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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 20-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    Kertész Adél Kft. ügyv.ig. 
Liber Árpád  Béla     Szentiványi Jánosné óvodavezető  
Ifj. Vasicsek László     Róka László műv.ház igazgató 
Dr. Zóka László települési képviselő   Bene Zoltánné közkonyha vezető 
       Selmeczi Ágnes rendezvényszervező 
 
Érdeklődő:  3 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 tervezeteit: 
 
 

 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 2014. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása 
                   Előterjesztő: Takács József polgármester 
            
              3./ A közösség elleni magatartásokról szóló rendelettervezet megtárgyalása 
                   Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
              4./ A belső ellenőri jelentés 
                   Előterjesztő: Takács József polgármester 
 

  5./ Aktuális ügyek.   
 helyi szavazatszámláló bizottság választott tagjainak   megválasztása,  
 vezetői pályázat 
 egyéb döntést igénylő ügyek 

 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
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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) 
 
 
 
Liber Árpád Béla képviselő elmondja, a napirend keretében fel vannak sorolva a 100 ezer 
forint feletti kifizetések, de számára némelyik nem világos. Kéri, hogy amennyiben ez 
megoldható, a jövőben ez a táblázat 3 rubrikából álljon, így jobban áttekinthető lenne. Egyik 
tartalmazza a költségvetésben szereplő tételt, másik a képviselő-testületi határozat alapján 
kifizetett összegeket, harmadik pedig a képviselő-testületi határozat nélküli kifizetéseket.  
Ezt követően kéri a december 9-i jegyzőkönyv 3. oldalán levő hozzászólását helyesbíteni, 
ahol egy elírás történt.  
 
Takács József polgármester: Amit kért a testület, a 100 ezer forint feletti kifizetések, az 18 
pontban le van írva. Nem érti, konkrétan miről nem tud a képviselő-testület.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Köszöni a kimutatást, csak a fent említett 3 rubrikában 
feltüntetve szeretné a későbbiekben megkapni.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő egy lakossági kérdést tolmácsol. Hosszú idő óta az iskola 
tornaterménél lévő kerítés nincs befejezve. Nem tudja, ez ügyben ki az illetékes. Ezen kívül 
azt javasolja, az elkövetkezendő testületi ülések valamelyikére kérjék fel a rendőrség 
képviselőjét egy tájékoztató megtartására, hogy tudomásuk legyen, milyen rendőrségi 
intézkedések történtek a településen.  
 
Takács József polgármester elmondja, Balatonszemesen működik egy közbiztonsági 
egyesület, akik a FIDESZ rendezvény lebonyolításában is segédkeztek, ellenszolgáltatás 
nélkül. Évi 100 ezer forint támogatást kapnak. Sok önkéntes munkát végeznek, és külön 
kiemeli Szilágyi András tevékenységét, akinek segítségével négy betörőt sikerült elfogni. 
Természetesen nincs akadálya a rendőrségi beszámolóra történő felkérésnek.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő javasolja, hogy a februári vagy a márciusi ülésre hívják meg 
az illetékest. 
Az iskola kerítése kihez tartozik? 
 
Takács József polgármester elmondja, Kertész Adéllal egyeztetni fog az ügyben, és 
rövidesen befejezik.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 1 nem 
szavazattal,   1 tartózkodás ellenében  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          15/2014. (I.20.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármester két 
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ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, valamint a nagyobb összegű (100 ezer Ft feletti) 
kifizetésekről szóló  tájékoztatót és jelentést  a vitában 
elhangzottakkal együtt, az előterjesztésben ismertetett  
végrehajtását illetően elfogadja, illetve tudomásul veszi. 

                               Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
2./ A 2014. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester: Az intézményvezetőkkel egyeztettek, az ötletek be vannak 
építve. 
 
Boór Miklós képviselő: Az intézmény vezetői megbeszélésen sok minden elhangzott. 
Testületi szinten nagyon el kell gondolkodni, az óvoda bővítés ügyén. Pillanatnyilag nagyon 
szűkös a férőhely. Azért kellene ezt előtérbe helyezni, mert jelenleg telt ház van az óvodában. 
Erre sürgősen valamilyen megoldást kellene találni. Az óvodavezetőnek volt egy javaslata a  
megbeszélésen. Az elkészült tervnek az a hátránya, hogy egy jelentős részt elvesz az 
udvarból. Felmerült az a lehetőség, hogy a régi iskola épületében lehetne kialakítani erre a 
célra megfelelő helyiséget. Lassan az iskola is kinövi saját kereteit, mert a feljövő osztály 
létszámok olyan magasak lesznek, hogy tanterem gondokkal fognak küszködni. A mostani 
tantermek kb. 26 főre lettek tervezve, mindössze két nagyobb terem van. A feljövő osztály 
létszámok esetében nem kizárt, hogy elérik a 32 főt. El lehetne azon gondolkodni, hogy 
esetleg a régi iskolában alakíthatnának ki tantermeket. Ez abból a szempontból szerencsés, 
hogy olcsóbb megoldás, viszont abból a szempontból hátrányos, hogy a mellékhelyiség nem 
úgy megoldott, ahogy egy korszerű iskolában kellene. Nekünk létkérdés, hány gyerek jár az 
iskolába, mert a megyei középtávú közoktatási tervben a balatonszemesi iskola úgy szerepel, 
hogy csak alsó tagozatot írnak. Attól teszik függővé a 8 osztályos oktatást, hogy a 200 fős 
létszámot el kellene érni. A demográfiai adatokat nézve úgy tűnik, ez két éven belül meg is 
valósulhat. A busz miatt egyre több gyereket íratnának be ide iskolába. A konyha is szűkös, 
sok az étkező személy. A zeneiskola két tantermét esetleg össze lehetne nyitni, és ki lehetne 
alakítani egy étel felhordó liftet, ott lehetne tálalni. Ezeket a dolgokat nagyon meg kellene 
fontolni. Személy szerint inkább az ingatlan vásárlásokat hagyná el idén.  
 
Takács József polgármester: Ezt tovább fogjuk tárgyalni. Jövő csütörtökön munka 
megbeszélés keretében vissza fogna térni rá.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő elmondja, a múlt csütörtöki munkamegbeszélésen benne is 
felmerült az ingatlan vásárlások kérdése. Ezt az összeget a szabad tartalékokhoz tenné. 2014-
től új uniós finanszírozási ciklus kezdődik, ettől kezdve indulnak az új pályázatok. Nem lenne 
célszerű 18 millió forintos céltartalékkal neki vágni ennek az új időszaknak erre az évre. Ezt 
az összeget nem címkézné meg, hanem bekerülne a szabad tartalék keretbe. Már csak azért is, 
mert nem tudni, hogy az orvosi rendelő építésére félretett 78 millió elég lesz-e az épület 
felépítésére.  
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Liber Árpád Béla képviselő: Felmerült, hogy egy új konyhát is kellene építeni. Ha jól 
emlékszik, az orvosi rendelő építése kapcsán Hüse Lajos tervező két ütemre bontva tervezte 
az építést. Végül módosult a terv, hogy a tetőtér beépítésre is lehetőség legyen. Korábbi 
években képviselői indítványként szokott benyújtani út, járda stb. építésre javaslatot. Ezt most 
azért nem kérte, mert úgy gondolja, ha hozzáfognak az orvosi rendelő építéséhez, akkor arra 
biztosítani kell a 100 milliós keretet, amit a tervező megállapított. Tapasztalatai alapján az 
előre kalkulált összeg soha sem volt alacsonyabb, hanem mindig magasabb. Csatlakozik az 
előtte szóló képviselő társaihoz, hogy ne telek vásárlásra költsenek, hanem tegyék cél 
tartartalékra az összeget.  
 
Takács József polgármester: Hüse Lajosnak olyan szerződése van, hogy amennyiben 
határidőre nem készülnek el a tervek, napi 20 000 forint kötbért köteles fizetni. Próbáljuk 
olcsóbbá tenni a költségeket a közmunka programosok bevonásával, de már a Baptista 
Gyülekezet is felajánlotta segítségét a munkák elvégzéséhez. Lehetőség szerint helyi 
vállalkozóknak szeretnénk munkát biztosítani.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          16./2014. (I.20.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 
   a 2014. évi költségvetési rendelet tervezet előterjesztését és azt 
                                    tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja, a működési és fejlesztési 
                                    előirányzatok fő sarokszámainak megtartása mellet a  részletes  
                                    indokolás és a mellékletek megismerését követően kell II. fordulóban a  

testület elé  terjeszteni a rendelet elfogadása végett. 
 

                                    Határidő. Azonnal és februári Kt. ülés 
                                    Felelős: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző úgy gondolja, megérdemel a rendeletalkotás annyit, hogy ez 
egy rendkívüli ülés keretében történjen. 
 
 
3./ A közösség elleni magatartásokról szóló rendelettervezet megtárgyalása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Ifj. Vasicsek László képviselő elmondja, csütörtökön beszélt erről a jegyző asszonnyal, és 
azt javasolta, ezt a 38. pontot terjesszék a képviselő-testület elé, és döntsék el, melyek 
maradjanak meg. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző véleménye szerint ezt munkamegbeszélésen pontról pontra át 
lehetne beszélni.  
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Takács József polgármester: Kaposváron elmondták, egy testületi ülés nem arra való, hogy 
több órás vitákat folytassanak. A munkamegbeszélések alkalmasak arra, hogy ott megvitassák 
a napirendi pontokat, és a testületi ülésen már csak röviden beszéljenek róla. Inkább többször 
össze kellene ülni a testületnek munka megbeszélésre, így jobban fel lehetne készülni a 
nyilvános ülésekre. Megemlíti, hogy az előző munkamegbeszélésen rajta kívül csupán két 
képviselő vett részt. Javasolja, ezt a témát most vegyék le napirendről, a jövő csütörtöki 
munkamegbeszélésen vitassák meg, és a következő ülésre újból terjesszék elő.  
 
Liber Árpád Béla képviselő azt javasolja, ezt előzetesen ismertessék az érintettekkel. 
Tegyék be a Hírmondóba, és bocsássák társadalmi vitára, hiszen valaminek a be nem tartása 
szankciókat is vonhat maga után.  
 
Dr. Zóka László képviselő szintén azt javasolja, hogy a jövő csütörtöki munka 
megbeszélésen  térjenek vissza erre a rendelettervezetre. A letisztázott rendelettervezetet 
kellene betenni az újságba, és azt véleményeztetni a lakossággal. Adjanak erre 1-2 hónapot, 
ha eddig vártak, ezen már nem múlik a dolog.  
 
Boór Miklós képviselő egyet ért Dr. Zóka képviselő társával, olyat ne küldjenek ki, ami 
esetleg törvényellenes, vagy nem elfogadható. Ehhez időre van szükség.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 2 nem 
szavazattal,   1 tartózkodás ellenében  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          17/2014. (I.20.)sz. határozata: 
 

            Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ismételten  
megvitatta a közösség elleni magatartások önkormányzati rendeletben történő 
szabályozására vonatkozó önálló képviselői indítványt és azt az követően, 
hogy az indítványban szereplő javaslatok tételesen egyeztetést igényelnek a 
magasabb szintű jogszabályokkal, azt követően a szabályozható magatartási  
formák tervezetei  a lakosság véleményére (társadalmi vitája) alapozottan kell  
később tárgyalásra előterjeszteni. 
 
Határidő: folyamatos és lakossági vélemény megismerését követő Kt.    
                ülés 
Felelős: Tervezet összeállításáért Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 

 
4./ A belső ellenőri jelentés 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: December 19-én a képviselő-testület végighallgatta a belső 
ellenőr tájékoztatóját. Ezt az anyagot most írásban is megkapták a képviselők.  
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Dr. Zóka László képviselő: December 19-én végig hallgatták a belső ellenőr előzetes 
jelentését. Most írásos formában is megkapták, és olyan szempontból megnyugtató, hogy nem 
lehet kettejüket azzal vádolni, hogy teljesen alaptalan volt a Kormányhivatalhoz  küldött 
bejelentésük Ebből a belső ellenőrzési jelentésből egyértelműen kiderül, hogy alapos volt az 
észrevételük. Részben a jegyző asszony is megköszönte az észrevételt, mert sok mindenre 
fény derült a belső ellenőrzés során. Jó, hogy ezek a dolgok most jöttek elő, ami később 
esetleg komolyabb problémát okozhatott volna.  
Ezt követően idéz a belső ellenőrzési jelentésből… 
Mivel az eltérés az I. féléves jelentésből derült ki, ezért azt szeretné megkérdezni, a belső 
ellenőr abban az időben, amikor az I. féléves költségvetést elfogadták, miért nem vette észre, 
vagy esetleg akkor ezt nem vizsgálta? Véleménye szerint ezt már akkor látni kellett volna. 
Leírja a jelentésben,  az Államháztartási törvény úgy változott, hogy az ellenjegyzési jogból 
kikerült a jegyző, és az a pénzügyi ügyintéző jogosult erre, akinek megvan az előírásnak 
megfelelő képzettsége.  
A belső ellenőri jelentés azt is leírja, hogy a helyi önkormányzati költségvetési szervek 
bevételi és kiadási  előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját 
hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás közt átcsoportosíthatóak, a 
polgármesternek a költségvetési szerv saját hatáskörében létrehozott átcsoportosításokról a 
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Azt is megállapította a belső ellenőr, 
hogy erre nem volt megfelelő jogosítvány, és ennek ellenére a polgármester úr vállalt 
kötelezettséget, valamint a pénzügyi ügyintéző nem jelezte azt, hogy kötelezettség vállalás 
nélküli ellenjegyzésre fog sor kerülni. Arról, hogy történt ilyen kötelezettség vállalás, csak a 
¾ éves költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében értesültek, és ez a válasz arra, 
hogy a két képviselő miért ilyen későn vette észre, hogy valami gubanc történt. A november 
18-i ülésre készült előterjesztésből szereztek erről tudomást. A Községi Önkormányzat 
elkészítette gazdálkodási szabályzatát, mely 2013. 01.01-től hatályos. Véleménye szerint ez a 
szabályzat megért volna egy pár soros tájékoztatást, de ilyet nem kaptak. Ez a szabályzat 
meghatározza a kötelezettség vállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, 
utalványozási szabályokat, egyes jogokat és hatásköröket. Felmerül a kérdés, a vitatott 
számlák teljesítésigazolása megtörtént-e? 
Tudomása szerint a munkáltatói jogok nem változtak, az a jegyzőnél van, a hivatal irányítási 
joga pedig a polgármesternél van, de a jegyzőn keresztül gyakorolhatja az irányítást. 
Emlékeztetőül elmondja, amennyiben a 100 ezer forint feletti kimutatásokat időben 
megkapták volna, előbb tudomásukra jutott volna több felmerült probléma. Mindegyik 
pénzügyi ügyintéző felel a „bakiért”. Szerepel a jelentésben, hogy kevés a pénzügyes létszám, 
a dolgozók nem tudnak megfelelni az előírt feltételeknek. Egy ilyen kis településen nem is 
lehet teljesíteni ezeket az előírásokat, nem lehet megfelelő létszámot biztosítani erre. 
Korábban is 2 ember dolgozott a pénzügyön, 2 az adóban, és 1 ember volt, aki átdolgozott a 
másik területre. Az érvényesítő és a könyvelő lehet egy ember, az ellenjegyző teljesen 
független, de az ellenőrzést meg lehet oldani egy kis belső átszervezéssel. Természetesen nem 
az ő joga eldönteni, hogy mi legyen azzal az egy emberrel, akinek a státuszát az elmúlt évben 
zárolták. Azt azért tudni kell, hogy valamennyit enyhült a kormány részéről a létszámmal 
kapcsolatos reguláció, mert már több emberre adnak állami támogatást az idei évben. Jelenleg 
10 fővel működik a hivatal, az engedélyezett 11 fővel szemben. Ezen belül kell megoldani a 
pénzügyi feladatokat, hogy minden szabályos legyen. Nem javasolja, hogy nagyobb 
jogosítványok legyenek a pénzügyi átcsoportosítással. Legyen a jövőben is nagyobb rálátás 
arra, mire költik el a község pénzét. A létszámmal kapcsolatban azt javasolja, a jegyző 
asszony dolgozza ki a költségvetés elfogadásának idejére, a belső átszervezéssel hogy lehetne 
legkevesebb áldozattal megoldani a feladatok ellátását, főként a pénzügyi dolgokét. Minden a 
pénzügyi feladatok teljesítésén múlik. 
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Takács József polgármester: Képviselő úr egy nyilvános ülésen nem hozhat ítéletet. Bárhol 
fel lehet jelenteni bennünket, majd az ÁSZ meg fogja tartani az ellenőrzést. Lehet hogy 
tévedtünk, de amikor Dr. Zóka volt a jegyző, Liber Árpád pedig a Kht. vezetője, 
törvénytelenül kötöttek szerződést, de helyben megoldották a problémát. Már sajnálja, hogy 
akkoriban nem fordult a Közigazgatási Hivatalhoz, mert lehet, akkor máshogy alakultak volna 
a dolgok. Képviselő úrnak lehet véleménye, javaslata, de ítélő bíró nem lehet nyilvános 
ülésen. Elismerte hogy tévedett, de Dr. Zóka úr sem tévedhetetlen.  
 
Liber Árpád Béla képviselő elmondja, a polgármester úrnak sincs joga ítélkezni. 
Gondolkozik rajta, hogy rágalmazásért fel fogja jelenteni. Ők nem rágalmaztak, csupán 
felhívták a figyelmet arra, hogy polgármester úr számolatlanul költötte a pénzt. Az elmúlt 
képviselő-testületi ülésen a belső ellenőr azt nyilatkozta a jegyző asszony irodájában, 
ellenjegyzés nem történt. A 2013. január 1. óta érvényben lévő szabályzatból szeretne kérni 
egy példányt, amennyiben ez lehetséges lenne.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző felhívja a figyelmet, ami a zárt ülésen elhangzik, az nem a 
nyilvánosság elé tartozik. Azért esküszik fel a képviselő megválasztásakor, hogy a szolgálati 
és hivatali titkot megtartsa. Amennyiben nem egy fél órás bevezető, és egyebek hangzanak el, 
talán az indulatok sem szabadulnak el. A rendeletek vizsgálata a belső ellenőr dolga, azt 
vizsgálta, hogy a rendeletek alkotása, illetőleg a féléves beszámoló az Államháztartási 
törvénynek megfelel-e.  A belső ellenőrnek nem volt olyan előírása, hogy a Magyar 
Államkincstárnak leadott űrlapot megnézze. Minden egyes felvetésre lehetne reagálni, de úgy 
gondolja, ez nem ide tartozik. A szabályzatok mindig is jegyzői hatáskörök voltak Talán a  
100 ezer Ft feletti kifizetésekről való tételes elszámolás halogatásában hibázott. 
Természetesen mindent lehet kérni, mindenki megkaphat mindenféle papírt, de ami zárt 
ülésen hangzott el, itt nem kellett volna, hogy előjöjjön. 
 
Liber Árpád Béla képviselő bocsánatot kér, de nyilvános ülésen is elhangzott, tessék utána 
nézni.  
 
Takács József polgármester: Konkrét dolgokkal kell foglalkozni, nem pedig azzal, ami a 
zárt ülésre tartozik. Mindent meg fognak kapni a képviselők, de emlékeztet rá, hogy kb. 
másfél évvel ezelőtt sokallták az előterjesztés, viszont most keveslik. A község bizalma a 
megválasztott polgármesternek szól. A polgármesternek be kell számolni a 100 ezer forintot 
meghaladó kifizetésekről, ellenben a Kft. köthet 8 millióig szerződést. A polgármester nem 
köthet, mert a testület azt mondja, vissza kell vinni a szerződéseket aláírás előtt az ülésre. 
Együtt nézték meg a kiállítás helyszínét, együtt tekintették meg félkész állapotban. A 
következő testületi ülésen senki nem kérdezett konkrétumot. Amikor a képviselők kérdéseket 
tettek fel, és azokat megválaszolta, senki nem mondta, hogy a válasz nem kielégítő. A féléves 
költségvetés elfogadása előtt lezajlottak a rendezvények, de nem volt probléma. Csupán a ¾ 
éves költségvetésnél jött elő. Erről az ügyről nem mondhat ítéletet a képviselő úr, azt majd 
megteszi az Állami Számvevőszék. Még nem sikerült minden anyagot lejuttatni a 
Kormányhivatalba, de ott vannak a jegyzőkönyvek, ezeket egymás mellé kell tenni, miről 
tudott, és miről nem tudott a testület. Az elmúlt 7 évben ilyen még nem fordult elő, de az 
illetékesek majd meg fogják állapítani, miben tévedtünk, vagy nem tévedtünk. Belátja, 
ennyire nem szabad pörögni, mert ilyen  esetben könnyen tévedhet. Itt már választás előtti 
politikáról van szó. Már bánja, hogy korábban nem ment le a Törvényességi Főosztályra 
egyeztetni. Jövőben ez nem így lesz, mindenért le fog menni Kaposvárra. Azt nem tudja 
elviselni, ha Dr. Zóka képviselő úgy állítja be magát, hogy ő tökéletes munkát végez. 
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Elmondja, komoly szerepet játszott abban, hogy annak idején Liber Árpád lett a Kht. vezetője, 
valamint Dr. Zóka László Balatonszemes jegyzője. Bele kell nézni a tükörbe, hogy annak 
idején a képviselő úr sem volt tökéletes munkát végző ember. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Az SZMSZ-ben nincs leírva, hogy egy képviselőbe bele lehet 
fojtani a szót. Időkeret sincs meghatározva, hogy mennyit lehet beszélni. Egy mondatot 
szeretett volna még elmondani. Egy kívülálló elmondhatja a véleményét egy testületi ülésen,  
maximum 3 percben, ha a képviselő nem megfelelően viselkedik, a polgármester úr rendre 
utasíthatja. Úgy érzi, ő megfelelően viselkedett, a véleményét mondta el egy előterjesztéssel 
kapcsolatban, mivel a napirend elején azt kérte a polgármester úr, hogy mondják el 
véleményüket. Kéri, hogy amit elmondott, az kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, mert jelentősége 
lehet. Maga részéről a belső ellenőri jelentést elfogadásra javasolja. Amit a polgármester úr 
elmondott, hogy ítélkezni próbált, visszautasítja. Nem ítélkezett, csupán elmondta a 
beszámolóval kapcsolatos észrevételeit, és ezt, ameddig képviselő, el is fogja mondani. 
Ugyanis nem csak a polgármester urat választotta meg a falu lakossága, hanem a képviselőket 
is. Elmondja, a polgármester urat nem szereti, de tiszteli, mert őt választották meg 
Balatonszemes község polgármesterének. Amennyiben hibát követ el a polgármester úr, 
jobbító szándékkal mondja el a véleményét. Kéri, hogy a jövőben próbáljon meg emberibb 
hangon beszélni a képviselőkkel, mert ez elvárható, és akkor nézhet ő is a tükörbe, ha a 
képviselőket emberként kezeli. Elismeri, hogy a múltban vétett hibákat, hiszen aki dolgozik, 
az követhet el hibákat.  
 
Takács József polgármester elmondja, soha nem csorbította a képviselő úr jogait, joga van 
kérdéseket feltenni, és véleményt nyilvánítani. Csupán azt akarta kihangsúlyozni, hogy Dr. 
Zóka képviselő úr sem volt az a tökéletes dolgozó, aki mindent a legjobban csinált. Annyi a 
különbség köztünk, hogy mi a hibákat helyben rendeztük, képviselő úrék viszont elmentek 
Kaposvárra, és feljelentetést tettek. Elmondja, nagyon nagy nyomás nehezedett rá, amikor a 
Kht-nál túlköltekezés, és tőkeemelés volt. Többen követelték, tegyen feljelentést, de nem tette 
meg. Az a különbség, míg az egyik jó szándékból elismeri a másik hibáit, és igyekszik 
helyben megoldani, addig mások feljelentenek. Megpróbálja bebizonyítani, hogy tudomása 
volt a képviselőknek a szkíta kiállításról, még együtt is nézték meg a helyszínt. A következő 
testületi ülésen mégsem kérdeztek A ¾ éves beszámolónál került szóba, és ez egy taktikai 
húzás volt. Az év végét azért nem merték megvárni, mert elesett volna a község az állami 
támogatásoktól. Amint megkapjuk az ÁSZ döntését, azt nyilvánosságra fogjuk hozni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Egyértelmű az elhangzottakból, hogy egyrészt a vezetők fejére 
megy a dolog, másrészt pedig az ügyintézőket akarják tönkre tenni. Biztosan tudja a testület, 
ha egy Állami Számvevőszék idejön, abból itt nem lesz dicsőség menet. Nagyon könnyen 
lehet hibát találni,  ez által az apparátus kerülhet nehéz helyzetbe, a képviselőknek viszont 
dicsőséget jelenthet. Nem biztos, hogy erkölcsileg nagyon díjazható ez a lépés. Ha az a célja a 
testületnek, hogy menesszék a jegyzőt, akkor javasolják a polgármester úrnak a felelősségre 
vonást. Ez tisztességes, de azt, hogy már november 18-a óta csak lebegtetik ezeket a 
kérdéseket, ezt nem tartja tisztességesnek. Tessék javaslatba adni, hogy a polgármester adjon 
fegyelmit a jegyzőnek, a jegyző pedig adjon fegyelmit annak, aki esetlegesen az ő 
munkáltatói jogkörébe tartozik. Ha az ÁSZ idejön, az minimum 2 hónapig csak a papírokat 
kéri, utána pedig két hónapig azokat vissza kell pakolni, a választások évében ez olyan teher, 
amit egyenlőre a csökkentett létszámmal el sem tud képzelni. Ha az volt a célja a testületnek, 
hogy működő képtelen hivatalt hozzon létre, vagy el akarja távolítani a hivatal éléről, akkor  
lehet, hogy ezt megtette. Vállalja a felelősségét, valóban nem volt ideje a szabályzatokat úgy 
rendbe tenni, hogy azokban ne lehessen hibát találni.  
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Liber Árpád Béla képviselő hatósági védelmet fog kérni. Minden képviselő-testületi ülésen 
Dr. Zóka képviselő társával együtt „kapnak a fejükre”, mert szóvá mernek tenni dolgokat. 
Elmondja, 3 évig mindent megszavaztak a lovas turizmus kivételével. A benzinkútnak is 
csupán a helyszínével nem értettek egyet.  
 
Takács József polgármester: Hozzanak létre fegyelmi bizottságot, és adjanak fegyelmit a 
polgármesternek, mert ő úgyis mindenért felel.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Nem fegyelmi, hanem vizsgáló bizottságról volt szó. 
Elmondja, az a különbség kettejük között, az nem mindegy a községben, mit mond a 
polgármester, vagy mit mond ő. A polgármester szájából a legkisebb dolog is nagynak tűnik, 
az ő szájából pedig a legnagyobb is kicsinek. Javasolja, szavazzák meg a belső ellenőrzési 
jelentést, és lépjenek tovább.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyzőnek az a véleménye, jövő héten is itt fognak tartani. Meg kell 
hozni a szükséges döntést. Döntse el a képviselő-testület, mit akar. Elismeri, hogy bizonyos 
dolgokban hibázott. Történjen meg a felelősségre vonás, és zárják le az ügyet. Semmilyen 
bűnt nem követtünk el, legfeljebb adminisztratív hibát. 
 
Takács József polgármester elmondja, harcolni fog, előre kell nézni, működni kell. Jó 
gazdája szeretne lenni a településnek.  
 
Boór Miklós képviselő véleménye szerint, ha hibáznak, okulni kell belőle, nem pedig egymás 
hibáztatni, és büntetgetni. Ami itt történik, már a megalázás kategóriába tartozik. Néha azon 
gondolkodik, ha ez a téma újból előkerül, kimegy a teremből. Sokszor csak azért marad bent, 
mert az utána következő témákat tartja olyan fontosnak, hogy elmondja róluk a véleményét, 
és ne nélküle szülessen döntés olyan ügyben, amihez van véleménye. A tavalyi év eleje nagy 
káosz volt az intézményeknél, minden rendelet utólag jelent meg, mindenhez adatot kértek. 
Mindezekhez a jegyző asszonynak kevesebb embert szavaztak meg, mint amennyit kért. 
Augusztusban nem kért új embert, betartotta az ígéretét, és a költségvetéséből kijött. Úgy véli, 
mindenki okult ebből a történetből. Le kellene ülni azoknak, akik ezt a vitát folytatják, és 
közös nevezőre kellene jutni.  
 
Takács József polgármester elmondja, eredményesen dolgoztunk, az idegenforgalmi adó 
bevétel jelentősen megnőtt. Jó rendezvényeket tartottunk. Alpolgármester nélkül, és szinte 
szabadság nélkül dolgozták végig a jegyző asszonnyal az évet.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          18/2014. (I.20.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte a  
   belső ellenőri jelentést és azt elfogadja, illetve tudomásul veszi. 
   Felkéri a tisztségviselőket, hogy a jelentés megállapításait hasznosítsák. 
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                                    Határidő: azonnal és folyamatos 
                                    Felelős: Takács József polgármester 
                                                  Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
                                     
 
 
Fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

Szünet után: 
 
 
 
5./ Aktuális ügyek.   
 
5.a./ Művelődési ház vezetői pályázat 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Dr. Zóka László képviselő határozott idejű megbízást javasol. A pályázati feltételek között 5 
év gyakorlat helyett 2 évet javasol, hogy a fiatal szakemberek is bekerülhessenek a körbe. A 
pályázat benyújtásának határideje március 10. Javasolja, hogy a pályázat elbírálásánál a 
társalgási szintű német, angol és román nyelvtudás előnyt jelentsen. Ezt azért tartja fontosnak, 
mert van egy német és egy erdélyi testvér településünk is. A pályázat elbírálásnak határideje 
2014. március 15. Azt még javasolja a kiírásba, hogy sikeres pályázó részére önkormányzati 
bérlakást biztosítunk.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, a közalkalmazotti jogviszony mindig határozatlan  
időre történik, bizonyos feltételeknél van arra lehetőség, hogy határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony keletkezzen. 2 éves gyakorlatot kevésnek tartja.  
 
Boór Miklós képviselő nem tudja, hogy ebben szavazhatnak-e, mert a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy 5 éves szakmai gyakorlatnak kell lennie.  
 
Böröczky Szilárd képviselő véleménye szerint ez a kultúrház olyan szintre emelkedett, hogy 
talán nem kezdőt kellene megbízni. A nyelvtudás természetesen nem hátrány. 
 
Takács József polgármester szintén úgy ítéli meg, nem szabad kezdőt alkalmazni, fontosnak 
tartja, hogy legyen kapcsolat rendszere. 
A képviselői javaslat alapján a 2 éves szakmai gyakorlat helyett az 5 éves szakmai gyakorlatra 
4-3 arányban történt a jóváhagyás.  

 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

            
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                            19./2014. (I.20.)sz. határozata: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, könyvtár és Múzeum többcélú 
intézmény vezetőjének 4 éves megbízására vonatkozó pályázati 
felhívását a melléklet szerinti tartalommal a vitában elhangzott 
kiegészítésekkel / 5 éves szakmai gyakorlat/ társalkodási szintű 
idegen nyelvismeret előnye és megbízás esetén lakás/ közzétenni 
rendeli.  
A közzététel helye. www.kozigallas.hu ; www.balatonszemes.hu és 
a település hirdetőtábláján tört6énő elhelyezéssel. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
5.b./ Helyi szavazatszámláló bizottság választott tagjainak   megválasztása,  
        (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, az országgyűlési képviselők választására április 6-án 
fogsor kerülni. Balatonszemesen két szavazókörben zajlanak majd a szavazások. A korábban 
megalakult szavazatszámláló bizottságok tagjait javasolja idén is megválasztani. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          20/2014. (I.20.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
Választási Iroda vezetőjének javaslatára az 
001-es szavazókör szavazatszámláló bizottságba: 
Tóth Mihály 8636 Balatonszemes, Széchenyi u. 50. 
Szabó Emilné 8636 Balatonszemes, Fő u. 65. 
Béni Józsefné 8636 Balatonszemes, Csillag u. 10. 
Baranyainé Luki Ildikó 8636 Balatonszemes, Bem u. 15. 
Bene Zoltánné 8636 Balatonszemes, Táncsics u. 3. 

   Póttagok: Szincsákné Illés Erika 8636 Balatonszemes, Dózsa Gy. u. 42/a. 
Nagyné Bódis Éva 8636 Balatonszemes, Fő u. 10. 
002-es szavazatszámláló Bizottságba: 

   Tóthné Bazsó Krisztina  8636 Balatonszemes, Szabadság u. 9. 
Nyárádi Zoltánné Miklós Andrea 8636 Balatonszemes, Kölcsey u. 29/a. 
Németh Sándorné 8636 Balatonszemes, Bem u. 11/b. 

                                   Póttagok:Tóth Ferenc 8636 Balatonszemes, Szegfű u. 7. 
            Kertész Adél 8636 Balatonszemes, Bocskai u. 21.sz. alatti lakosokat  
             megválasztja.  

A választott tagok megbízatása az új bizottság megalakulásáig tart. 
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Határidő: azonnal és folyamatos az új bizottság megalakulásáig 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 
 

Fentieket követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el, majd 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testületével együttes ülés formájában 
folytatódott a tanácskozás, amelyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

 
SZÜNET 

 
 
Az együttes ülés befejeztével tovább folytatódott Balatonszemes Községi Önkormányzat 
képviselő-testületének nyilvános ülése. 
 
 
 
5.c./ Szennyvíz 
       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző tájékoztatásként elmondja, van egy törvényességi felhívás a 
24/2002. rendeletünkkel kapcsolatban, amely nem tartalmazza a szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést. Megkapták a képviselők a rendelet tervezetet, ezt 
javasolja elfogadásra.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,   1 tartózkodás ellenében  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          22/2014. (I.20.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes községi önkormányzat képviselő-testülete a Somogy 
Megyei Kormányhivatal  SOB/03/2144/2013 törvényességi felhívására 
megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 24/2002 rendelet 2013. 
december 19-én hatályon kívül helyezésre került, így a felhívásnak 
eleget téve új alkotás szükséges. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna rendelettervezet elkészítéséért.  
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A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,   1 tartózkodás ellenében  az  alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

 
Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (I.20.) sz. önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
5.d./ 2014. évi Szemes Fesztivál megrendezése 
        (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Takács József polgármester köszönti Selmeczi Ágnest, a fesztivál szervezőjét, és kéri, ha 
van kiegészítése az írásos anyaggal kapcsolatban, azt mondja el.  
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező elmondja, az időpontot július 16-20. közti időpontra 
tervezi. Arra szeretne választ kapni, idén mennyi támogatást kap a rendezvényre. 
 
Takács József polgármester: Nagyjából a korábbi összeggel lehet számolni. Megemlíti, 
olyan rendezvényeket kellene szervezni, hogy nekünk ne kelljen fizetni. 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező: Itt nincs belépő, ezért pénzt kell rá áldozni.  Elmondja, 
pályázni szeretne, és ha esetleg az önkormányzat is nyerne pályázati pénzt rendezvényekre, 
szeretné, ha abból a fesztivál is kapna.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Mivel a XX. Fesztivál lesz, nem lesz nagyobb „csinnadratta”? 
 
Selmeczi Ágnes rendezvényszervező természetesen szeretne nagyobbat szervezni, de ez attól 
is függ, mennyi pénzt ad hozzá a képviselő-testület.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Az időpont megfelelő, kéri, hogy a következő ülésre kapják 
meg a képviselők az ajánlatot.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          23/2014. (I.20.)sz. határozata: 
 
 

Balatonszemes községi önkormányzat képviselő-testülete a XX.  
Szemes fesztivál megrendezésének időpontját 2014. július 16-20 közötti  
időponttal rögzíti és a korábbi éveknek megfelelően Selmeczi Ágnes –t  
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bízza meg a rendezvény szervezésével. 
A rendezvény költségeit a költségvetési rendelet jóváhagyása során  
állapítja meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester 
 

5.e./ Kerékpáros pihenőhely, információs pont építése  
        (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Takács József polgármester felolvassa a döntéstervezetet, és várja a hozzászólásokat. 
 
Zalac Márta büfé tulajdonos felhívja a figyelmet, hogy Balatonszemes az 
idegenforgalomból él. A strandot inkább meg kellene nagyobbítani, nem pedig elvenni belőle. 
Ennek a pihenőnek más helyet kellene találni. Ő a tulajdonos, és tudomása szerint ha 
építkezés történik, arról a szomszédokat értesíteni kell, de erről nem kapott értesítést. 
 
Takács József polgármester: Még Dr. Stadler József főépítész úr idejében történt az 
egyeztetés. Jelenlegi főépítészünk leírta, milyen feltételekkel lehet építeni. A két büfé közti 
terület nem beépíthető. Vagy ide, vagy sehova. 
 
Zalac Márta büfé tulajdonos: Ezt tegyék a Richter üdülő elé, amit pedig odaterveztek, azt 
tegyék ide.  
 
Boór Miklós képviselő azt kérdezi Mártától, ez miért zavarja? 
 
Zalac Márta büfé tulajdonos: Sok kisgyerekes család jár oda, a stand az strand, ezzel 
zavarják a pihenni vágyókat a kerékpárosok. 
 
Takács József polgármester: A kerékpárosokat nem engednék be a strand területére, azt a 
részt lekerítenék. Márti helyében örülne annak, hogy nagyobb lenne a forgalma.  
 
Zalac Márta büfé tulajdonos úgy érzi, ezzel vége lesz a csendéletnek. Szeretne strandi büfés 
maradni.  
 
Liber Árpád Béla képviselő elmondja, a fizető strand megszűnt. Véleménye szerint nem 
szerencsés, hogy ezt a helyet jelölték meg erre a célra. Árnyékot adó fák alá lett elhelyezve, 
ahol szívesen pihentek a vendégek. Személyesen is megnézte a területet, de neki sem tetszik. 
Ez ügyben már megkereste Nyárádi Zoltán is, aki vízi bicikli kölcsönzéssel foglalkozik, mert 
a két terület szinte összeér.  
 
Zalac Márta büfé tulajdonos: Nagyon kicsi a terület, inkább parkosítani kellene.  
 
Takács József polgármester elmondja, a közeli napokban lesz erről egy újabb tárgyalás. 
Elképzelhető, hogy ebből nem is lesz semmi. Olyan információja van, hogy a tervező 
felemelte a szántódi kerékpáros pihenőhely bekerülési költségét 40 millióval. Elképzelhető, 
hogy ezek után a szántódi testület nem vállalja be a több önrészt. Nem biztos, hogy így lesz, 
de könnyen előfordulhat. Ez egy projekt, ebből a szemesit nem lehet kivenni. 
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Zalac Márta büfé tulajdonos: Ha már megvan az alap, lehetne oda egy színpadot építeni. 
Vannak olyan ismerősei, akik szívesen fellépnének, akár fizetség nélkül is.  
 
Takács József polgármester: Munka megbeszélésen még egyszer átbeszéljük a dolgot.  
 
Zalac Márta büfé tulajdonos elmondja, mindent meg fog tenni azért, hogy ez ne épüljön 
meg. Ha kell, aláírásokat fog gyűjteni.  
 
A képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat és az írásos, valamint vitában 
elhangzott  tájékoztatókat. 
 
5. f./ Önkormányzati ingatlan közművesítése 
 
A képviselő-testület a leendő bérlő bevonását és „meghallgatását tartja indokoltnak, ezért 
érdemi tárgyalást nem folytatott és döntést  nem hozott. 

 
  

5.f./  Ultrabalaton nevű futóverseny 
         (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Boór Miklós képviselő futóversenyen indulók kérését tolmácsolja. Évek óta indul ezen a 
futóversenyen Szentiványi Gábor, és néhány barátja. Mos is összeállt egy csapat, akik 
vállalták, hogy körbe futják a Balatont ezen a versenyen. Balatonszemes feliratú pólót 
szeretnének készíttetni, és az lenne a kérésük, szeretnék a kis buszt megkapni arra az időre. 
Öten futnák körbe a Balatont, 20 kilométeres etapokat vállalnának be, és ehhez kérnének 
támogatást. Ez Balatonszemesnek is reklámot jelentene.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          24./2014. (I.20.)sz. határozata: 
 
 

Balatonszemes községi önkormányzat képviselő-testülete a 2014.05.31- 
én megrendezésre kerülő Ultra Balaton futóversenyt támogatja,  
melyhez  felvezető járművet, valamint a reklám anyagként elkészítendő  
pólók költségeit 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Határidő. azonnal és értelem szerint 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 

5.g/ Siófok Gimnáziumi hozzájárulás 
       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
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Takács József polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          25/2014. (I.20.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településünkről Siófokra bejáró 6 fő gyermek gimnáziumi ellátásához 
nem kíván hozzájárulni.  

    Felkéri a polgármestert a határozat közlésére 
 
                                   Határidő : határozat közlésére 30 napon belül. 

  Felelős :  Takács József polgármester 
 
 

                
5.h./ Tánciskola támogatása 
       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
 
Takács József polgármester felolvassa a határozati javaslatot. Elmondja, ezek a 
gyerekek léptek fel a karácsonyi műsorban, ahol nagy sikert arattak.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          26/2014. (I.20.)sz. határozata: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Variety Tánccsoport  (Képviseli: Kenyeresné Kiss Gabriella) tagjainak 
fellépését a 2014. év március 8-án megrendezésre kerülő budapesti 
Országos  Amatőr Táncversenyen. A fellépő ruhák kiegészítőihez 
megközelítőleg  54.000 Ft összegű támogatást biztosít, valamint az 
utazásra Balatonszemes-Budapest távolságra, kedvezménnyel biztosítja az 
önkormányzati buszt, kedvezményesen az utazás napjára mindösszesen 
80.000 Ft összegért. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére és a támogatás átadásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. március 8. 
Felelős: Takács József  
 

 
5.j./ Pályázat sportpálya létesítmény felújításra 
       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 



 17

 
Takács József polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Somogy Megyei Labdarúgó 
Szövetség Elnöke saját hatáskörében eldöntheti, 10 millió forintos fejlesztést ad 
Balatonszemesnek. Ez első sorban világítás korszerűsítését tűzte ki célul, valamint a pályán 
különféle beruházásokat támogat. Ezt a meglévő pálya öltözőjének fejlesztésére tudnánk 
fordítani. Új építésére nem ad lehetőséget, csak a meglévő korszerűsítésére. Nyaranta a 
labdarúgó táborokban sok gyerek vesz részt, ezért a bővítésen, esetleg egy tetőtér beépítésen 
lehetne gondolkodni. 10 millió forint erre nem elég, de úgy meg lehetne oldani, hogy három 
évben pályáznánk. Ebből fel lehetne fejlesztni a pályát és az épületet. A terület jól ki van 
használva, nekünk pedig reklámot jelent. 10 millió forintot kapnánk, de 30 %-os önrésszel 
kell számolni. Amennyiben úgy kötjük a szerződést, ez három éven keresztül folytatható. 
Csak a meglévő pályára fordítható az összeg, mert a másik pályánk még nem kész.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő elmondja, volt olyan focista, aki meglátta az öltözőt, és azt 
mondta, nem akar játszani.  
 
Boór Miklós képviselő támogatja, de a focistáknak is többet kellene nyújtaniuk.  
 
Takács József polgármester: 27 milliót kapnánk 9 millió ellenében, és szebbé tudnánk tenni 
az épületet.  
 
Böröczky Szilárd képviselő azzal egyet ért, hogy az öltözőt rendbe kell tenni. Azt tartaná 
jónak, ha olyan dolgokat lehetne fejleszteni, amit később az új pályához át lehetne helyezni. 
Tart tőle, hogy a fenti pálya nem fog elkészülni. 
 
Liber Árpád Béla képviselő úgy véli, az új pályára kellene jobban koncentrálni, hiszen ott 
van mellette az iskola, és ott kezd alakulni az új faluközpont.  
 
Takács József polgármester: Arra számítani kell, hogy néhány évig nem lehet semmin 
változtatni.  
 
Liber Árpád Béla képviselő javasolja, vegyék be a költségvetésbe az öltöző felújítását. 
Annak idején Illés Antal polgármester 6 millió forintból csináltatta meg azt a pályát 
Krizsánnal. Akkor már mondta neki, ez így nem lesz jó. Azt kellene  rendbe hozni.   
 
Takács József polgármester: Illés polgármester úr nem labdarúgó pályát építtetett oda, 
hanem egy területet feltöltetett. A Kistérségnél marad akkoriban pénz, abból kapott 
Balatonszemes. Az valójában egy tereprendezés volt, csak nevet kellett neki adni. Ez a 
pályázat nekünk mind a három évben 3 millióba kerülne, és évente kapnánk hozzá 7 milliót.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Nevezzük ki ezt a felsőt focipályának, játszanak rajta néhány 
meccset. Építsünk oda öltözőt. 
 
Ifj. Vasicsek László képviselő elmondja, sok somogyi településen járt a focistákkal. Egyre 
több településen újítják fel az öltözőket. Balatonszemes ebből a szempontból igen csak el van 
maradva. Pályázni lehet 1, 2 vagy 3 évre.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Ha szeretnénk egy jó minőségű pályát, ahhoz sok pénz kell. 
Akkor viszont pénzt kell szedni érte, hogy legalább az megtérüljön, amit ráköltünk.  
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Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő: Hány évre szeretnénk pályázni?  
 
Dr. Zóka László képviselő: Ha csak ezt az első ütemet vennénk igénybe, abból rendbe 
lehetne tenni a meglévő épületet. Azt követően el kezdünk dolgoztatni a másik helyen, és 
reménykedünk benne, hogy az új kormány is támogatja a focit, és azt a területet is rendbe 
tudnánk tenni.  
 
Takács József polgármester: Ebben az ügyben a mai ülésen döntést kell hozni, mert szorít a 
határidő.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,   3 tartózkodás ellenében  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                          27/2014. (I.20.)sz. határozata: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Dél-Balaton FC balatonszemesi sportegyesület a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által pályarendezések és kiszolgáló létesítmények fejlesztése 
céljából kiírt pályázati felhívásának eleget tegyen, az önkormányzati 
tulajdonban lévő Balatonszemes 143 hrsz-ú sportpálya ingatlan 
felújítására és  a 147/19 hrsz-ú ingatlanon található épület felújítására 
pályázatot nyújtson be. 
A Képviselő-testület a fenti ingatlanokra vonatkozóan tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a Dél-Balaton FC, mint pályázó a látvány-
csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program ( 
TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett 
ingatlanokon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos 
hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Balaton FC a  megvalósuló felújítást legalább 5 
éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség ( MLSZ) által jóváhagyott 
sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 
hasznosítsa.  
  
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Balatonszemes 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,  mint tulajdonos hozzájárul 
ahhoz, hogy a 143 hrsz és a 147/19 hrsz ingatlanokra a felújítás 
megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás 
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése érdekében a pályázóval együttműködik, valamint felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat 
megtegye és a rendelkezésére bocsássa. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy fent nevezett ingatlanokon harmadik 
személynek nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Dél-Balaton 
FC-t abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanok tulajdonosaként ilyen jogot 
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a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a 
tulajdonos nem alapít. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy jelen pályázat esetén az elszámolható költség maximális 
összege bruttó 10 millió forint. A támogatás maximális mértéke az 
elszámolható költségek 70%-a, az önrész mértéke az elszámolható 
költségek 30%-a és a nem elszámolható költség összege. 
Az elnyerhető támogatás maximális összege bruttó 7 millió forint/év. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal, hogy arra, hogy nyertes pályázat esetén az önrész 
mértékét, azaz az elszámolható költségek 30 %-át, legfeljebb 3.000.000.- 
Ft összeget biztosítja a Dél –Balaton FC, mint pályázó részére, valamint 
az esetlegesen felmerülő el nem számolható költségek finanszírozásáról 
további egyeztetést és tanácskozást követően dönt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti pályázat 
benyújtásával kapcsolatos és szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:2014. február 28. 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 18 óra 20 perkor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 

 


