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JEGYZİKÖNYV  
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat és Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-
testületeinek 2011. február 21-én 14.00 órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház 
földszinti nagy termében megtartott nyilvános közös testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes részérıl: 
Takács József  polgármester  Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Böröczky Szilárd   Szántóné Pesti Amália jkv. 
Boór Miklós    Szentiványi Jánosné óvodavezetı    
Gelencsérné Oszlár Viktória  Róka László mőv.ház igazgató 
Liber Árpád    Kertész Adél Szemesért Kft. vezetıje   
ifj. Vasicsek László   Schmal Kinga védını   
dr. Zóka László települési képviselık 
 
Balatonıszöd Község Önkormányzata részérıl 
Antal János polgármester 
Gál Zoltán 
Hosszú Péter 
Sziksz János települési képviselık. 
 
Jelen van még 5 fı érdeklıdı. 
 
Takács  József polgármester megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 7 fıvel jelen 
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester megállapította, hogy a balatonıszödi Képviselı-testület 4 fıvel jelen van – 
Mihály Sándor alpolgármester a távollétét elızetesen jelezte – így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
 Takács József polgármester és Antal János polgármester elıterjesztette az ülés  napirendjének  
tervezeteit:  
 

1./ Közös fenntartású intézmények költségvetési kerete 
           Elıterjesztı: Antal János polgármester 
      Takács József polgármester 
A napirend tárgyalását minkét képviselı testület egyhangúlag elfogadta. 
 

1./ Közös fenntartású intézmények költségvetési kerete 
           Elıterjesztı: Antal János polgármester 
      Takács József polgármester 

     /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 

A polgármesterek felkérték Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzıt az intézmények költségvetési 
tervszámainak az ismertetésére. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Kiemelte, hogy a január 17-én elıterjesztett tervezethez képest 
valamennyi közös fenntartású intézménynél és feladatnál csökkent az elıirányzat összege, amelyek a 
béren felüli juttatások és a szállítási költségek csökkentésével volt elérhetı. 
Ezt követıen ismerteti a 4 intézmény módosított keretösszegét és az ahhoz nyújtandó önkormányzatok 
saját bevételeit terhelı támogatások összegeit. 
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Antal János polgármester: Mivel a szóbeli kiegészítıben az is elhangzott, hogy a védınıi 
szakfeladaton a költségeket a táblázat ellenére hogyan osztják, így a határozati javaslatot – melyet a 
képviselı-testület elızetesen megvitatott – elfogadásra javasolja. 
 
 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat képviselı-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2011 (II.21)  számú képviselı-testületi határozata 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a./ a Körjegyzıség 
költségvetési elıirányzatait tartalmazó tervezetet 62. millió 386 ezer Ft 
bevétellel és ugyanazon kiadással  
b./ A közös fenntartású oktatási intézmény elıirányzatait 155 millió 714 ezer 
Ft bevétellel és ugyanazon összegő kiadással; 
c./ A Nyitnikék óvoda költségvetési keretét 41 millió 841 ezer Ft bevétel,-  és 
kiadással 
d./ A védınıi szolgálat költségvetési keretét 4 millió 821 ezer Ft bevétel,- és 
kiadással– az elıterjesztés mellékletét képezı részletezettséggel  jóváhagyja és 
javasolja Balatonszemes Községi Önkormányzat költségvetési rendeletébe 
történı beépítését. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Antal János polgármester 

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

               58/2011.(II.21.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat a Balatonıszöd Községi 
Önkormányzattal  közös fenntartású intézményeinek (Körjegyzıség, Iskola, 
Óvoda Védını) költségvetési keretét – a társönkormányzat javaslatára is 
figyelemmel - a csatolt mellékletek alapján elfogadja és azt saját költségvetési 
rendeletébe változatlan tartalommal beépíti. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 
 

 
 
Balatonszemes és Balatonıszöd  Községek Képviselı-testületeinek ülései külön 
meghirdetett napirendek tárgyalásával  folytatódtak, melyekrıl külön jegyzıkönyvek 
készültek.  
 
 
 

K.m.f. 
 

Antal János       Takács József 
polgármester       polgármester 
 
 
     Dr. Valkó Zsuzsanna 
                körjegyzı 


