Ágnes programszervező: Nem merült fel akadály, jó kapcsolat alakult ki. Saját 
maga megcsinált mindent, ők nem tudtak hol bekapcsolódni. A honlapra feltették a 
rendezvényt, a szórólapokat kitették, de a fesztivál lebonyolítása szempontjából nem látta 
értelmét ennek a megállapodásnak.  
 
Liber Árpád Béla képviselő nagyra becsüli, hogy a polgármester úr minden pénzt megfog. 
Ha korábban így döntöttek, akkor fizessék ki a pénzt, ne maradjon tüske egyik félben sem.  
 
Róka László művelődési ház igazgató a TDM védelmére kel. Valószínű, az lehetett az egyik 
gond, újszerű volt a dolog. A művelődési háznak is idén volt először kapcsolata velük, nekik 
sokat segítettek pl. reklámanyagban stb., emellett közösen írtak két pályázatot is. Véleménye 
szerint jó az együttműködés, esetleg Áginak kellene ötleteket adni nekik, hogy miben 
tudnának segíteni.  
 
Selmeczi Ágnes programszervező elmondja, nincs semmi probléma,  csak amire odajutottak, 
már mindent megcsinált. 
 
Takács József polgármester: TDM a jövő, érdekünk ez a kapcsolat. Együtt akarunk 
dolgozni, igazat ad képviselő társának, ki fogjuk fizetni a visszatartott pénzt. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A ¾ éves beszámolóban kimutatjuk, milyen egyéb költségek 
merültek fel, amit a rendezvényszervezőnek kifizettünk.  
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Selmeczi Ágnes programszervező az iránt érdeklődik, jövő évre külön határozat kell-e, vagy 
már kezdhet dolgozni. Tudni szeretné, hogyan pályázhat, ezt meg kellene beszélni, mert idén 
nem tudta benyújtani a pályázatot.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ezeket a határozatokat általában februárban szoktuk 
meghozni. Javasolja a képviselő-testületnek, erre a ¾ éves beszámolókor, novemberben 
térjenek vissza.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                             152 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat megvitatta a 2013. évi Szemes 
fesztiválról szóló beszámolót és azt elfogadja.  
A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülettel kötött partnerség 
alapján a rendezvényszervező (Kőporosy Bt: képviselője: Selmeczi 
Ágnes) elszámolását az alábbiak szerint fogadja el: 
- A rendezvény pénzügyi forrását a rendezvényszervező által az 
Egyesület  révén biztosított  3.175.000,- Ft felhasználással, az 
önkormányzat által közvetlenül kifizetett 600 ezer Ft-tal jóváhagyja. A  
XIX. Szemes Fesztivál költségeinek elszámolásával kapcsolatosan  az 
önkormányzat által vállalt  kötelezettségek teljesítését a 111122//22001133((VV..2277..))  
hhaattáárroozzaattrraa  iiss  ffiiggyyeelleemmmmeell  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann  áállllaappííttjjaa  mmeegg::  
--  AA  FFeesszzttiivváállrraa  éérrkkeezzőő  kkéézzmműűvveess  vváássáárr  rréésszzttvveevvőőii  áállttaall  ffiizzeetteetttt  nneevveezzééssii  
ddííjjaakk  aa  rreennddeezzvvéénnyy  sszzeerrvveezzőőjjee  rréésszzéérree  mmaarraaddéékkttaallaannuull  kkiiffiizzeetteennddőő..  
 
 
Határidő: értelem szerint (számlázást követő 8 napon belül) 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

 
3./ A Művelődési ház nyári feladatterve 
     Előterjesztő : Róka László művelődési ház igazgató 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Róka László művelődési ház igazgató célszerűnek tartja a TDM-mel való együttműködést. 
A Nyármarasztó Fesztiválra nyertek pályázaton 1,5 millió forintot, ez valamelyest 
csökkentette az 5 millió forintos hiányt, amivel csökkentették a művelődési ház 
költségvetését. Ezért kér 3,5 millió pótelőirányzatot, mivel az IKSZT-re kapott összeg kötött 
felhasználású volt, nem lehetett a rendezvényekre fordítani. Kéri, hogy a képviselő-testület ezt 
vegye figyelembe. 
 
 
Időközben Dr. Zóka László és ifj. Vasicsek László elfoglaltságára hivatkozással eltávozott, 
így az ülés 5 fővel folytatódott. 
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Liber Árpád Béla képviselő támogatja a pótelőirányzatot. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      153 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat megvitatta a 2013. évi 
nyári rendezvényekről szóló beszámolót és azt a vitában elhangzottak  
szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület a 3,5 millió Ft-os pótelőirányzatot indokoltnak  
ítéli kérdésében a költségvetési rendelet módosítását tárgyaló testületi  
ülésen - a forrás megjelölésével együtt - dönt. 
 
Felelős: Róka László műv. ház igazgató 
Határidő: azonnal, ill. ¾ éves beszámoló 
 
 
 

Fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 

 
 

16 óra 30 perckor kezdődően együttes testületi ülés Balatonőszöddel.  
 
Időközben Liber Árpád Béla  képviselő eltávozott, az ülés 16 óra 50 perckor  4 fővel 
folytatódott. 
 
A szünet idején megtartott együttes testületi ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
A közös testületi ülést követően a folytatólagos jegyzőkönyvezés során az egyedi ülésből meg 
nem tárgyalt napirendek kerültek sorra, 4 települési képviselő részvételével. 
 
 
 
4./ A közterület használat szabályairól és használat díjának meghatározásáról  
         szóló 18 / 2005. (XI. 28.)  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássaa  ((közterület foglalás igénybevétele   
         filmforgatás céljából)  
         Előterjesztő: Takács József polgármester 
         /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, kötelező a rendeletalkotás, mert amennyiben nem 
tesszük meg, mulasztásos törvénysértést követünk el.  

 
 

A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2013.(IX.16.) a közterület 
használatának és díjainak megállapításáról szóló rendelet filmforgatással kiegészített és 

egységes szerkezetbe foglalt 18/2005.(XI.28.) sz rendeletét elfogadja. 
       /A rendelet szószerinti szövege  a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
 
5./ Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 
 
 
5./1 Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott KEOP   
        pályázathoz nyilatkozat adása 
        /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, korábban csatlakoztunk a ZÖÖD Kft-hez. Most egy 
pályázatot nyújtanának be, és ehhez kérnek tőlünk egy nyilatkozatot.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      156 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tagja nyilatkozik, hogy a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031 azonosítószámú a „Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című pályázaton kívül az adott 
projekthez, projektelemhez kapcsolódóan más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban nem vesz részt.  
Továbbá nyilatkozik, hogy általa az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az abban 
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: értesítésre 8 nap 
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5.2 Kresz táblák gyártása 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, kért árajánlatot a kresz táblák gyártására, hogy a 
Richter üdülőtől a Berzsenyi utca végéig az utcát egyirányusítani tudják. Most mégis azt 
javasolja, vegyék le a napirendről, mert úgy néz ki, el fog készülni a kerékpáros pihenőhely, a 
kerékpárkölcsönző, és elképzelhető, hogy a 240 milliós turisztikai beruházás is működni fog. 
Most ne fektessünk ebbe pénzt, mert a pályázatba majd bele lehet illeszteni. Jövő tavaszig rá 
érünk ezzel foglalkozni. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                             157 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott  
árajánlatok alapján  a folyamatban lévő pályázatok eredményeinek  
megismeréséig a döntést a későbbiekre halasztja 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: pályázat elbírálásáról szóló értesítést követő Kt. ülés. 
 

 
 
5.3/ Badacsonytomaj Balatoni Hajózási Zrt. részvényei 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      158 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj Város Önkormányzat által 
felajánlott Balatoni Hajózási Zrt. részvényeket (5.390 db) 30.073 Ft/ 
részvény vételáron. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: értesítésre 8 nap 
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5./4 Csősz István balatonföldvári lakos terület felajánlási igénye 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Csősz István 10 db elsősorban külterületi, azon belül 2 db 
belterületi ingatlanokat ajánlott fel 150 ezer forintért. Megkérdezte, biztosan eladja-e ennyiért, 
mert benne van a 2050/4 hrsz-ú (iskola alatti terület) bizonyos hányada. Azt mondta, 
megnézte a papírokat, ennyit kér érte, mert döntő többségében saját használatú útról van szó. 
Szinte ingyen kerülnek a tulajdonunkba, ha ilyen olcsó áron ezeket a területeket eladja.  

 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                              159 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat kép viselő-testülete  Csősz  
István balatonföldvári lakost képviselő Dr. Szende László ügyvéd vételi  
ajánlatát elfogadja és együttesen (dologösszességében kapcsolt  
 résztulajdonú ingatlanokat – az önkormányzat résztulajdonosi  
minősége és joga alapján – a meghatározott 150 ezer Ft vételárért  
megvásárolja. A felsorolt saját használatú külterületi utakat a vételt  
követően forgalom elől el nem zárt forgalomképtelen vagyonaként a 
vagyonrendeletébe foglalja. 
A Képviselő-testület az adás-vétel jogügyletével Dr. Szende László ügy  
védet, mint jogi képviselőt megbízza és felhatalmazza a polgármestert  
az adás-vételi szerződés aláírásával, a vételár és tulajdon átruházási  
költségek kifizetésével.  
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
 

 
 
5.5/ Lengyel Zoltánné és Tomozi Ferenc Bajcsy-Zs. u. 50. 1903 hrsz-ú ingatlan   
       értékesítési  ajánlata 
       /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A Latinovits Múzeum mellett lévő területről van szó. Itt 
résztulajdonuk van, mert ott még Pálfiék tulajdoni hányaddal rendelkeznek. A múzeum felé 
eső rész az övék. Ezt az ingatlant lakással együtt adnák el. 6 milliót kérnének az épületért, és 
ugyanennyit a területért, de ez irányár. 
 
Boór Miklós képviselő azt kérdezi, szükségünk van erre az ingatlanra? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A lakást szolgálati lakásként használhatnánk, az udvarral 
pedig bővíthetnénk a múzeumot.  
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Böröczky Szilárd képviselő: Most ne vegyük megy, orvosi rendelőre kell a pénz. Halasszuk 
el a vásárlást. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                              160 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 

 Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta Tomozi Ferenc és társai 1903 hrsz-ú belterületi  ingatlan-
vételi felajánlását. Megállapítja, hogy a közös tulajdon és a használati 
jogok tisztázandók, ezért a döntést elnapolja. 
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy a fenti tisztázás és 
megtekintés után az esetleges műszaki, természetbeni megoszthatóságra 
is kitérve  terjesszék újra a testület elé. 
A természetbeni megosztás hiánya esetén felülvizsgálandó a használati 
megosztás és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezhetősége. 
A képviselő-testület felkéri az értékesítésre felajánlott tulajdonosokat az 
általuk megjelölt irányár pontosítására. 
 
Határidő: megtekintést és műszaki megoldás elkészítését követő Kt.       
                 ülés. 
Felelős: Takács József polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

 
 
5.6/ Kollégiumi férőhely kifizetés ügye 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, van egy megkeresés a Kaposvári Megyei Jogú 
Önkormányzattól, hogy kollégiumi férőhelyet fizessünk ki 6 gyermek részére 581.495.- Ft-ot. 
A hivatal tájékoztatást kért a korábbi levél (csak főket tartalmazó) kérése után. A nevek 
megékezését követően azt láttuk, hogy a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, vagy 3 
gyermekes családból valók. A szülők minden bizonnyal fizetik a kollégiumi díjat, mert 
támogatásért nem fordultak hozzánk. Egy gyermek után viszont fizetünk számla alapján az 
Arany tehetséggondozói rendszerben. Ezért nem javasoljuk, hogy a hozzájárulást  ezek 
tisztázása nélkül az önkormányzatunk magára v állalja. Tény, hogy a kollégiumi díjat 
kérhetik, de vagy a szülő fizeti, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülőről van szó,  
kérdéses az állami támogatás és annak mértéke. Tehát nem kötelező az a támogatás. 
Azért hoztuk be a testület elé, hogy ezen a címen nehogy férőhely probléma keletkezzen 
belőle és akkor a polgármester legyen egyedüli felelős. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                 161 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat a  Kaposvári Megyei Jogú 
Önkormányzattól érkezett 6 gyermek után kimutatott kollégiumi 
férőhelyet az 581.495.- Ft fizetési kötelezettséget v itatja és azt 
pótelőirányzatként nem áll módjában biztosítani. 
A kimutatott ellátottak többsége gyermekvédelmi támogatásban, illetve  
részben alanyi jogon kedvezményben részesül. A szülők kollégiumi 
férőhely fizetési kötelezettség teljesítésének nehézsége miatt az 
önkormányzatot nem keresték. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy a  
fizetési kötelezettség kérdését tisztázzák és a döntésről a Kaposvári 
Megyei Jogú Önkormányzat Hivatalát értesítsék. 
 
Határidő: 30 napon belül. 
Felelős: Takács József polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 17 óra 10 perkor bezárta. Az ülés zárt ülésként  folytatódott, 
amelyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 
 
 


