
 

1 
 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 11-
én a Községháza tanácskozó termében 14 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános  üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                  Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv.   
Böröczky Szilárd     Dr. Komáromi József ügyvéd 
Kertész Adél      Mikle Vilmosné könyvvizsgáló 
Mórocz Viktor     Skibáné Ládonyi Zsuzsanna Privátadó Kft.  
Szomorú Szilárd települési képviselők  Zádori Krisztián pályázatíró 
       Ódor Attila a Sportegyesület képviselője 
       Nagy László önk. főépítész   
       Papp Attila CRA vezetője 
  
Későbbi érkezését előre jelezte:Rajczi Gusztáv Balázs képviselő 
              
Érdeklődő: 0 fő 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
6 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Elmondja, hogy napirend előtt egy rövid tájékoztatást kapnak a képviselők a pályázat útján 
nyert kisbusszal, valamint személygépkocsival kapcsolatosan. Ezt követően a „Szemesért” 
Nonprofit Kft. átalakítására,  a HÉSZ módosítására, valamint egyéb aktuális ügyek 
tárgyalására kerül sor.   
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.  
 
Ezt követően Takács József polgármester felkéri Zádori Krisztiánt, adjon egy rövid 
tájékoztatást a  gépjármű beszerzési pályázatokról. 
 
Zádori Krisztián pályázatíró köszönti a megjelenteket. Elmondja, ő volt aki benyújtotta a 
pályázatokat. 2013 őszén beszélt a Polgármester úrnak arról, hogy lehetőség nyílik egy 
pályázat keretében gépjárművek beszerzésére. A pályázatnak feltétele volt egy szakmai terv 
elkészítése. Az önkormányzat részére 3,3 milliós támogatás keretében egy Opel Astra 
gépkocsit sikerült megnyerni, de az Áfa-t az önkormányzatnak kell kifizetni. A 
Sportegyesület esetében 10 millió forint + Áfa, összesen majdnem 13 millió forintnyi 
támogatási összeget nyertek, melynek keretében egy Volkswagen Transporter busz került 
beszerzésre. Az Opel Astra esetében gyorsabb volt a beszerzés, de a busz esetében 
közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani a magasabb összeg miatt. Nagyon kedvező 
ajánlatot kaptak a Porsche Hungáriától. A beszerzésen túl vállalták 150 ezer km erejéig a 
kötelező szervizelést, ami azt jelenti, 30 ezer kilométerenként kell szervizbe vinni a buszt, és 
egy ilyen szerviz kb. 150 ezer forint, tehát ezt a 750 ezer forintot átvállalták. Ezen felül fizetik 
a  Transporter CASCO- ját is, ami éves szinten kb. 120 ezer forintot jelent. Összességében 
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egy kb. 18 milliós beruházás valósult meg. Az Opel Astra már kifizetésre került, a 
Volkswagen Transporter kifizetése pedig év végéig befejeződik.  
 
Szomorú Szilárd képviselő köszönetét fejezi ki, és szeretné, ha a jövőben még sok ilyen 
lenne.  
 
Ódor Attila a Sportegyesület képviselője elmondja, tudomásukra jutott, hogy lehetőség 
nyílik egy busz beszerzésére. Mindent megtettek a cél érdekében. A Sportegyesület lesz 
papíron a busz gazdája, de a falunak nyerték. Vannak előírt kötelezettségek, amit 
természetesen bevállaltak. Jelen esetben 10 milliós értékkel gyarapodott a község.  
 
Böröczky Szilárd képviselő a sikerdíj összege felől érdeklődik. 
 
Zádori Krisztián pályázatíró: Az elnyert támogatás nettó 8%-a. 
 
Mórocz Viktor képviselő: Mire lehet használni a  gépjárművet? 
 
Zádori Krisztián pályázatíró: A kistérség sportéletének fellendítése érdekében gyerekek 
szállítására. Sok olyan hátrányos helyzetű gyerek van, aki szívesen részt venne a 
sportrendezvényeken, de a szállításuk nem megoldott.  
 
Takács József polgármester: Konkrétan mennyi a sikerdíj összege? 
 
Zádori Krisztián pályázatíró: Bruttó 10%. A kisbusz esetében 1 millió 265 ezer forint, az 
Opel esetében pedig 323 ezer forint, de ez már korábban kifizetésre került.  
 
Takács József polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Köszönetét fejezi ki mindenkinek, 
aki részt vett a munkában. 
 
Zádori Krisztián pályázatíró kiegészítésként még elmondja, hogy  járműveket 5 évig kell 
kötelezően üzemeltetni.  
 
Takács József polgármester: Közel 200 igazolt labdarúgónk van, itt folyik a Bene Ferenc 
utánpótlásképzés a térségben. 
 
Szomorú Szilárd képviselő azt kéri, legyenek gondos gazdái a járműveknek. 
 
Ódor Attila a Sportegyesület képviselője: Ez természetes dolog. Garázsban fogják tartani, 
lesz egy ember, aki felel érte.  
 
 
Ezt követően Zádori Krisztián és Ódor Attila elhagyja az üléstermet. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ HÉSZ módosítása 
    Előterjesztő: Nagy László főépítész 
    /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete/ 
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Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ez év májusában elindult egy olyan HÉSZ módosítás, amely 
egyetlen mondat fölöslegességét tartalmazta. Arról van szó, hogy a mi eredeti rendeletünkbe 
egy olyan szabály került,  miszerint a 14 méternél keskenyebb telkek esetében különböző 
korlátozásokkal lehetett volna épületet elhelyezni. Elsőként Nagy Imre Fő utcai épület építési 
engedélyénél derült ki, hogy egyik homlokzatra sem helyezhetne el tisztességes nyílászárót 
azért, mert a mi rendeletünk ezt akadályozza. A telek keskenysége miatt meg volt határozva, 
hogy a tűzvédelmi szabályok értelmében csak 60x60-as ablak helyezhető el. Más település 
részen is előfordul felújítás, korszerűsítés során hasonló probléma. Egyszerűsített eljárással 
indítottuk el rendeletünk módosítását, de ez így is egy hosszabb folyamat.  Rendelkezünk már 
előzetes, közbenső és végső szakvéleménnyel, de így is 15 nap, mire hatályba lép. Azt 
javasolja, a tulajdonosok érdekében ez a rendeletalkotás a mai napon történjen meg. 
 
Nagy László főépítész: Az állami főépítész záró véleményében kérte, hogy a konkrét 
rendeletünket javítsuk.  
 
Időközben megérkezett Rajczi Gusztáv Balázs képviselő, ezt követően a képviselő-testület 7 
fővel folytatja a tanácskozást.  
 
Szomorú Szilárd képviselő egyetért  a módosítással. Elmondja, hogy korábban már Stadler 
úrnak is jelezte ezt a problémát.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Meg merjük ezt lépni? 
 
Nagy László főépítész: Arra vonatkozik, ahol 14 méter, vagy annál keskenyebb kialakult 
állapotú, oldalhatáron álló, meglévő épületet szeretnének átépíteni, ott nem követeljük meg, 
hogy az épület nyílásmentes legyen. Javasolja ezt a módosítást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (11.11)  
önkormányzati rendelete  Balatonszemes Helyi Építési Szabályzatáról és  

Szabályozási Tervéről szóló 12/2010. (V.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 
Nagy László önkormányzati főépítész elhagyja az üléstermet. 
 
 
2./ „Szemesért” Nonprofit Kft.  átalakítása 
 
 
Takács József polgármester: Áttérünk egy nagyon fontos dologra, a „Szemesért” Nonprofit 
Kft. átalakítására. Ezzel kapcsolatban felkéri az ügyvéd urat egy tájékoztatóra.  
 
Dr. Komáromi József ügyvéd: A Kft-vel kapcsolatban már korábban is folytak tárgyalások. 
Tájékozódott más településeken is. A települések túlnyomó többségében városüzemeltetést, 
GAMESZ-t hoztak létre. Ma az a cél, legcélravezetőbb irányítással lehessen a feladatokat 
megvalósítani. Ha ezt a tevékenységet önkormányzati intézményként valósítja meg a 
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képviselő-testület, akkor bizonyos többletköltségektől szabadulnak meg. Ezek a következők: 
nincs ügyvezető, nincs Felügyelő Bizottság (jelenleg 3 tagú kötelező), nincs könyvelési 
költség (apparátuson belül megoldható), nincs kötelező könyvvizsgálat, nincs számlavezetés 
(nem kell a bankkal önálló számlavezetési szerződést kötni). Az önkormányzat nagyobb 
mozgástérrel rendelkezik az olyan pályázatoknál,  amelyek csak az önkormányzatokat 
illethetik meg. Jelentkezik egy adózási kötelezettség, amely kétirányú, egyik a társasági adó, 
másik pedig az Áfa. Vagyont a végelszámolónak kell értékesítenie. Ez a vagyon használt 
vagyon, nem túl nagy az értéke, szolgáltatási kötelezettséggel van terhelve. Javasolja, döntsön 
úgy a képviselő-testület, hogy elhatározza a Kft. 1014. december 31. napjával történő 
végelszámolással megvalósuló jogutód nélküli megszüntetését azzal, hogy a dolgozókat, akik 
maradni kívánnak, az önkormányzat átveszi a jelenlegi státusszal.  
A szinguláris jogutódlás esetén nem jön számításba sem a dolgozók felmentése, sem 
végkielégítése. Párhuzamosan folyhat a végelszámolás és ha úgy dönt a testület az 
önkormányzati intézményben mindazon munkavégzés, melyet eddig a Kft. végzett. 
Hangsúlyozza, hogy a Kft. saját vagyonával felel a végelszámolás, vagy - esetlegesen, ha 
tartozását nem tudja fedezni bevételeiből, úgy - a felszámolás során. 
 
Skibáné Ládonyi Zsuzsanna Privátadó Kft. képviselője elmondja, 2006. óta könyvel a Kft-
nek. A megszűnés egyenlő az értékesítéssel. Kb. 30 millió az az értékű eszköz, amit ebben az 
időszakban  ÁFÁ-san vásároltak. Az ingatlanok forgalmi értékét nem tudja megmondani, 
ingatlanok körébe tartozik pl. az élményfürdő beléptető rendszere stb. Természetes, hogy a 
régi eszközüket nem új áron kell értékesíteni. Ugyancsak felmerül a kérdés, volt-e olyan 
2006. év előtt, amely szintén e körbe tartozik. A támogatások kérdésére a NAV 
állásfoglalásairól szól, amely ugyan nem jogszabály, de értelmezési segítséget ad. 
 
Mikle Vilmosné könyvvizsgáló elmondja, hogy a nonprofit jelleg és közhasznúsági 
minősége a kft-nek egy megszűnés esetén társasági adót keletkeztethet, mely az adóalap 10 
%-a. Ugyanakkor az ÁFA fizetési kötelezettséget kell számításba venni, amely az eszközök  
és esetlegesen a piaci árat befolyásoló támogatások után jön számításba.  
Át kell gondolni, hogy milyen eredményeket hoz és mi a fizetési kötelezettség és a kettő 
közötti különbözet alapján meghozni a döntést. Vizsgálni javasolja, hogy milyen módon 
lehetne azokat a feladatokat önkormányzathoz átvenni, amelyek feladatalapú támogatást 
kapnak.   
 
Takács József polgármester jelzi, hogy az élményfürdő veszteségének rendezése nem 
befolyásolta az árat, az szociális elemet nem tartalmaz. Nálunk az utak karbantartása és a 
temető fenntartása a Kft-hez került. Ezzel elvesztettünk éves szinten 18 millió forintot. A 
gazdaságosságot kell figyelembe venni.  
 
 
Mórocz Viktor képviselő úgy véli, a környékben kellene érdeklődni, mások hogyan 
csinálták, milyen tapasztalataik vannak. Kéri, hogy a Kft. dolgozóit tájékoztassák a kialakult 
helyzetről, ne legyenek bizonytalanságban, mert sok a szóbeszéd  a községben. A dolgozók 
jogviszonya maradjon folyamatos, mert ez nagyon fontos az emberek jövőjét illetően. Esetleg 
a 25-i testületi ülésre is meg lehetne hívni a dolgozókat.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, Szentiványi Ferenc ügyvezető lett megbízva a 
dolgozók tájékoztatásával, ami meg is történt. Minden dolgozónak megmarad a jogviszonya 
és a bére sem fog csökkenni, ha a testület átszervezést hajt végre, áthelyezéssel folyamatos 
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lesz a munkajogi jogviszonyuk. A Mtv, vagy a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló tv-ek 
alapján kerülhet sor alkalmazásukra.  
Jelzi, hogy költségvetési szervként való továbbműködéshez alapító okirat és az 
intézményvezető pályázati kiírása szükséges, melynek tervezetét írásban kapták meg a 
képviselők. Ha Kft. marad, úgy a tisztségviselőkre vonatkozó döntést kellene meghozni, hogy 
január 1-től tovább tudjon szabályosan működni. 
 
Takács József polgármester: Ha megszületik a döntés, megkapják a szükséges tájékoztatást. 
Érdekeik nem fognak csorbát szenvedni. Ettől függetlenül ide lehet hívni őket, de 
beleszólásuk nem lehet a dologba. A képviselő-testületnek kell ezt eldönteni.  
 
Böröczky Szilárd képviselő egyetért képviselő társával. Másképp hangzik, ha a 
képviselőktől hallják a választ, jobban el fogják hinni, mintha máshonnan hallanák vissza. 
 
Szomorú Szilárd képviselő véleménye szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a 
Polgármester úr kimenne a Kft. telephelyére, és személyesen tájékoztatná őket. Erre szükség 
van a nyugalom megteremtéséhez.  
 
Boór Miklós képviselő is azon a véleményen van, mivel tudják, hogy itt ma a Kft. további 
sorsáról volt szó, holnap reggel a Polgármester úr tájékoztassa a dolgozókat. 
 
Takács József polgármester: Megoldjuk a dolgot.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző felhívja a figyelmet a döntés sürgősségére, mert ha változást 
szeretne a testület, már  nagyon közel van 2015. január 1. 
 
Ezt követően Böröczky Szilárd képviselő eltávozik az ülésről, így a testület 6 fővel folytatja a 
munkát. 
 
Szomorú Szilárd képviselő az ügyvezető éves bérköltsége felől érdeklődik. 
 
Skibáné Ládonyi Zsuzsanna Privátadó Kft. képviselője elmondja, szeptemberig van 
lekönyvelve, ez 23 millió forint, de ebbe mindenki beletartozik.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ebből az ügyvezetőt érintő összeg kb.4 millió forint. Felhívja 
a figyelmet, hogy bármilyen döntést hoz a testület a vezető pályáztatásához, de az 
átszervezéshez is idő kell minimum 30 napos eljárást kell számolni, ezért túl hosszan nem 
nyújtható el a döntés meghozatala. 
 
 
Takács József polgármester fontosnak tartja elmondani, amennyiben az élményfürdő 
visszakerülne önkormányzati kezelésbe, akkor lehetőségünk lesz energetikai pályázat 
benyújtására a korszerűsítéshez. Idáig az élményfürdőre azért nem tudtunk benyújtani, mert 
nem költségvetési szervezet működtette, hanem a Kft-nek üzemeltetésre bérbe volt adva.  
 
 
Ezt követően Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET! 
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A szünetben Mikle Vilmosné, Skibáné Ládonyi Zsuzsanna és Dr. Komáromi József  eltávozik a 
képviselő-testület üléséről.  
 
Szünet után: 
 
A Képviselő-testület a pályázattal nyert két autót megtekintette, majd visszatért a szünet előtti 
megbeszélésekre. A napirendek tárgyalása előtt meghallgatott pályázatíró és FC. vezető 
elmondása alapján döntés meghozatalát, míg a „Szemesért” Nonprofit Kft. ügyében a döntés 
elnapolását javasolták a képviselők, amellyel a testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
 
2./ Sikerdíj kifizetése 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Szomorú Szilárd képviselő: Sok ilyen sikeres pályázatunk legyen a jövőben. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2014. (XI.11.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testülete tudomásul  
vette Zádori Krisztián által készített és Dél-Balatoni FC. javára  
eredményesen benyújtott és sikeres kisbusz  pályázatról szóló 
tájékoztató és a pályázat íróinak, valamint a Sportegyesületnek ezúttal 
gratulál a sikeres pályázat alapján beszerzett Wolswagen Transporter 
tipusú gépjármű beszerzéséhez. 
 
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy az előzetes megállapodás 
alapján pályázatírás költség nem merült fel, az utólagos  nettó érték 8 
%-át sikerdíjként történő kifizetést a 2014. évi támogatás terhére 
elismeri. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
              dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 
 

 
 
3./ Polgármester szabadság megváltása 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Balatonszemes Községi Önkormányzat az elmúlt ciklusban 
alpolgármester személye nélkül működött. Abban az esetben, ha sor került volna 
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alpolgármester megválasztására, az alpolgármestert havonta 90.000 Ft illetmény illette volna 
meg. Ez a 4 évben összesen bruttó 4 320 000 Ft+ járulék kifizetést jelentett volna az 
Önkormányzatnak. Az alpolgármesteri tisztséget betöltő személy hiánya állandó 
polgármesteri munkában való jelenlétet követelt, a feladatok megnövekedése is indokolttá 
tette a szabadság napjainak ki nem vételét. 
A polgármesteri tisztség október 12-én megszűnt, bár újraválasztás történt a korábbi tisztség 
jogviszony részét elszámolással kell lezárni. 
 
Takács József polgármester érintettségét bejelentette, s egyúttal jelezte, hogy  nem kíván 
szavazni. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal,    1 tartózkodás ellenében az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
297/2014. (XI.11.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
Takács József polgármester részére a 2010-2014-ig terjedő 
önkormányzati ciklusra vonatkozóan a polgármesteri tisztséggel 
összefüggő foglalkoztatási jogviszonya idejére járó 145 nap, azaz 
egyszáznegyvenöt nap szabadságának elszámolását rendeli el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 
4./ Közkonyha vezetői álláspályázat kiírása 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző  
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az álláspályázat kiírására azért van szükség, mert a konyha 
vezetője 2015. szeptemberében eléri a 40 éves szolgálati jogviszonyt, ami alapján el kíván 
menni nyugdíjba. A nyugdíjazás előtt 5 havi felmentési időt kell biztosítani számára, valamint 
a szabadságait is figyelembe véve, ez további 4 hónapot jelent. Ahhoz, hogy folyamatos 
legyen a munkavégzés, januárban át kell adni a szakmai tapasztalatokat, ezért már most meg 
kell hirdetni az állást.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

298/2014. (XI.11.) számú  határozata: 
 

Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testülete tudomásul  
vette a Közkonyha intézményvezetői megbízásról szóló tájékoztatót. 
Balatonszemesi Önkormányzat Közkonyhájának élelmezésvezetői és  
intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása pályázatot hirdet. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy jegyzőkönyvhöz mellékelt pályázati  
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felhívás alapján a www.kozigallas.hu és a www.balatonszemes.hu 
honlapokon, valamint a helyi időszaki lapban a pályázati felhívást tegye  
közzé. Felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatokat a  
pályázati felhívásban szereplő határidő leteltét követően terjessze a  
Képviselő-testület elé a döntés meghozatala érdekében. 
Határidő: 8 napon belül és hirdetmény szerint. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
              dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Határidő: 2015. január 31. 

 
 
5./  Tájékoztató a Pálos kolostor feltárásáról 
       Előterjesztő: Papp Attila a Civil Régészeti Alap vezetője 
 
 
Papp Attila a CRA vezetője elmondja, az egyesület szervezésében zajlott le az 
önkormányzat felkérésére a Pálos kolostor romjainak  ásatása. A helyszín legnagyobb 
érdekessége, hogy a Pálos rend iránt most nagy érdeklődés indult Magyarországon. Somogy 
megye területén 8 Pálos  rendről lehetett tudni, ebből háromnak van meg a pontos helyszíne, 
ezek közül a balatonszemesi mindszent kolostor volt az egyik. Annak idején Telekihez 
tartozott, de teljesen izolálták magukat, önálló birtokokkal, halastavakkal rendelkeztek, saját 
gazdálkodást folytattak. 1370-es évek környékén élték fénykorukat. A teljes objektum 
feltárása sok éves munka, lebontják az összes földréteget, minden réteget átvizsgálnak, ez 
nagyon sokrétű munkát igényel. Állt itt egy nagy templom, amelynek  tégláit az évek során 
már a Hunyadiak idejében elhordták, és beépítették pl. a magtárba, és a régi iskola épületébe. 
Ezekből épült pl. az erdészház is, amit az óta már el is bontottak. Az engedélyezési eljárás 
kicsit hosszúra nyúlt, mivel ott fészkel egy réti sas pár, és ez komoly problémát okozott. A 
kolostor épület, ami a templomhoz csatlakozott vélelmezhetően kétszintes volt, nagy 
gazdasági épületekkel körülvéve. A föld alatt temetkezési hely, altemplom volt. Egyre többen 
érdeklődnek iránta, ez a településnek pénzt is tudna hozni. Ebből az ásatási helyszínből ki 
lehet hozni egy kiállításnyi anyagot. Az 5 éves magtár koncesszióból két év telt el, tehát még 
van három év az önkormányzat használatában. A kaposvári múzeum hozzájárult ahhoz, hogy 
az itt megtalálható összes leletből összehozzunk egy állandó múzeumot Balatonszemesen, ami 
a Pálos rend történetét mutatja be. Ez Szemes számára óriási érték lehet. Erre vonatkozóan 
kért árajánlatot, és 2,2-2,4 millió forintból kulcsra kész állapotba lehet hozni a kiállítást, ami 
mobil, tehát bármikor máshova áthelyezhető.  
 
Szomorú Szilárd képviselő úgy véli, nem csak a magtárban kellene gondolkodni, hanem más 
helyet is lehetne keresni a kiállításnak. 
 
Papp Attila a CRA vezetője azért javasolja a magtárt, mert fel van építve kiállító térnek, a 
múzeum itt meri hagyni a dolgait, mert ezek a dolgok múzeumi leltárba kerülnek. Ők nem 
akarják ezt Balatonszemesről elvinni, sőt tesznek hozzá.  
 
Szomorú Szilárd képviselő: Mindenképpen maradjon Balatonszemesen. A legjobb funkciót 
akkor tölti be, ha valamelyik önkormányzati intézménybe kerül be.  
 
Boór Miklós képviselő: Az eredeti helyszínen ki lehetne alakítani kiállítóteret? Látogatni 
lehetne? 
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Papp Attila a CRA vezetője: Ez megoldható.  
 
Takács József polgármester elmondja, részt vett Keszthelyen egy BFT megbeszélésen, ahol 
elhangzott, hogy a Balatontól 20 kilométerre is lehet olyan turisztikai látványosságokra szert 
tenni, mint  pl. ez az ásatás.  
 
Papp Attila a CRA vezetője: Ez a lehetőség már felmerült sok fele. Egy ilyen úttal a 
középkori teljes örökséget be lehet mutatni. Az ásatás nincs elzárva a látogatók elől.  
Szomorú Szilárd képviselő azt kérdezi, milyen belépő jegyekkel lehetne számolni. 
 
Papp Attila a CRA vezetője: El lehetne kérni 800 forintos felnőtt, 500 forintos diák és 
nyugdíjas, valamint 300 forintos fotójegyet.  
 
Boór Miklós képviselő: Lehetne készíteni egy Pálos kegyhelyet? 
 
Papp Attila a CRA vezetője: Ez már egy felszentelt Pálos kegyhely.  
 
Szomorú Szilárd képviselő: Ez mikorra tud megvalósulni? 
 
Papp Attila a CRA vezetője: Ha rendelkezésre áll a fent említett összeg, 1 hónap múlva 
kulcsra készen át tudjuk adni. A turista kimehet a helyszínre, élőben megtekintheti a 
munkálatokat. 
 
Ezt követően a képviselők különféle javaslatokkal állnak elő a turisztikai látványosság 
megtekintésével kapcsolatban. Sok fantáziát látnak benne.  
 
Takács József polgármester: Abban megállapodhatunk, hogy készítünk egy szerződés 
tervezetet, és azt átbeszéljük.  
A megbeszélésre a novemberi munkatervi testületi ülésen sor kerülhet. 
 

 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester a nyilvános ülést 
17 óra 25 perckor bezárta. Az ülés zárt ülésként folytatódott, melyet külön jegyzőkönyv 
tartalmaz. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
          jegyző                                            polgármester 
 
 


