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Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa  

 Balatonıszöd Község Önkormányzata 2000.  évben „Balatonıszödi Hírmondó” néven idıszaki lapot indított, melynek 
bejegyeztetése a  2.2/7424/2/2000 nyilvántartási számon megtörtént. A körjegyzıség, a közös fenntartású óvoda és iskola és 
megannyi szálon összekapcsolódó két település híreinek, közérdekő információinak  tényszerő közlése iránti igény vezérelte e 
mintapéldányt. Kedvezı fogadtatás esetén  egy módosítással  a két település rendszeres – havi idıközönként megjelenı – 
lapjává válhat. A „ MI LAPUNK” az ıszödi hírmondó mellett a negyedévente megjelenı „OVIUJSÁG” és a „SZEMFÜLES” 
iskolaújságra támaszkodna, terveink szerint nemcsak önkormányzati, hanem egyéb közérdeklıdésre számító tájékoztatásokat 
tartalmazna.   

A polgármesterek köszöntA polgármesterek köszöntA polgármesterek köszöntA polgármesterek köszöntıje:je:je:je:    
 

BALATONSZEMES  
 

BALATONİSZÖD 

 
Tisztelt Balaton ıszödi és Balatonszemesi Polgárok ! 

 
Mindenekel ıtt nagyon jó egészséget, békét, barátságot 
kívánok az új évben Balaton ıszöd  és Balatonszemes  
valamennyi lakosának és tisztelt olvasóinknak boldo g és 
sikeres 2010-es évet ! 
Az önkormányzataink együttm őködése, melyet a két 
település lakosságát összeköt ı rokoni és baráti szálak, az 
azonos érdek, a közös intézményeink, közös gondjain k és 
reményeink er ısítenek olyan együttm őködésre adnak 
lehetıséget, mely a kölcsönös el ınyökön, egymás 
segítésén alapulnak. Ez túlmutat azon, hogy egy kör zetet 
jelent az egészségügyi alapellátásunk, egy oktatási  és 
nevelési, valamint államigazgatási intézményt m őködtetünk.  
Túlmutat azon is, hogy vannak közös civil szervezet eink, 
egyházi lelkészeink, tiszteleteseink. A két települ ést nem 
elsısorban ez,  és nem is egy közös hírlap kapcsolja ös sze, 
hanem az hogy közösek gyökereink hasonló múltunk és  
jelenünk. Talán nincs is nálunk szemesieknél, vagy csak 
elvétve akad olyan család, amelynek nem volna köt ıdése 
İszödhöz…, vagy fordítva. 
Az a hír, hogy az óvodát, vagy iskolát fejleszteni kívánjuk 
ugyanúgy érinti az ıszödi gyermekeket és szül ıket, de 
érinti az innen szociális étkezést igénybe vev ıket, mint a 
helyi lakosokat. Sok mindenben azonos, de sok minde nben 
különböz ı a két település. Talán nem múlik úgy el egy 
ıszödi falunap, vagy egyéb rendezvény, hogy mi szeme siek 
azt ne érdekl ıdéssel  figyelnénk. Van amikor jó példával jár 
elıl a „kisebbik” település, melyet követhetünk, de ör ömmel 
adjuk segítségünket ha szükséges és mindig a kölcsö nös 
elınyökre helyezzük a hangsúlyt. 
E lap indítása is jól példázza, hogy számtalan 
együttm őködési lehet ıség van, mégpedig kiaknázatlanul és 
a jelenlegi gazdasági helyzetben méginkább jelent ısége 
van az összefogásnak. Szép példa erre, hogy a 
településeinket összeköt ı utat közösen kértük 
önkormányzati tulajdonba, vagy pályázatainknál egym ás 
céljait támogatjuk. Ezek nemcsak nemes gesztusok, h anem 
értékeket tudnak teremteni.  Ha beruházásaink közül  bármi 
megvalósulhat azt, annak el ınyeit nemcsak a 
balatonszemes i, hanem a környez ı települések- köztük és 
elsısorban Balaton ıszöd  - lakossága is érezheti. Együtt 
izgulunk egymás sikeréért és barátilag aggódunk a 
„szomszéd” problémáin. Reméljük, hogy a következ ı 
években hasonló hozzáállással még jobban ki tudjuk 
aknázni az együttm őködésben rejl ı lehetıséget mindkét 
település lakossága és az ide érkez ı vendégek javára. 
Az önkormányzati újsággal szemben jogos elvárás, ho gy 
hiteles forrás legyen, hogy tényszer ő, gyors és aktuális 
közérdek ő információkat közöljön. Ezt szeretnénk elérni és 
kívánom, hogy ezt mindenkor sikerüljön  teljesíteni . 
 
Tisztelettel:  
                    Takács József Balatonszemes pol gármestere 

 
Tisztelt Balatonszemesi és Balaton ıszödi Olvasók ! 

 
A „Balaton ıszödi Hírmondó” az utóbbi években ritkábban 
jelent meg, de a lapot nem szüntettük meg, a Képvis elı-
testület azon álláspontja alapján, hogy  amikor érd emi 
hírekkel tudunk szolgálni továbbra is kiadjuk. A 20 09. 
január 1-t ıl induló újabb közös intézmény, a körjegyz ıség 
még szorosabbra f őzte kapcsolatunkat Balatonszemessel, 
s örömmel karoltuk fel azt az ötletet, hogy a két t elepülés 
közös újsággal tájékoztassa a településeink lakóit,  
érdekl ıdıit. A mai világban sok információ elektronikus 
formában jut el az érdekl ıdıkhöz, de az írott sajtó iránti 
kereslet nem sz őnt meg.  Balaton ıszöd ön is olvassák a 
„Szemesi Miújság”-ot, amelyben nincs, vagy csak elv étve 
akad ıszödi hír. Ismerjük az „OVIUJSÁG”-ot és az iskola 
„Szemfüles” kiadványát is, de leginkább az érintett  
gyermekek által. A hírmondónkat így színesebbé, min dig 
érdemi információkkal megtölthet ıvé a lakosság 
tájékoztatását pedig eredményesebbé tehetjük.  A ma i 
gazdasági helyzet megköveteli t ılünk, hogy sz őkebb és 
tágabb környezetünkben összefogással igyekezzünk a 
negatív hatásokat kivédeni és er ısíteni a pozitív értékeket. 
Teljesen egyértelm ő, hogy hagyományaink alapján a 
legközelebbi településsel er ısítjük az 
együttm őködésünket, mégpedig azért is, mert számos 
szolgáltatás a nagyobbik település közigazgatási te rületén 
van, mint a gyógyszertár, a MÁV megálló és sorolhat nánk 
mindazokat az önkormányzati és egyéb szolgáltatások at, 
amelyek székhelye Balatonszemesen van, de 
Balaton ıszöd lakosságát is ellátja. Ugyanakkor 
érdekl ıdve figyeljük, hogy a nagyobb lehet ıséggel 
rendelkez ı Balatonszemes hogyan tudja adottságait 
kiaknázni. A beruházási elképzelések iránt nemcsak azért 
érdekl ıdünk, mert passzívan várjuk annak el ınyeit, 
hanem azért is, mert saját fejlesztéseinket ehhez t udjuk 
igazítani, esetleg saját céljaink elérésével kisebb  
léptékben ugyan, de ki tudjuk egészíteni. A balaton ıszöd i 
és balatonszemesi lakosok és üdül ı tulajdonosok múltja, 
jelene és jöv ıje sokszor összefonódik, természetes, hogy 
jóindulatú érdekl ıdéssel figyeljük egymás sikerét, és 
aggódunk egymás településein felmerült problémák mi att. 
Az is kétségtelen, hogy igazán akkor tudunk – akár  jó 
tanácsokkal is -  egymásnak segíteni, ha ismerjük a  
viszonyokat. A közös kiadásúra tervezett id ıszaki sajtó  
írott formában els ısorban önkormányzati és közérdek ő 
információkat tárna az olvasó elé,  tényszer ően, gyorsan 
és pontosan. Fontos, hogy akkor kerüljön erre sor, ha ez 
iránt igény mutatkozik, ha érdekl ıdéssel kísérik, ha  
tartalmas.  
Az újság els ı „kísérleti” példányában nagyon jó 
egészséget, sok szerencsét, kiváló eredményeket és 
Boldog Békés Új Évet kívánok minden olvasónak:  
 
                                                    Antal János polgármester 
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Hogyan ülésezünk  2010-ben ? 

 
Mindkét önkormányzat Képviselı-
testülete 2009. évi utolsó ülésén 
elfogadta a 2010. évi munkatervét. 
Balatonszemesen minden hónap 3. 
hétfıjén, 14 órai kezdettel,  a Latinovits 
Zoltán Mővelıdési Házban, míg 
Balatonıszödön az aktuális hónap 3. 
szerdáján nyáron 18, téli idıszámítás 
szerint 17 órai kezdettel  kerül sor 
nyilvános ülésre, a hivatal tanácskozó 
termében. Ezek alól azok az ülések 
kivételek, ahol a közösen fenntartott 
intézmények költségvetéseinek, 
beszámolóinak és egyéb 
elıterjesztéseinek megvitatása végett a 

két testület együttes ülést tart. Az év elsı 
ülése is ilyen: 2010. január 18. –án 
Balatonszemesen kerül sor közös 
testületi ülésre, ahol hagyományosan a 
védını beszámolója, az óvoda, iskola és 
a körjegyzıség költségvetése kerül 
napirendre.  E mellett a képviselı-
testületek külön-külön is tanácskoznak, 
hiszen önálló feladataik mőködési 
költségeit és a fejlesztési célú feladataikat 
és ezzel járó kiadásaikat ugyanolyan 
fontos megvitatni. A februári ülésen 
mindkét testület fı napirendként tárgyalja 
a költségvetésének elfogadását. Erre 
Balatonszemesen: 2010. február 15-én, 

Balatonıszödön pedig február 19-én 
kerül sor. 
A márciusi testületi ülések rendszerint 
a „zárszámadás”-t tárgyalják. A két 
testület az intézmények pénzügyi 
beszámolójának értékelésére 
Balatonıszödön március 22-én kerül 
sor.  
 Mindkét testület nyári szüntet tervez 
augusztus hónapban, majd 
szeptemberben a tanév kezdés és a 
költségvetések félévi beszámolója 
ismét Balatonszemesen ad helyet a két 
testületnek.  

 
Árak, - díjak, helyi adók  2010. évben: 

 
Általános probléma, hogy a helyi önkormányzatok állami 
normatív támogatása a korábbi évek értéke alatt van. 
Különösen igaz ez - és nagy érvágás – az üdülıterületeken 
eddig a vendégéjszakánkénti idegenforgalmi adó 2-szeres 
szorzójával biztosított állami támogatás felezése. 
Ez Balatonszemes vonatkozásában megközelítıleg 30 millió 
Ft bevételi kiesést jelent. Ezen elızetes információk 
tudatában tárgyalták a képviselı-testületek a helyi 
adórendeletüket. A bevételi kiesés kompenzálásának egyik 
módja a saját bevételeket jelentı helyi adó mértékének 

módosítása. Balatonszemes Községi Önkormányzat több 
fordulóban tárgyalta a helyi adókról szóló rendeletét. 
Megállapította, hogy a tulajdonosokat terhelı ingatlanadó 
mértéke tovább nem emelhetı, ezért kizárólag az 
idegenforgalmi adó mértékét emelte. Ennek összege 
2010. január 1-tıl 300,-Ft-ról 390,-Ft-ra emelkedett. 
Balatonıszöd ugyanezen adónemnél övezeti besorolásokat 
hozott létre és a vasúttól Északra – a Balatonhoz közeli – 
ingatlanokban üdülı vendégek esetén az adó mértékét 350,-
Ft-ra növelte. 

 

Visszapillantó …. 2009 
Az év végével szinte minden ember egy pillanatra 
megáll…és visszanéz vajon mi volt eredményes az 
elmúlt év alatt és mi volt az, amit másként ..jobban 
kellett volna csinálni. Ezt nemcsak természetes 
személyek, hanem gazdasági társaságok, 
intézmények, szervezetek vezetıi, vezetı testületei 
is megteszik azt remélve, hogy az ami rajtuk 
múlik, a tapasztalat alapján jobbá, sikeresebbé 
tudják tenni az elkövetkezıkben. 

Vannak számszerősíthetı adatok, mindkét 
településen, ahol akár táblázatos formában is 
értékelhetı a végzett tevékenység, de vannak 
jelentıs eltérések, specialitások, amelyek 
külön-külön értékelhetık. Vannak 
számszerősíthetı adatok, melyek  egy  
Közös „tükör”-ként az alábbiak szerint 
összegezhetık: 
 

 B.szemes B.ıszöd Összesen 
Képviselı-testület üléseinek száma. 
ebbıl: - nyilvános ülés 

- zárt ülés 
- munka megbeszélés 

47 
35 
12 
  7* 

20 
12 
  8 
  0 

67 
47 
20 
 

A testület által alkotott rendeletek 24   8 32 
A testület által hozott határozatok: 263  96 359 
Közmeghallgatás, ill. falugyőlés 1 1 2 

Üdülıhelyi fórum, réteg pl. tulajdonosi tanácskozás  2 2 4 
 
 
                                            Ez a rész akár az Ön hirdetését is tartalmazhatná….. 
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Közmeghallgatással egybekötött falugyőlésekrıl 
 
Az önkormányzatokat törvény kötelezi arra, hogy évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást 
tartsanak. E kötelezettségüknek a Képviselő-testületek rendszerint eleget téve meghirdették a 
közmeghallgatást, melynek sikere kétséges volt, mivel az azon való részvétel nagyon alacsony szokott 
lenni. Ennek következtében a Képviselő-testületek rendszerint Szervezeti és Működési Szabályzatukba 
beépítették, hogy a jól bevált „Falugyűléseket” is megtartják. Semmi sem tiltja azonban, hogy a két 
fórumot egybe lehessen kötni és a törvényi kötelezettségnek is eleget téve olyan falugyűlések 
kerüljenek megtartásra, amely közmeghallgatásra is szolgál. Igy történt ez Balatonőszödön 2009. 
november 26-án, ahol a Képviselő-testület tagjai mellett 47  fő vett részt és hozzászólásaikkal, értékes 
javaslatokkal, közérdekű bejelentésekkel segítették az önkormányzat munkáját. 
A hulladék szállítás díjának kritikája mellett többek az illegális szemétlerakókkal szembeni szigorú 
eljárást tartották szükségesnek. Javaslat hangzott el a pályázatoknál a több település, kistérségi 
falvak összefogásának szükségességére. Összességében jó hangulatú, építő jellegű és pozitív 
hozzáállású önkormányzati fórum volt. 
Balatonszemesen 2010. január 11-én került sor 53 fő részvételével arra, hogy a Képviselő-testület 
2009. évi munkájáról szóló polgármesteri beszámolót, valamint a 2010. évi elképzelésekről a 
tájékoztatót meghallgassa. E fórumon többen – egyesek többször is – kritikusan fogalmazták meg a 
testületi egység hiányát. Szó esett arról, hogy a lakosság elvárja az önkormányzati pénzekkel való 
takarékos gazdálkodást, valamennyi intézményétől és gazdálkodó szervétől. Problémaként jelent meg, 
hogy évek óta nincs jelentősebb előre lépés a munkahely teremtés, a várt és remélt fejlesztések 
területén. Ironikus megfogalmazások hangoztak el a telekalakítások nem megfelelő üteméről. 
Tisztázandó volt az élményfürdő bérbeadási szándéka, amely az aznapi Somogyi Hírlap cikke is 
előtérbe hozott. Javaslatként hangzott el az avarégetések korlátozására, a Szőlőhegyi út rossz 
minőségét is kritika érte. A keményebb hangvételű lakossági fórumon a nyilvános üléseken való 
érdektelenség okát is abban jelölték meg, hogy érdemi információkat és a lakosság tényleges 
bekapcsolódási lehetőségét akadályozzák, hogy az érdemi viták nem a nyilvánosság előtt zajlanak és 
közérdekű információkkal nem rendelkezik a lakosság. 
Ez is alátámasztja azt a „dédelgetett” ötletet, hogy a rendszeres és gyors, tényszerű tájékoztatást 
igénylik. Reméljük újságunknak lesz jövője és olyan tartalma, amely közintézményeinket és a 
településüzemeltetési feladatok ellátásának aktuális kérdéseit közvetlenül az érintett vezető – vagy az 
által kijelölt felelős – cikkéből megismerheti az olvasó. Erre vállalkoztunk „kísérleti jelleggel” mi közös 
intézmények és nem közös szervek vezetői  önálló önkormányzati feladatokat végzők, hogy  tényeket 
közlünk és nem kell az „úgy hírlik”, vagy „azt beszélik” mondatokkal kezdeni: a következő évi 
közmeghallgatásokkal egybekötött falugyűléseket. 

KÖRJEGYZİSÉG 
 
A körjegyzıségtıl mindkét képviselı-testület azt várta, 
hogy a két polgármesteri hivatal helyett egy 
hatékonyabb, gazdaságosabb, olcsóbb, - de ezek mellett 
szakmai színvonal romlás nélkül mőködı - egységes 
hivatal jöjjön létre. 
Hogy sikerül, vagy sikerült-e ezen elvárásoknak eleget 
tenni azt a közszolgáltatást igénybe vevık jogosultak 
elbírálni, mi magunk csak azt tudjuk mit tettünk és 
megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy ez 
megvalósuljon.  
Azt tudjuk, hogy a két polgármesteri hivatalnak az 
együttes köztisztviselıi állománya 13 + 3 összesen 16 
fıbıl állt. A döntés meghozatala után két fıvel csökkent 
a létszám, így január 1-én 14 köztisztviselıvel indult a 
szervezet. Ez idıtıl további két létszám csökkentésére 
vonatkozó döntés történt, így a körjegyzıség végleges 
létszáma 12 fıre változik. A 12 fıbıl 8 balatonszemesi, 
vagy balatonıszödi lakos, míg 4 „bejáró”. lesz, akik közül 
3-an felsıfokú végzettséggel rendelkeznek. E létszámból 
1 fı a balatonıszödi ügyfélszolgálati irodán teljesít 
állandó szolgálatot, 10-en Balatonszemesen szolgálják 

az ügyfeleket. A mellett, hogy a létszám lecsökkent 
fontos tudni, hogy két olyan nyugdíj közeli kolléga van, 
aki prémium évek mellett tevékenykedik és segíti a 
feladatok ellátását, de a falvaknak nem kerül költségbe. 
Egy köztisztviselı felmondási idejét tölti. Kétségtelen 
tehát, hogy a „kiesett” kollégák hiányának munkaterhei 
csak ez évben fognak jelentkezni. Mindannyian tudjuk 
azonban, hogy ebben a gazdasági helyzetben helyt kell 
állni és teljesíteni kell azt a feladatot, mely köztisztviselıi 
eskünk szerint „tudásunk legjavával, lelkiismeretes” 
munkára kötelez, a két településen élı ügyfelek 
irányában.  Meg kell vallani nem könnyő feladat… Annál 
is inkább, mert az így lecsökkent létszámból több olyan 
dolgozó van, akik újak, az elızményeket nem ismerhetik, 
vagy külön energiát igényel annak megismerése. A  
megtakarítás kézzel fogható. A létszám csökkenés 
ellenére felvállaltuk, illetve vállaltuk volna a két település 
önkormányzati gazdálkodásának számviteli, könyvviteli 
teendıinek ellátását. Ha ez teljes körben 
megvalósulhatott volna és úgy ahogy szándékunkban 
állt, a megtakarítás még eredményesebb lehetett volna. 
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Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú 
mővészetoktatási intézet és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 
 
Kedves Olvasó! 
Elsıként szeretném üdvözölni a lapot, amely 
megszületett. Nagy szükség volt már rá, hiszen egy 
tárgyilagos, a testületi döntéseket ismertetı, a község 
életével kapcsolatos szabályozókat mindenki számára 
elérhetıvé tevı hírforrás lehet. Sok sikert a 
szerkesztıknek, a lapnak. 
 
Tılem az olvasó a szemesi iskola életével kapcsolatos 
információkat  fog olvasni. Ebben a számban a 2010/11-
es tanév eddigi történéseit próbálom meg összeszedni, a 
késıbbiekben az éppen aktuális eseményeket, a 
közeljövı rendezvényeit, történéseit fogom bemutatni. 
 
 
A tanév komoly változásokkal kezdıdött. Ezt elsıként a 
nevünk meghosszabodása jelezte. Olyan hosszú hogy 
ezzel nem terhelem Önöket.  Viszont szeretnék néhány 
szót szólni arról, ami mögötte van.  
Közel két évtizeden át mőködött Szabóné Molnár Monika 
– nem hiba, rövid „o”-val írja a nevét – vezetésével 
Balatonszemesen az AGAPE Alapítvány  Beszédjavító 
Iskolája, ahol  tanulási, beszédkészségbeli érzékszervi 
problémákkal küzdı, autista, vagy éppen enyhe, vagy 
középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkoztak. 
Mivel alapítványi iskola volt, nehezen tudtak életben 
maradni, holott vitathatatlan, hogy valós igényeket 
szolgáltak ki, és országosan is elismertté vált a nevük.   
Ez az iskola a jogszabályi és állami normatív támogatási 
szabályozók folyamatos romlása miatt lehetetlen 
helyzetbe került. Annyira, hogy az elızı tanévet már a 
kıröshegyi általános iskola intézményegységeként, mint 
a kistérség Pedagógiai Szakszolgálata tudták csak 
végigvinni. Az olvasók közül talán sokan emlékeznek 
arra, hogy hónapokon keresztül a balatonszemesi 
képviselı testület is vitázott azon, hogy beintegrálja-e a 
szemesi iskolába, vagy sem. Végül is Kıröshegy 
mentette meg az iskolát. Csakhogy közben Kıröshegy 
önkormányzata egy sor rossz döntés miatt olyan 
helyzetbe került, hogy iskoláinak finanszírozását nem 
tudta felvállalni a 2010-es tanévtıl. Mivel az általános 
iskola megszőnt, a komoly értéket képviselı, és a 
kistérségben nagyon fontos szerepet betöltı 
„Beszédjavító Iskola” illetve már Szakszolgálat is 
veszélybe került, holott községi fenntartású 
intézményként már nyereséges volt annyira, hogy 
anyagilag kisegítette az ıt befogadó iskolát is.  
Szerencsére Balatonszemes képviselı testülete, a 
szakemberek véleményére adva, már 2009 tavaszán 
jelezte, ha baj lenne a kıröshegyi iskolával, akkor 
befogadná a Szakszolgálatot, a szemesi iskola 
intézményegységeként.  Bár Kıröshegy az utolsó 
pillanatig bízott abban, hogy iskoláit meg tudja tartani, az 
élet mást hozott. Szeptemberben üresek maradtak a 

tantermek, és a közel száz gyermek azóta fıleg 
Földváron, néhányan Zamárdiban tanulnak.   
Balatonföldvár látva, hogy Kıröshegy várhatóan „bedıl”, 
iskoláját bıvítette, és be tudta fogadni a tanulókat. 
Azonban - bár szerették volna -  a Szakszolgálatot 
helyhiány miatt nem tudták átvenni.  A Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményei – 
óvodák, iskolák - pedagógiai szakszolgálati ellátás nélkül 
maradtak volna. Nem lett volna logopédia, 
gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, pszichológus, 
nem lett volna aki az SNI-s (sajátos nevelési igényő) 
tanulókkal, a diszlexiásokkal, diszgráfiásokkal stb. 
foglalkozzon, miközben korunk rohanó életmódja és 
egyéb okok miatt, az ilyen ellátásra szoruló gyermekek 
száma évrıl-évre folyamatosan emelkedik.  
Mi vállaltuk a kihívást, és gyakorlatilag hetek alatt újra 
tudtuk indítani a Szakszolgálatot.  Mivel Szabóné Molnár 
Monika Budapestre költözött és a Meixner iskola 
igazgatója lett, az iskola beindítását ilyen tapasztalatok 
nélkül kellett végrehajtani. Itt is szeretném azonban 
megköszönni Szabóné segítségét, mert minden 
kérdésünkre, kételyünkre tudott segítséget adni, még 
ilyen távolról is. Szeptembertıl egy lelkes hat fıs kis 
csapat végzi a feladatot, Reichertné Weisz Beáta 
vezetésével úgy, hogy a kistérségi települések óvodáiba, 
iskoláiba kijárva látják el a gyerekeket. A mi iskolánk a 
telephely, és a normatíván felüli költségeket a 
szolgáltatást igénybe vevı önkormányzatok fedezik. 
Nagyon komoly eredmény ez Balatonszemes számára. 
Tekintélyt teremtettünk, megtartottuk öt balatonszemesi 
és balatonıszödi lakos munkahelyét,  és kiváló 
minıségben tudjuk ellátni a rászoruló gyerekeket. Nem 
szakadt meg az a folyamat, szakmai tudás sem, amit 
évek alatt sikerült felépíteni egyrészrıl Szabóné 
Monikának, másrészrıl a szemesi óvodának és 
iskolának.  Balatonszemes volt a környékben az egyetlen 
település, ahol már az óvodában végeztek felmérést, és 
óvodás kortól kezdve szakszerően foglalkoztak is a 
gyerekekkel. Márpedig ez az a terület, amit minél 
korábban fejlesztenek, annál kisebb zökkenıvel sikerül a 
gyerekeket a gondokon átsegíteni. 
 
A tanévkezdés óta eltelt négy-öt hónap alatt sikerült 
pályázati pénzekkel is támogatva a mőködési feltételeket 
úgy kialakítani, hogy a szakemberek a lehetı 
leghatékonyabban tudják feladatukat teljesíteni. A csapat 
nagyon lelkes, és a róluk kapott visszajelzések azt 
mutatják, nagyon szeretik, tisztelik ıket másutt is.  Mi 
szemesiek pedig azon felül, hogy büszkék lehetünk rá, 
hogy ez a mienk, még élvezzük azt az elınyt is, hogy 
nem nekünk kell alkalmazkodni.   
 
Ez az iskola idei évének legnagyobb eredménye, melyre 
minden balatonszemesi büszke lehet, hiszen a kívülállók 
azt látják, Szemes felvállalta, és tisztességgel ellátja a 
feladatát!  És ez a mai világban nagyon nagy szó! 
 
Köszönöm mindazoknak, akik ebben bennünket 
bármilyen módon is támogattak! 
 
   Boór Miklós igazgató
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Nyitnikék Óvoda 
 
Óvodánk két település 3-7 éves gyermekeinek nevelését 
látja el- de jár hozzánk gyermek Balatonszárszóról és 
Ordacsehibıl is. Jelenleg három osztott csoporttal 
mőködünk, melyeknek nevük van- Micimackó, Szivárvány és 
Méhecske csoportok. 
Intézményünk gyermek centrikus- legfıbb törekvésünk, 
hogy a 3-4 éves óvodai életszakaszukat kiegyensúlyozottan, 
biztonságban éljék meg. 
 
Az óvoda épülete korszerő, jó tárgyi feltételekkel 
rendelkezünk, bútoraink, berendezési tárgyaink 
esztétikusak, természetes anyagból készültek. Fejlesztı 
eszközeink nevelési programunk megvalósításához 
illeszkednek, tervszerően, folyamatosan bıvülnek anyagi 
helyzetünknek, alapítványunknak, a szülıi szervezetnek 
köszönhetıen. 
Udvarunk napos és árnyas területeinek aránya megfelelı, a 
gyermekek mozgásszükségletüket jól ki tudják elégíteni a 
különféle mászó, egyensúlyozó eszközökön. 
 
A gyermekek nevelését 11 dolgozó látja el- 7 óvónı, 3 dajka 
és 1 takarító alkalmazott. A nehezebben nevelhetı 
gyermekek nevelését óvodánk fejlesztı pedagógusa, 
valamint a szakszolgálat munkatársai segítik. 
Az óvónık optimális létszámban, párban dolgoznak a 
csoportokban. Mindannyian felsıfokú, vagy fıiskolai 
végzettséggel, ketten szakvizsgával rendelkeznek, a dajkák 
szakképzettek.  
A tudást becsüljük, egymást elfogadjuk és tiszteljük, 
segítünk egymásnak a munkában. Segítjük a környezı 
települések óvodáiból hozzánk forduló kollégákat, 
tapasztalatainkat, tudásunkat átadjuk. 
 
Óvodánkban minden dolgozó saját egyéniségét adva segíti a 
közös célok elérését. Mindenki tudja és érzi, hogy eredményt 
úgy érhetünk el, ha közösen cselekszünk, mindenki 
tehetségének megfelelıen. 

Célunk:• az egészséges életmódot igénylı és a 
természetet szeretı, ismerı gyermekeket 
nevelni; 
• sokoldalú, harmonikus fejlıdésüket elısegítsük 
életkori és egyéni sajátosságaik, eltérı fejlıdési 
ütemük figyelembe vételével, 
• legyenek érdeklıdıek, kreatívok és nyitottak 
minden újra. 

A nehezen szocializálható, lassabban fejlıdı, illetve a 
kiemelkedı képességő gyermekek optimális fejlesztésére 
törekszünk. 
Óvodai gyakorlatunkban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 
esztétikus, nyugodt környezetben, színes, tevékeny életet 

biztosítsunk a gyermekeknek. Az egészséges életmódra 
nevelés szokásainak alakításával egyidejőleg a nagyobb 
gyerekek ısszel és tavasszal sokat kirándulnak tágabb és 
szőkebb környezetük megismerésére, kerékpároznak, 
ismerkednek az úszással.  
Minden évben távolabbi vidékre is elmegyünk egy egész 
napos kirándulás során- Veszprém, Balatonederics, 
Keszthely, Patca. Az ún. „Zöld napok” keretében a természet 
megóvására, a környezettudatos magatartás kialakítására 
neveljük a gyermekeket. 
A kisgyermekhez közelálló kultúra megismerését szolgálják 
a zeneiskolai „kis koncertek”, bábelıadások a 
színházlátogatások, a komolyzenei válogatásokkal való 
ismerkedés. Településünk hagyományait ápoljuk a 
„Lucázással”, a Májusfa állítással és kitáncolással. Nálunk 
nemcsak Anyák napja van, hanem régóta novemberben az 
Apák napját is megünnepeljük sportdélután szervezésével. 
Minden hónap egy délutánján játékra hívjuk a szülıket, ahol 
megismerkedhetnek az óvodában használt, jól bevált, 
sokszor nagyon egyszerő játékokkal, és közben tartalmas 
beszélgetésekre is sort kerítünk közös témánkról, a 
gyermeknevelésrıl.  Meghitt, bensıséges ünnepeket élünk 
át együtt, igyekszünk megteremteni a hangulatot az otthoni 
ünnepekhez is- karácsony, farsang, születésnapok, 
gyermeknap. 
A gyermekek farsangi mulatságán túl, a felnıttek bálja 
„messze földön híres”, hiszen az óvoda kollektívája, és a 
lelkes szülık jelmezes produkcióval szórakoztatják a 
közönséget. 
 
Óvodai életünkrıl folyamatosan tudósítunk Oviújságunk 
oldalain, valamint honlapunkon. Azt gondoljuk, hogy nem 
elég, hogy mi tudjuk, hogy jól dolgozunk, hanem ezt el is kell 
mondanunk a településünkön élı embereknek. Erre 
törekszünk a jövıben ennek az újságnak a hasábjain is. 
     
  Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
 

����Utánpótlás….. 

 
Balatonszemes-Balatonıszöd negyedik közös 
fenntartású „intézménye” az anya-
gyermekvédelmi szolgálat. A védınıi munkáról 
minden évben az együttes ülésen  tájékoztatás 
hallhatunk a végzett tevékenységérıl. 
2009-ben 18 gyermek született a körzetben, 
ebbıl egy ikerszülés volt. 
1-3 éves gyermekek száma: 38 
3-6 évesek száma pedig: 69  fı.
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Balatonszemes   Latinovits Zoltán M ővelıdési Ház aktuális hírei  
 
 
Rendezvénynaptár: 
Január 08   A „Jobbik” lakossági fóruma   
Január 11 Közmeghallgatással egybekötött 
Falugyőlés 
Január 16  Pótszilveszter a Berbence néptánc 
együttes szervezésében 
Január 18  Közös Képviselı-testületi ülés 
Január 22  Csurka István író-olvasó találkozó 
Január 30 . Keresztény Ifjúsági találkozó 
Könyvtári órák: Hétfı: 15-18;  Kedd: 10-12 
                         szerda: 15-18 Péntek: 10-12 
                         óra között. 

A Dél-Dunántúli Ifjúsági Tanácspályázatot írt ki,  
2010. évben megvalósuló, három programból álló 
rendezvények támogatására, amelyek a fiatalok 
tudatos közösségi szerepének megerısítését segíti 
elı.  
A pályázat elıfinanszírozott, a max. igényelhetı 
támogatási összeg 600.000,- Ft. 
 A pályázati kiírás lehetıvé teszi, hogy 
önkormányzati és kistérségi szintő pályázat is 
benyújtásra kerüljön, de egy pályázó csak 1 
pályázatot nyújthat be. 
A beadási határidı január 21.  

 
 

Balatonıszödi Faluház könyvtára 
 
A balatonıszödi Községi Könyvtár a Faluházban 
( Mártírok útja 1.sz. alatt) található.  Két helyiségben 
zajlik a könyvtár élete. A kisebbikben 3 db , nem a 
legkorszerőbb, de internetezésre alkalmas 
számítógép áll a látogatók rendelkezésére. A 
nagyobbik teremben sorakoznak a kölcsönözhetı 
könyvek kb. 3100 kötet. A könyvtári munkában segít 
egy  nyomtató (másoló is). 

2008. augusztusától a Balatonföldvári Kistérség 
vette át a könyvtár kezelését. A kistérséghez 13 
könyvtár tartozik. Az új könyvek beszerzésére 
évente kb. 200 000 Ft jut, amely összeg, a mai árak 
mellett, elég szegényes. 
Nyitva tartás : kedden és csütörtökön 15-18 óráig. 
Jelenleg Kovács Boldizsárné vezeti a könyvtárat 
megbízottként, Vinklerné Főlemen Ágnes helyett, 
aki gyermekgondozási  szabadságon van. 

 
 

 
   � 8636  

                                     Balatonszemes,  
Bajcsy – Zsilinszky 

E. u. 23. 
 
 16 éve a lakosságért 

A „Szemesért” Nonprofit Kft. 1997. 04 01-én alakult, 
igaz akkor még nem ezen a néven, de ugyanazon célkitőzésekkel, 
mint most. 
 
Elsıdleges feladatunk és tevékenységi körünk a 
szennyezıdésmentesítés, a tiszta, rendezett falukép 
megteremtése. Mondhatják sokan, hogy ez egy nagyon tág 
fogalom. Igazuk van, tevékenységünk nagyon sok mindent takar. 
 
A teljesség igénye nélkül csak néhány: 
- Közterületekre kihelyezett 200 db hulladéktároló edény ürítése 
nyáron naponta, elı-utó szezonban 2 naponta, télen hetente, 
összesen: 242 napon át. 
- A település virágosítása 
- Főnyírás belterületen 35 hektáron, vasút mellett és zárt kertben 
2- 2 hektáron évente 10-12 alkalommal. 
- 700 fa, valamint a bokrok metszése. 
- Sövények nyírása évi 4 -5 alkalommal. 
- Lombseprés, 
- Síkosság mentesítés… stb. 
 
 

                                
 
 
Éves állományú munkatársunk 13 van, az ı feladatuk a fent 
felsorolt feladatok ellátása. 
Ezen felül jelentıs számú úgynevezett vállalkozási tevékenységünk 
is van, a különbözı szállításoktól, ingatlanok rendben tartásáig, 
sok mindenre kiterjed a munkánk, személyi és géppark 
kapacitásunk figyelembevételével természetesen. Itt kell 
hozzátenni, hogy gépparkunk nagyon elöregedett, egyik-másik 
jármővünk jó, ha még egy-két évig üzemképes marad, még a 
folyamatos karbantartás és szerviz mellett is. 
 
Cégünket fennállása óta sokan, sok mindennel vádolták már. 
Többen mondták kollégáinkra azt, hogy „csak támaszkodnak a 
lapáton vagy éppen a gereblyén és nem csinálnak semmit”. 
 
De ezek az emberek azt biztos nem látták, amikor kollégáink két 
hullámban éjfélkor és hajnali négykor már kinn voltak a település 
útjain gépeikkel és lapátjaikkal vagy gereblyéikkel, azért, hogy 
mire a falu lakossága reggel munkába, iskolába indul, járható utak 
és rendezett környezet fogadja. 
Nem lehet 8 órán keresztül folyamatosan havat lapátolni, vagy 
„damilozni, vagy lombot seperni. Kell idınként a pihenı – arról 
nem is szólva, hogy egyébként törvény is elıírja. 
Kár, hogy egyesek mindig csak ezt látják! 
Biztos vannak hibáink, van még min javítani, de a bölcsek azt 
mondják, csak az nem tud hibázni, aki nem dolgozik. 

Eddig is, ezután is várjuk a falu lakosságának 
észrevételeit, ötleteit, építı jellegő kritikáit.. Lehetıségeink 
szerint megpróbáljuk azokat teljesíteni, legjobb tudásunk és 
költségvetési lehetıségeink szerint. 
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Tisztelt Olvasók ! 
 
 Balatonszemes-Balatonıszöd körjegyzıjeként vállaltam, hogy 
segítem megjelentetni azt a „Mintapéldányt” melyet kezében 
tart. Még csak 20 példányban mutató számként jelent meg, 
amikor a Miújság szerkesztısége létrejöttének körülményeit, 
törvénytelennek, indíttatását kampány jellegőnek ítélte. 
 Jelen levelem a  „Szemesi Miújság” felelıs kiadójának:  
„A hatodik ellenlap” írása sarkallta. Zárómondatai szerint „Az új 
lap minıségével és tartalmával pedig a laikus olvasó is 
szembesülni fog”  mondata a minıségét, tartalmát  saját 
lapjukhoz mérve ítéli meg és ítélkezik. 

 Ezért fontosnak ítélem a Tisztelt Olvasókat – és nem 
laikusokat – tájékoztatni arról, hogy e lapnak semmi esetre sem 
az a célja, hogy versenyezzen a Miújsággal.  Nem nyomda-
technikával, s nem szerkesztı programmal készült, de tartalmát 
illetıen sem a szenzációkra törekszik.  

Egyszerő fénymásolat, melynek önköltsége kb. 30,-Ft/újság, 
ezt valóban az Önök adó forintjaiból fedeztünk, ezért fontos az 
Önök visszajelzése. Tartalmát kizárólag az 1986 évi II. tv. 
szabályainak szigorú  betartásával,  az alábbiakra figyelemmel 
szerkesztenénk: „ A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga 
van arra, hogy tájékoztatást kapjon szőkebb környezetét, 
hazáját, a világot érintı kérdésekben. A sajtó feladata - a 
hírközlés más eszközeivel összhangban - a hiteles, pontos és 
gyors tájékoztatásról való gondoskodás.”   

Ehhez az önkormányzatok polgármesteri hivatalai megfelelı 
mennyiségő képanyaggal, a körjegyzıség nagy teljesítményő 
fénymásolókkal, számítástechnikai eszközökkel és digitális 
fényképezıkkel rendelkezik, amelyek szintén az önkormányzat, 
vagyis a települések vagyonát képezik. 
Kísérleti jellege miatt fontos ismételni, hogy csak akkor és 
csakis akkor kerül az újság kiadására sor, ha Önök úgy 
döntenek, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtsunk. Ha a 
kérdıívek visszaérkeznek és úgy érkeznek vissza, hogy 
szeretnék, ha  rendszeres írásos információt kapnának a 
lényeges önkormányzati ügyekrıl, akkor ez ilyen formában 
felvállalható.  Ez jelentıs többlet költséggel nem jár a munka 
terhet pedig az elsı bemutató szám elıtt az intézményvezetık 
vállalták. A sajtó kötelezı bejegyeztetési eljárása csak azt 
követıen indul, ha van a hírlapnak létjogosultsága, kialakul a 
szerkesztıkre, a kiadásra vonatkozó lakossági elvárás. 
Jelenlegi lapszámunkban az aláírás nélkül megjelent rövid 
közérdekő információk a körjegyzı, vagy körjegyzıség 
közérdekő adataiból származnak. 
Ha a lapra igény van: vállalom, hogy szerkesztését kellı 
segítséggel, bár laikusan  koordinálom, de csak addig amíg 
valóban betölti célját és azt mondhatjuk, hogy kizárólag tények 
közlésére és információ áramlásra használjuk.  
 Kijelenthetjük, hogy nincsenek benne és ha beindul sem 
lesznek benne botrányos és megosztó írások, 
személyeskedések. Lehetnek viszont közérdekő testületi 
döntések, olyan központi jogszabály „kivonatok” amelyek 
lakosságunk széles körét érinthetik, lehetnek rendezvénytervek, 
felekezettıl, politikai hovatartozástól független tájékoztatások. 
Sosem kommentálva, mert nem befolyásolni, és semmiképpen 
sem kampányolni, hanem tájékoztatni kívánunk. Ezért a 
függetlenséget  politika semlegességet garantálni képes és 
köteles intézmények vezetıi adják nevüket elsıként a lap 
szerkesztéséhez.  
Meggyızıdésünk, hogy a „laikus” olvasó nem azért dönt 
bárhogy is egy választások során, mert…. azt írta „ez”, vagy 
„az”  az újság. Fel sem tételeztük volna, hogy manipulálni 
lehetne a választópolgárokat, ezért is sértı, hogy „ellenlap”-
ként minısítik a még meg sem jelent lapot, hiszen mindkét 
újságnak – ha lesz - egy célja kell, hogy legyen: a hiteles, 
pontos, gyors tájékoztatás. A „mi lapunk” nem arra épít, hogy 

szimpátiát, vagy ellenszenvet váltson ki. Egyedüli cél, hogy a 
közérdekő információ jusson el a legilletékesebbekhez: a 
lakossághoz, akkor is ha nincs Internet hozzáférése, akkor is, 
ha nem  tudott részt venni valamely fórumon, vagy nem jutott 
tudomására milyen tervek foglalkoztatják az általuk fizetett 
közszolgálati dolgozókat. Nem lehet cél, egy-egy települési 
képviselı, vagy közszolgálati dolgozó mondatainak,  
véleményének kiragadása és ezáltal jó, vagy rossz színben 
történı feltüntetése. Cél viszont hogy ne legyenek félreértések, 
feltételezések, hanem legyenek - közvetlenül az illetékesektıl - 
korrekt tájékoztatások, mégpedig attól függetlenül, hogy azt 
megírta-e és ha igen: hogyan írta meg a „Szemesi Miújság”.  
Ha Önök egyetértenek ezzel, akkor szíveskedjenek 
visszaküldeni a kérdıívet, mert Önöktıl csak így tudhatjuk meg 
- minél szélesebb körben annál teljesebben – hogy kell-e  
„testvérlap” a „Szemesi Miújság” mellett, s ha igen, akkor 
kívánnak-e ebben tevékenyen részt venni akár állandó 
munkatársként akár alkalmi cikkíróként. Ekkor valóban 
bejegyeztethetı, a két önkormányzat által alapított a két 
település által fenntartott, körjegyzıség kiadványaként, az 
alapítók által megjelölt felelıs szerkesztıvel és terjesztıkkel 
megjelölt módon.  Amennyiben azonban Önök a kérdıívet nem 
juttatják vissza, vagy úgy érkeznek ezek a hivatalainkba, hogy 
nincs rá igény, úgy nem kerül újabb sajtótermék bejegyzésre.  
 Végezetül köszönjük, hogy mintaszámunkat elolvasták és 
megtisztelnek azzal bennünket, hogy visszaküldik a kérdıívet 
és ezzel elısegítik döntésünket. 
2010. január 22.    
   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 

A lakosságot érintı fontosabb központi 
és helyi szabályok: 

 
2010. január 1-jétıl hatályos 2009. évi XL. 
törvény rendelkezései jelentısen érintik a 
nyugdíjba vonulás feltételeit.  
I. Az új rendelkezések szerint fokozatosan 
62-rıl 65 évre emelkedik a 
társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra 
jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. A 
nyugdíjkorhatár az 1952. január 1-je elıtt 
születettek esetében változatlanul a 
betöltött 62. életév marad, az 1951. 
december 31-ét követı idıpontban 

születettek esetében azonban az alábbiak szerint módosul: 
• aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését 

követı 183. nap, 
• aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév, 
• aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését 

követı 183. nap, 
• aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév, 
• aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését 

követı 183. nap, 
• aki 1957-ben vagy azt követıen született, annak a betöltött 

65. életév 
Változatlan marad az öregségi nyugdíjjogosultság szolgálati idı 
feltétele. Öregségi teljes nyugdíjra továbbra is az lesz jogosult, aki 
legalább húsz év, míg öregségi résznyugdíjra az, aki legalább 
tizenöt év figyelembe vehetı szolgálati idıvel rendelkezik. 
Az elınyugdíjaztatás rendszere is megmaradt. Ennek és a 
nyugdíjaztatás egyéb részleteit a fent hivatkozott törvény tartalmazza. 

 
Vizitársulatokról alkotott törvényt 
az Országgyőlés 
A 2009. évi CXLIV. törvény a 
vízrendezéssel, az öntözéssel és 
egyéb vízgazdálkodási feladatokkal 
foglalkozó társulatok szabályait 
rögzíti.  
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Mit érdemes választani a béren felüli juttatásban: 

Juttatás 
megnevezése 

Adó 
mentes 
összeg 

(Ft) 

 Kedvezményes 
adózású összeg 

25 % (Ft) 

Adómentes 
részen felül 

adóteher 
(%) 

Számítógépjuttatás korlátlan 0 0,00% 

Internet korlátlan 0 0,00% 
Meleg étkezési 
utalvány (216.000 
Ft/év) 0 18.000 Ft/hó 95,58% 
Önkéntes 
nyugdíjpénztári 
hozzájárulás 0 36.750 Ft/hó 95,58% 
Önkéntes 
egészségpénztári 
hozzájárulás 0 22.050 Ft/hó 95,58% 

Üdülési csekk 0  73.500 Ft/év 95,58% 

Helyi bérlet  0 korlátlan 95,58% 
Iskolarendszerő 
képzés 0 183.750 Ft/év 95,58% 
Csekély értékő 
ajándék 0 0 95,58% 

Kulturális utalvány 0 0 95,58% 
Hideg étkezési 
utalvány 0 0 95,58% 

 
Módosult az állatok 
védelmérıl szóló 
törvény. 
 
Szigorúbb tartási szabályok 
érvényesek a gazdára, nı 
az állattartók kötelessége és 
felelıssége. 

 
Míg 2010 a választások éve, …addig 
2011 a  népszámlálás éve lesz.  
 
A 2009. évi  CXXXIX. tv. szerint 2011. október 1-én  „0” 
órakor fennálló állapot szerint nép,- és lakásszámlálás lesz. 

A köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl 

Törvény született a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságokra. (Magyar Állam, helyi 
önkormányzat, vagy annak jogi személyiséggel 
rendelkezı társulása, többcélú kistérségi társulás, 
fejlesztési tanács, … költségvetési szerv vagy 
közalapítvány külön-külön vagy együttesen 
számítva többségi befolyással – több mint 50 % -
szavazattal  rendelkezı társaságaira) A 
takarékosabb gazdálkodását célzó és a nyilvános 
adataira vonatkozó közzétételi kötelezettségét 
tartalmazó 2009. évi CXXII. tv-el egyidejőleg a 
Gazdasági társaságokról szóló törvény, az 
államháztartási törvény is módosult. 

 
 

Földhivatal….. 
Jelentısen változott a földhivatali eljárások 

illetéke. A hiteles papír alapú tulajdoni lap másolata 
2010. január 1-tıl 6.250,-Ft-ba kerül. Az elsı fokú 
eljárás: minden változással érintett ingatlan után 
6.600,-Ft. Jelentısen  módosult a társasházak 
bejegyzési illetéke is, a maximált szolgáltatási díj: 
100 ezer Ft lett. 

Az I. fokú építésügyi hatóság hatáskörébıl 
kikerült a telekalakítási eljárás. Január 1-ét  
követıen a földhivatalok a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezık, a telekalakítási 
kérdésekben. 
 

Módosultak az építésügyi hatósági feladatellátással összefüggı 
egyes rendeletek szabályai is.  

Errıl  a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szól.   
Építéshatósági kérdésben kérjük a Balatonföldvár Építéshatóságánál 
elızetesen érdeklıdni szíveskedjenek:  84/540-971 

Március 1-én lép hatályba …. 

a 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, amely a 
körültekintı lakossági hitelezés feltételeirıl és 

a hitelképesség vizsgálatáról szól. 

Április 11-én lesz… 

Az országgyőlési képviselı választások elsı 
fordulójának idıpontját április 11-re tőzte ki a 
Köztársaság Elnöke. A második fordulóra 
április 25-én kerül sor. Ezzel hivatalosan is 
elkezdıdött a választási kampány. Valamennyi 
politikai párt egy ízben teremhasználati díj 
nélkül igénybe veheti a mővelıdési házaink 
(ill. Faluház) termeit.  
A Képviselı-testületeknek felül kell vizsgálni 
a választási szervek összetételét, 
mőködıképességük biztosítása érdekében. A 
Választási Bizottságok mellett a körjegyzıség, 
mint választási iroda mőködik. A helyi 
választási iroda gondoskodik a választók 
névjegyzékének elkészítésérıl, valamint a 
választópolgároknak az értesítések ajánló 
szelvényekkel együtt történı megküldésérıl. 
Információkat a választási hirdetményeink 
fogják tartalmazni, melyeket honlapunkon is 
meg fogunk jelentetni. 

Rövidített hatósági ügyintézések: A 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól 
szóló 2004. évi CXXXX. tv. módosításával az ügyintézési 
határidı általános mértéke: 22 munkanap. Az eltéréseket a 
törvény tartalmazza. 
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TTTTÁRSADALMI ÉS CIVIL ÉLETÜNKÁRSADALMI ÉS CIVIL ÉLETÜNKÁRSADALMI ÉS CIVIL ÉLETÜNKÁRSADALMI ÉS CIVIL ÉLETÜNKRRRRıLLLL    
 
Egyházaink 
Római Katolikus Egyház 
Balatonszemes i Plébániája 
 

Balatonıszöd-Balatonszemesi 
Református Egyházközség 

Balatonszemesi Baptista Gyülekezet 

Miserend:  
Balatonszemes Hétfı reggel 8 óra 
Kedden Pénteken és szombaton 17 
órakor , míg 
Balatonıszödön: Csütörtökön 17 
órakor kezdıdik a  mise. 
A vasárnapi Istentiszteletekre 
Balatonszemesen: 10 órakor, 
Balatonıszödön 11 órai kezdettel 
kerül sor. 
 
 
 

Miserend:  
Istentiszteletek vasárnap és 
ünnepnapokon 9 órakor kezdıdnek 
a Balatonıszödi templomban.  
 
Balatonszemesi református 
gyülekezeti napok:  
Január 24-én,  
februárban 14-én és 28-án az 
Evangelikus Imaházban. 
Bıvebb információk olvashatók a 
http://oszod-szemesi.shp.hu lapon. 
 

A korszerő gyülekezeti ház  sokrétő 
programnak ad otthont 
Balatonszemesen. 
A gyülekezet programjai 
változatosak, az eseményeikrıl 
részletes információ található a  
http://www.galap.hu honlapon. 
 
A gyülekezet „Gondviselés” 
Alapítványa karitatív szolgálatot is 
teljesít. 
 
 

Rendkívül örvendetes, hogy a felekezetek egymással és egymás híveivel szemben is egyre nyitottabbak. 
Számtalan községi rendezvény példája mutatja, hogy l elkészeink együtt is, külön is, készségesen részt 
vesznek a településeink ünnepein. Köszönjük közössé gformáló és ünnepeink  

Ökumenikus imahét  
Január 26, hétfı - B.szemesi Evangélikus Imaház  

Igehirdetı: Karikó Zoltán ref. lp.  
Január 28, szerda - B.szemesi Katolikus Templom  

Igehirdetı: Petı Albert bapt. lp.  
Január 29, csütörtök - B.ıszödi Református Gyülekezeti Terem  

Igehirdetı: Zsíros András ev. lp.  
Január 30, péntek - B.szemesi Baptista Imaház  

Igehirdetı: Dobos Gyula kat. lp.  
 

Istentiszteleteink 18 órakor  kezdıdnek! 
 
A tervek között szerepel az elsı Nemzetközi Egyházzenei Fesztivál rendezése, reméljük sikeres lesz a 
szervezése. A római katolikusok egyház Liturgikus kórusának próbái  Hétfın 17 órakor kezdıdnek. Akik 
szeretnének bekapcsolódni jelentkezhetnek:Pécsi László kántor úrnál a  06/30 – 336-1708 telefonszámon. 
 
 

Sportról  
Balatonszemes  Községi Sportegyesület  
A kézilabda, karate, labdarúgás, sakk és búvár szak osztályi hírek a http://balatonszemeskse.hu  
olvashatók. 
Balatonszemes -Balaton ıszöd  Dél-Balaton FC  2006 december 22-én alakult  
honlapja: http://www.delbalatonfc.hu , ahol részletesebben olvashatunk célkit őzéseikr ıl. 
 
 

Évfordulók:  Balatonszemesen egy férfi  Balatonıszödön 
egy nı érte el 2009. évben a 100. életkort .  
 
Közérdek ő információk:  
E-on közvilágítás  – ingyenes  - hibabejelent ıje: 
80/205020 
 
Balatonföldvár okmányiroda telefonszáma : 84/540-333 
2010. január 16. 00.00 órától  megszőnt a 
mobilhálózatokon belüli 7 szám jegyes hívás lehetısége 
7 számjegyes hívás lehetısége. Ezt követıen a hálózaton 
belüli mobiltelefonszámokat csak a teljes formátumban, 
azaz pl. a +36 30, majd az elıfizetıi hívószám 
tárcsázásával lehet hívni. 

 

����Gratulálunk: 2010. január 16-án házasságot kötött: Varga Tamás és Burbucs Ilona Amália ���� 

Születések:  Balatonszemesen 12 
gyermek, Balatonıszödön 5 gyermek  
született. 
 
Házasságkötések : Balatonszemesen 11 
pár, Balatonıszödön 1 pár mondta ki a 
boldogító igent. 
 
Akikért a harang szólt : 29 
balatonszemesi és 2 balatonıszödi 
állandó lakcímmel rendelkezı hunyt el. 



 10 

 ���� Balatonszemes és Balatonıszöd településeken rendırségi ügyekben  Szabó Dénes rzl. 06/30-4064524    

              közvetlenül is hívható. Havonta helyszíni fogadóórája a hivatalok hirdetıtábláin és az önkormányzati   
              honlapokon megtekinthetı. 

 
Mindkét településen parázs vita elızi meg a képviselı-testületi üléseken a következı évi szemétszállítási díjak kialakítását. Nem történt ez másként 2009. év 
végén sem, amikor a testületek a Zöldfok Zrt. díjkalkulációját megkapták. Az egyeztetés nehéz, hiszen az önkormányzatoknak rendeletbe kell megállapítani a 
kötelezıen igénybe veendı szolgáltatás díját, ugyanakkor nem tudja érvényesíteni azokat a lakossági panaszokat, amelyek igazság tartalmával maga is 
egyetért. Az önkormányzatok érdeke, hogy tiszta rendezett településeik legyenek, ne képzıdjön illegális szemétlerakó. A szolgáltatást igénybe vevık érdeke 
ezen a ponton egyezik az önkormányzatéval, de fizetni – teljesen jogosan – csak azért a szolgáltatásért akarnak, amelyet igénybe is vettek. Mindannyian 
egyetértünk abban, hogy a környezetünket meg kell védeni, egyetértünk abban is, hogy a szemétszállításért fizetni kell, talán még abban is, hogy annak, aki 
szemetel, hulladékot termel. Nincs azonban abban egyetértés, hogy mennyit ? A feszültség egyre növekszik, hiszen a várt, a korszerőbb hulladék-lerakóhelyek 
megépülésétıl, a gyorsabb és modernebb hulladékszállító autóktól és a szelektív – hasznosítható - hulladék győjtéstıl az árak csökkenését reméltük E helyett 
a díjak évrıl évre egyre nagyobb arányban növekednek. Megértjük, hogy nıtt a szállítási távolság, talán még azt is, hogy ezek az autók elkopnak és újat kell 
majd venni, arra tartalékolni kell. Nem értjük azonban, hogy miért nem a legközelebbi lerakóra hordják a szemetünket, miért kell 3 év alatt kifizetnünk az új 
jármővek beszerzését, ha azt majd csak 5, vagy 7 év múlva szerzik be, miért nincs a szelektív győjtésbıl annyi bevétel, hogy az csökkenteni tudná a lakossági 
díjakat, s miért kell akkor is fizetni, ha ?  Ha mi fizetjük miért nem mondhatjuk meg, hogy……. Ezeket a kérdéseket vitatták képviselıink. A rendeletben 
megállapított díjat közzétesszük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhívás: Szerkesszük közösen a közös lapot. Szeretettel várjuk a lakosságaink körébıl azokat, akik rendszeresen, vagy alkalmilag szívesen írnának egy-egy 
történetet, cikket a település életébıl. 
Kérjük szíves visszajelzésüket egyetértenek-e a „közös hírmondó” rendszeres megjelentetésével, a lap céljaival és a lapunk  közepén 
található felmérés visszaküldésével segítsék elı, hogy megismerhessük az igényeket, igazodhassunk az elvárásokhoz. 
 
A  2.2/7424/2/2000 nyilvántartási számon módosítandó megannyi szálon összekapcsolódó két település híreinek tényszerő közlése iránti igény vezérelte e 
mintapéldányt. Kedvezı fogadtatás esetén egy módosítással  a két település rendszeres – havi idıközönként megjelenı – lapjává válhat. Melyet 
nem nyomdatechnikával – kis költségen -állítanánk elı, ezért a lakosságnak ingyenesen terjesztenénk. Kiadó: A két település önkormányzatának 
Képviselı-testülete, felelıs szerkesztıje a  körjegyzı lenne állandó munkatársakkal. Tervezett  példányszám: 1000

Tudja -e ? 
 

Hogyan változtak a bérek, nyugdíjak, nyugdíjszerő ellátások és a béren felüli juttatások 
A teljesség igénye nélkül: a munkabérminimum: 2010. január 1-tıl 73.500,-Ft/hó  
Garantált (legalább középfokú végzettségő, kf. szakképesítéső munkakörben foglalkoztatott) illetmény: 89.500,-Ft/hó 
Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500,-Ft, a rokkantsági nyugdíj III. csoportban 28.500,- II. csoportban: 29.800, az I. 
csoportban: 30.850,- Ft (a baleseti rokkantsági nyugdíj ennél valamivel több) 
Árvaellátás legkisebb összege: 24.250,-Ft Rokkantsági járadék: 33.300,-Ft, a házastársi pótlék: 20.410,-Ft, házastárs után járó 
jövedelempótlék: 14.160,-Ft, vakok személyi járadéka: 15.360,-Ft/hó…. Álláskeresık járadéka minimum: 44.100,-Ft/hó  
Terhességi gyermekágyi segély, valamint a gyermekápolási díj átlagkereset 70 %-a, gyermekápolási de az utóbbi 
maximumL102.900,-Ft 
Táppénz a napi átlagkereset 60 %-a két évnél rövidebb biztosítási idı esetén: 50 %-a.  
Családi pótlék: 1 gyermeknél: 12.200,-Ft, két gyermek esetén: 13.300,-Ft, három, vagy több gyermeket nevelı család esetén: 
16.000,-Ft/hó/ gyermek. 
A munkaadók által fizetendı közterhekrıl: A nyugdíjjárulék 24 %, a természetbeni egészségbiztosítás: 1,5, pénzbeni 0,5 %, a 
munkaerı piaci járulék: 1 % 
Munkavállalót 9,5 % nyugdíjjárulék 4 % + 2 % eü. biztosítási és 1,5 % munkaerıpiaci járulék terheli. 
Rehabilitációs hozzájárulás: 964.500,-Ft/év/fı   (20 fıként 1 rehabilitációs munkakör szükséges, ha nincs akkor fizetendı)  
Személyi jövedelemadósávok: összevont adóalap 5 millió Ft-ig 17 % e felett 850.000,-Ft + a 5 millió fölötti rész 32 %-a. 
Adójóváírás (3.188.000,-Ft-ig 15.100,-Ft/hó e fölött sávosan csökken 12 %-kal, amely 4.698.000,- Ft-nál elfogy !) 
Béren felüli juttatások és az adó: Adómentes a munkáltató által ingyenesen biztosított számítógép és Internethasználat, valamint a halál 
esetére szóló életbiztosítás. 
Kedvezményesen – 25 % - adóztatott az üdülési csekk (73.500,-Ft/év-ig) az iskolakezdési támogatás (22.050,-Ft/év-ig) az önkéntes 
nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulása (36.750,-Ft/hó) egészségpénztárba 22.050,-Ft/hó összeghatárig. A gyermeküket egyedül 
nevelık kissé magasabb összegő családi pótlékot kapnak. 
A rendszeres szociális segély több feltétel együttes megléte esetén: maximum: 60.236,- Ft 
Rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, gyermeknevelési (hivatásos anyai) támogatás, idıskorúak járadéka ápolási díj a 
nyugdíjminimumhoz kötöttek általában 22.800,-Ft, az eltérı sajátosságok jogszabályokban rögzítettek. 
Folytathatjuk…. 

      Mennyit ér a hulladék ? 
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Kérdıív  
/kérjük jelölje a válasz elıtti kockában X, vagy + jellel, vagy a pontozott részen írja meg véleményét/ 

 

1./ Egyetért-e a közös idıszaki írott sajtó kiadásával ?  □   Igen       □    Nem 
Ha igen 

a./ milyen idıszakonként jelenjen meg:              □Havonta     □kéthetente    □¼  évente 
 

b./ Milyen formátumban                                      □Fekete-fehér       □színes 
 

c./ Egyetért-e azzal, hogy:                                   □ A hivatal nyomtassa, de ingyenes legyen 
                                              vagy: 

                                                                             □ Inkább nyomdailag készüljön és legyen ára. 
 

2./ Mit olvasna szívesen /a túloldali tervezet mellett további ötletek/ 
     …………………………………………………………………………………… 
 
3./ Volna-e kedve írni, vagy szerkesztı bizottságba részt venni. 

      □Igen                                       □Nem                               □ Igen, de nem rendszeresen. 
 
      Ha igen, milyen témakörökben segítene szívesen: 
      …………………………………………………………………………………. 

4./ Egyetértene –e azzal, hogy interneten is olvasható legyen:      □Igen            □Nem 
 
5./ Kérjük szíves javaslatát, ötletét:  
 
      Mi legyen a neve a mi újságunknak: ……………………………………………….. 
 
      Egyéb javaslatok:…………………………………………………………………….       
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6./ Egyetért-e azzal, hogy a hírlap az alábbiak szerinti szerkezettel jelenjen meg: 
 

1-2 oldal az önkormányzat (Képviselı - Testületek) hírei, döntései. 
3. oldal Körjegyzıségi közlemények, közérdekő hatósági információk. 
4. oldal Ált. Iskola 
5. oldal Óvoda 
6. oldal  Balatonszemes Mőv. ház,  KFT  
7. oldal Balatonıszöd könyvtár, „Banya-tanya”-i  
8. oldal sporteredmények, kék hírek, nem önkormányzati családi események…. stb. 

- születés, házasság, kerek évfordulós ünnepek, halálesetek, stb. 
Ha ennél több hírérték van, vagy a lakosságtól kérnénk információt egy kétoldalas középe lenne. 

 

□ Igen teljesen megfelel   
 

□  Igen, de, az arányok egymás javára és rovására változtathatók, attól függıen mely területen 
van több, vagy kevesebb aktuális híranyag. 

□  Nem szerintem úgy változzon, hogy: ………………………………………………………. 
 
 
7./  Ön szerint hogyan kellene a lapot terjeszteni ? 
 

□  Minden lakóházhoz el kellene juttatni.   postán;  a szórólap terjesztıkkel, egyéb………… módon. 

□  Boltokban, középületekben történı elhelyezéssel, aki akar az elveheti. 

□  A lakosoknak eljuttatni, de az üdülı-tulajdonosoknak boltokban, vagy könyvtárba egy/ vagy több  
        példányt elhelyezni. 

□  Nem kell terjeszteni, az Internetre kell rátenni. 
  
Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat ! 


