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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án a 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  9 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                 Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós            Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd         Baranyai Lajos köztisztviselő 
Liber Árpád Béla                                                  Szilvai Renáta köztisztviselő 
Gelencsérné Oszlár Viktória         Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Ifj. Vasicsek László           Balázs Gergely buszvezető    
Dr. Zóka László  települési képviselők 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Tájékoztatja a testületet, 
hogy mai rendkívüli ülés összehívására elsődlegesen egy 45 fős busz vásárlása miatt került 
sor.  
 
 
1./ 45 fős busz vásárlása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Takács József polgármester elmondja, a hétfői testületi ülésen elhalasztották a busz vásárlás 
tárgyalását, mivel időközben 3 képviselő az ülésteremből eltávozott. Ez egy olyan jelentőségű 
ügy, hogy a döntéshozatalhoz a teljes képviselő-testület jelenléte szükséges. Van egy olyan 
lehetőség, miszerint áron alul lehet 7-8 éves, 45-46 személyes buszt beszerezni 
Németországból. Ott azért cserélik le ezeket az utazási irodák, mert az új törvény szerint nem 
engedik be mindenhová a járműveket. Baranyai Lajos kapcsolatai révén jutottunk el 
Németországba, ahol egy magyar személy ezzel foglalkozik, és remélhetőleg nekünk a 
legjobbat fogja kínálni. Ezek a buszok 60-70 %-os műszaki állapotban vannak, és azért ilyen 
olcsó a 45 fős busz a 35 főshöz képest, mert a kis buszokra nagyobb a kereslet. Mivel a 
meglévő buszunk már 24-25 gyereket szállít, többet nem tudunk bevállalni, noha igény lenne 
rá. Mivel az említett 45 fős busz jó állapotban van, azzal megoldható lenne a gyerekek 
szállítása. A somogytúri polgármester úr elmondta, hogy előbb-utóbb az összes somogytúri 
gyerek ide szeretne járni iskolába. Azt viszont tudni kell, ha mi  nem vállaljuk be, akkor 
valószínűleg Balatonlellére fognak járni a gyerekek. Nem lenne szabad elszalasztani ezt a 
lehetőséget. Somogytúr 1 millió forinttal hozzájárulna a busz megvásárlásához, ebből 500 
ezer forintot azonnal kifizetnének, a fennmaradó részt pedig néhány hónapon belül fizetnék 
ki. Ekkora településtől egy ilyen gesztus figyelemre méltó. Erről feltétlenül kellene a mai 
képviselő-testületi ülésen dönteni.  
 
Böröczky Szilárd képviselő úgy véli, örvendetes dolog lenne egy ilyen busz vásárlása. Nem 
tudja, esetleg a cserelehetőség működhetne-e, nincs vele tisztában, hogy a mostani busznak 
meg kell-e maradni, erre szeretne választ kapni. Arra kíváncsi még, hogy a Gergő azt 
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vezetheti-e. Úgy tűnik, egy ekkor buszra szüksége van az együttműködő településeknek. 
Amennyiben 5 millió forint plusz áfa-ért meg lehetne vásárolni, akkor ezt támogatja.  
 
Boór Miklós képviselő egyetért képviselő társával, jónak tartja, ha egy településnek van 
nagyobb busza. Tudomása szerint a társadalmi szervezetek is „kinőtték” a kis buszt, de iskolai 
szinten is ki tudnák használni. Az osztálykirándulásokat is ehhez igazodva tudnák szervezni, 
ami nagysegítséget jelentene. Másik oldala a dolognak, hogy valóban jelenleg 25 diákot 
szállítanak, és már ebben a tanévben is lenne igény több gyermek szállítására. Ezt most úgy 
oldják meg, hogy egy somogytúri szülő saját gépkocsijával vállalta néhány gyermek 
szállítását. Hosszú távon ez a Somogytúrral való kapcsolattartás azt jelenti, hogy 40-45 
gyerek lenne, akit ide kellene szállítani 1-2 éven belül, a Müller polgármester úrtól kapott 
információk alapján. Jó tudni, ha Somogytúr nem lenne, és a szomszédos településekről nem 
járnának ide gyerekek, az idei tanévben már a felső tagozatnak valamelyik iskolába 
beolvasztva kellett volna indulnia. A balatonszemesi és balatonőszödi felső tagozatos 
gyereklétszám nem lenne elég ahhoz, hogy az iskola felső tagozata működhessen. Ha a busz 
Somogytúr-Látrány-Balatonlelle útvonalon közlekedne, és valamennyi településen 
felszállnának az idejáró tanulók, gyakorlatilag majdnem tele is lenne. Somogytúr részéről 
azért nem csak gesztusnak értékeli, hogy beszáll a busz költségbe, mert az ő gyerekeiket is 
szállítja. Úgy érzi, ez kötelességük is, annak ellenére, hogy ezt jogszabály nem írja elő. Kicsit 
furcsának is tartja, hogy egyik településnek nem kell hozzájárulnia a másik költségeihez, ha 
az ő lakosait látjuk el szolgáltatással, de ezek a törvények. A buszvásárlást támogatja. 
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő az iránt érdeklődik, mi lesz a meglévő kis busz 
sorsa, és milyen költségekkel kell számolni. 
 
Takács József polgármester elmondja, a pályázati feltételek miatt 5 éves működtetési 
kötelezettségünk van, ezért egyelőre marad. Egyébként azért érdemes Németországban buszt 
vásárolni, mert semmiféle költség nem terheli. 
 
Baranyai Lajos köztisztviselő: Németországban nincs Áfa, nincs regisztrációs adó. Először 
Magyarországon próbálkoztunk, de nem találtunk olyan állapotú járművet, amivel a mi 
buszunkat pályázaton belül is érdemes lett volna elcserélni. Azt sem tudjuk, hogy esetleg 
lenne-e erre mód. Az itthoni buszok java része túlhajtott, míg Németországban az utazási 
irodák által lecserélt buszok jó állapotúak, megbízhatóak. Nem járatos vagy iskolabuszok 
voltak, hanem rendben tartott kiránduló buszok. Valóban nem rakódik rá semmiféle költség, 
egyedül a magyar üzembe helyezési díjat kell megfizetni, ami megközelítőleg 200 ezer forint. 
A meglévő buszunkat valóban „kinőtte” a település. Már az iskolás gyerekek versenyre 
történő szállítását is más módon oldja meg a tankerület, ők is nagyobb buszt igényeltek, és 
több település tanulóit szállítják egy járművel, ezért a mi kis buszunkat  visszamondták. 
Ameddig üzemeltetni kell ezt a buszt, addig maradjon,  utána majd el lehet dönteni, mi legyen 
a további sorsa. Véleménye szerint ez nem egy jó vétel volt, korához képest sokat van 
szervizben. A költségekkel kapcsolatban még annyit szeretne elmondani, biztosítási kauciót 
kell kötni a buszra, ami éves szinten 2,5 millió forintot jelent, az utána következő buszokra ez 
már csak 1 millió forint. A forgalmazó javasolta, várjuk meg október 3.-át, mert akkor adnak 
le újabb buszokat.  
 
Balázs Gergely buszvezető: Itt az a kérdés, a beszerzés mellett dönt-e a testület. Október 3-
ával új buszok is látókörbe kerülhetnek. Ami a német utazási kultúrát illeti, egész más 
feltételeket teremt a használt járművek beszerzésében, mert az utasok fegyelmezettebbek, 
jobban kímélik a járműveket. Célszerűbb onnan választani járművet. 
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Baranyai Lajos köztisztviselő kiegészítésképpen elmondja, hogy a mostani buszunk 
jogszabály ellenesen működik, hiszen a megengedettnél több gyereket szállít naponta. 
Átalakításra nincs lehetőség, ki kell küszöbölni azt a lehetőséget, hogy ebből valakinek 
problémája keletkezzen. 
 
Liber Árpád Béla képviselő az iránt érdeklődik, van-e rá pénz? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy  a többletbevételek terhére lehet megvásárolni. 
Idegenforgalmi adóból, építményadóból és iparűzési adóból is várható valamennyi 
többletbevétel.  
 
Liber Árpád Béla képviselő kevesli a Somogytúr által felajánlott 1 millió forintot. Az iránt 
érdeklődik Volán járattal nem lehetne megoldani a gyerekek utaztatását? 
 
Takács József polgármester: Korábban már szóba került ez a lehetőség, de a szülők  nem 
vállalják a kisebb gyerekek utaztatását, óvodások esetében pedig egyáltalán nem megoldható 
a felügyelet nélküli közlekedés. Azt még el kell mondani, hogy plusz sofőrre nincs szükség, 
ugyanis a somogytúri alpolgármester jelen pillanatban is buszvezetőként dolgozik a Volánnál, 
és szívesen elvállalná a busz vezetését. A 45 fős busz jobb kihasználtsága érdekében 
elképzelhető, hogy napközben még be tudnánk iktatni egy járatot. Erről egyeztetni kellene a 
Volánnal, hogy a mi buszunk célfuvarban, vagy járatként működhetne.  
 
Baranyai Lajos köztisztviselő megemlíti, ez a dolog úgy került szóba, hogy július közepén a 
siófoki gimnázium igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az  új 
tanrendváltozás miatt az iskolában töltött idő hosszabb lett, ezért a gyerekek ezért 15 óra előtt 
nem tudják elhagyni az iskolát, így a régi menetrend szerinti járatos buszok gyakorlatilag 
üresen fognak közlekedni, ugyanis azzal a gyerekek nem tudnak haza utazni. A Volánnak 
nincs tartalék busza, amivel a diákok utaztatását meg tudná oldani, türelmet kértek, ezért 
merült fel bennünk  a busz bérbe adásának lehetősége.  
 
Ifj. Vasicsek László képviselő: Eddig már volt szó a busz kihasználtságáról, illetőleg az 
áráról. Elmondja, a sportkör alig tudta használni, köszönhetően annak, hogy elsősorban 
iskolai járat volt. Amennyiben pénzügyi lehetőség van rá, és Somogytúr is támogatja a 
vásárlást, valamint hozzájárul a működési költségekhez, egyetért a vásárlással.  
 
Dr. Zóka László képviselő a megállapodás tervezet 4. pontját kéri módosítani. Egyet ért az 
előtte szólókkal, lényeges, hogy az iskolánk itt  maradjon, mert ha nem lesz meg a gyermek 
létszám, az nekünk sem lesz jó. A normatíva már megszűnt, az iskolából többletbevételünk 
nem lesz. Az óvodával lehet valamit kompenzálni, de kérdés, hány gyereket lehet még ott 
elhelyezni. Arra viszont figyelni kell, hogy a létszám ne menjen a minőség rovására. Az 
óvónőket sem lehet a végtelenségig terhelni. Az 5 milliós buszt maga részéről tudná 
támogatni a többletbevételek terhére. Ha ez a gépjármű a buszvető véleménye szerint is 
megfelel a követelményeknek, egyet ért vele. A polgármester úrtól azt kérdezi, ezt a mostani 
buszt a vásárlástól számított 5 évig kell üzemeltetni? 
 
Takács József polgármester: Igen, a vásárlástól számított 5 évig.  
 
 Dr. Zóka László képviselő: Ha valóban sok probléma van vele, akkor amint lehet, meg kell 
szabadulni tőle. 
 



 4

Baranyai Lajos köztisztviselő: ifj. Vasicsek László képviselő ugyan nem említette, de 
leggyakrabban a focisták maradtak le, mert ők mennek közelebbi településekre, míg a 
kézilabdások távolabbra. A szabályzat és a gyakorlat szerint aki távolabbra utazik, az viszi.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető támogatja a vásárlást. Az óvodának is vannak olyan 
programjai, pl. színházlátogatás, ahova már szülői gépkocsikat kellett igénybe venni, mert 
kicsinek bizonyult a busz. Most még nagyobb a csoport létszám, ezért vonattal kell utazni, 
ami téli időszakban egy gyerek csoportnak nem megfelelő.  Ezen kívül más rendezvényeik is 
vannak, és 30 gyereket kell egyszerre utaztatni. Megemlíti még, hogy már Viszról is vannak 
érdeklődő családok, akik ide szeretnék járatni gyermekeiket óvodába.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                             171 /2013. (IX.20.)sz. határozata: 
 
           :        Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete  

 megtárgyalta az személyszállításra alkalmas Somogytúr községi  
 önkormányzattal közösen beszerzendő 45 ülőhelyes autóbusz 
 vásárlásának előterjesztését és a beszerzést indokoltnak tartja. 
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Somogytúr  
 önkormányzatával kötendő és jegyzőkönyvhöz csatolt beszerzésre és  
 üzemeltetésre vonatkozó megállapodást aláírja, s a beszerzést   
bonyolítsa le.  A Képviselő-testület a megállapodás tervezetével 
egyidejűleg előterjesztett 5 millió Ft vételárat kedvezőnek tartja és a rá 
eső részt 2013. évi többletbevételek terhére biztosítja.. 
A képviselő-testület a jelenleg üzemelő kisbusz további  
használatáról a későbbiekben működtetési kötelezettség kiváltásának 
lehetősége után dönt. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési értékhatárt el nem érő  
eszközbeszerzésre a pénzügyi előirányzatot a 2013. évi  működési  
többletbevételek terhére  biztosítja. 
 

 Határidő: 30 napon belül 
       Felelős: Takács József polgármester 
 
 

Időközben Liber Árpád Béla képviselő az ülésteremből távozott, az ülés 6 fővel folytatódott. 
 
 
 
2./ Latinovits Zoltán Művelődési Ház pincéjében lévő edzőterem használata 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, 1985. óta használják magánszemélyek a Latinovits 
Zoltán Művelődéséi Ház pincerészét edzőteremként. Nem engedhetjük meg, hogy 
magánszemélyek egy középületet ingyen és bérmentve használjanak, és ők döntsék el, kik 
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használhatják a gépeket. Az viszont igaz, saját gépeikkel van berendezve, maguk újították fel 
a termet. Ha korrekt bérleti díjat állapít meg  a képviselő-testület, ezt a jogot ők is szeretnék 
legálissá tenni, és a továbbiakban úgy működtetni. Erre a terem használatra nincs speciális 
döntése a testületnek, csak a művelődési ház kistermének használatára, amelynek 1.500.- 
Ft/óra a díja. Véleménye szerint, ha 1500.-Ft/m2/hónapban meg tudnánk velük egyezni,  és 
alkalmaznánk egy 20%-os kedvezményt a helyi lakás miatt, akkor ezzel ki tudnánk  ezt a nem 
teljesen szabályos használatot küszöbölni. A helyiség alapterülete kb. 35 m2. 
 
Boór Miklós képviselő úgy véli, ha ekkora összeget állapítanak meg, ki fognak költözni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az sem lehetséges, hogy 35 négyzetméternyi területet teljesen 
kizárólagosan valaki használjon. Ha ezt a díjat túlzottnak tartja a testület, lehet alacsonyabbat 
is megállapítani. Ők nem szednek bérleti díjat, de nem is engednek be idegeneket.  
 
Boór Miklós képviselő: Az is veszélyes dolog, hogy saját készítésű eszközökkel dolgoznak, 
mert ott is vannak szabványok, amiknek meg kell felelni. Lehet, hogy ezért is nem engednek 
be más személyt, mert ha valami történik, az is az ő felelősségük.  
 
Takács József polgármester: Tudunk olyan megállapodást kötni, hogy ő felelős a bevitt 
eszközökért, mi csak a helyiséget adjuk bérbe.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Nem sürgős a döntés, előbb beszélni kellene velük. Javasolja, 
most vegyék le napirendről.  
 
Boór Miklós képviselő véleménye szerint mindenképp kell hogy fizessenek, mert mindenki 
fizet valamilyen használati díjat. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Beszélünk velük, mekkora összeget tartanak korrektnek, és 
utána visszahozzuk a testület elé.  
    

 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                    172 /2013. (IX.20.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete  
méltányolva azt a helyzetet, hogy a LZ. művelődési ház  
pincerészének  felújításáról és  karbantartásáról saját pénzeszközzel  
Balázs Zoltán magánszemély gondoskodott, ezért a   313/2011.(XII.19.) 
számú Képviselő-testületi határozattól eltérő díjazással  - azzal a   
kikötéssel, hogy a termet mindenki látogathatja – szerződést köt. 
A használat legalizálásával egyidejűleg a bérleti díj összegének  
meghatározásáról és a szerződés egyéb elemeiről a féllel egyeztetni kell 
és  annak eredményével együtt újra testület elé kell     terjeszteni.  
 
    Határidő: soron következő Kt. ülés 
    Felelős: Takács József polgármester és  

     Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
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3./ Reich Károly Iskola kazán javítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester: Érkezett egy árajánlat a kazán cseréjére, illetőleg javítására, 
amelynek összege 8 millió 200 ezer forint. Emellett mi megkerestünk egy kaposvári céget is, 
aki szintén ilyen munkákkal foglalkozik. Onnan kaptunk egy másik árajánlatot, és 
szakvéleményt, amelynek lényege, hogy 870 e forint + Áfa-ért  megjavítanák a vezérlést, és 
kazán csere nélkül meg tudnánk oldani a problémát.  
 
Boór Miklós képviselő röviden ismerteti a helyzetet. Pillanatnyilag az iskolában nincs 
melegvíz, nem megy a fűtés. A vezérlés elöregedett, tönkrement, azt kellene cserélni a 
kaposvári cégvezető véleménye szerint. Semmi értelme a kazánt kicserélni, a vezérlést viszont 
meg tudja úgy javítani, hogy garantáltan 20%-kal kevesebb lesz a fogyasztás. Az idő sürget, 
mert lassan fűteni kell. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Ha maximum 2 milliót erre előirányzunk a tartalék keret terhére, 
akkor ezt az ajánlatot fogadjuk el.  
 

 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                    173 /2013. (IX.20.)sz. határozata: 
 
        Balatonszemes Községi önkormányzat Képviselő-testülete a Reich  
                                   Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

       fűtését biztosító kazán javítására Haász Zsolt Balatonszemes,  
       Bocskai u. 19.sz. alatti lakos árajánlatát 870 e Ft + ÁFA összegű anyag és  
       250 e Ft díj ellenében az esetlegesen és indokolt pótmunka felmerülésének  
       lehetőségével elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
       munkavégzést  a fűtési szezon előtt kiviteleztesse. 
        
       Határidő: okt. 15. 

                                   Felelős: Takács József polgármester  
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 9 óra 55 perkor bezárta. Az ülés zárt ülésként  folytatódott, 
amelyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

Kmf. 
 
 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 
 


