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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd 
Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 26-án 14.00. órakor a 
balatonıszödi Faluház tanácskozó termében  megtartott soron következı együttes nyilvános 
ülésérıl. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének részérıl: 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József    polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta  alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd  képviselı              Ernyes Ervin B.földvár TKT. 
Fias Istvánné    képviselı    Gaál Andrea pénzügyi fıea.  
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı   Egry Ágnes védını 
Kocsisné Liber Márta  képviselı   Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Mischl Antalné  képviselı    ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
Petrus Péter     képviselı   Liber Árpád Kht. ügyvezetı ig. 
Zrínyi László   képviselı 
 
Távol van: 
 Szomorú Szilárd   képviselı 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének részérıl: 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Antal János   polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Mihály Sándor  alpolgármester 
Gál Zoltán   képviselı 
Hosszú Péter   képviselı 
Nagy Gáborné   képviselı 
 
 
Késıbbi érkezését jelezte:  
Kovács Ádám János képviselı 
 
Érdeklıdı: 6 fı 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere köszönti a balatonszemesi és balatonıszödi 
Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat, az intézmények vezetıit és az érdeklıdıket. 
Megállapítja hogy a balatonıszödi Képviselı-testület 5 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes. 
 
Takács József Balatonszemes polgármestere köszönti a balatonıszödi és balatonszemesi 
Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat, azt intézmények vezetıit és az érdeklıdıket. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi Képviselı-testület 9 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes. 
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Antal János Balatonıszöd polgármestere köszönti a 2009. január 1-tıl kinevezett körjegyzı 
asszonyt. Elmondja, hogy Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı eskütétele január elején megtörtént, 
de kérésére most a Képviselı-testületek elıtt nyilvánosan is szeretné letenni az esküt. Ezután 
a körjegyzı asszony nyilvános eskütételére kerül sor. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı eskütétele után elmondja, hogy  az esküjében foglaltaknál 
szebben nem tudná a céljait megfogalmazni.  
 
 Takács József Balatonszemes polgármestere szintén köszönti a körjegyzı asszonyt. 
 
Ezt követıen a polgármesterek az együttes ülést megnyitják és ismertetik a jelenlévı 
képviselıkkel az ülés napirendi javaslatát, amelyet a Képviselı-testületek külön-külön 
„egyhangúlag” elfogadnak. 
A kiküldött meghívó szerint az alábbi napirendi tervezeteket javasolják: 
 
1./ A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
     Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
2./  Közös fenntartású intézmények költségvetésének megtárgyalása 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester  
 
3./ Beszámoló a védınıi szolgálat 2008. évi tevékenységérıl 
     Elıterjesztı: Egry Ágnes védını 
 
4. / Aktuális döntést igénylı kérdések, tájékoztatók. 
 
Antal János  Balatonıszöd polgármestere javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalása 
elıtt hallgassák meg Ernyes Ervinnek, a TKT. munkaszervezet vezetıjének  tájékoztatóját a 
közoktatási intézmények integrációjával kapcsolatban, melyrıl mindkét testület tagjai írásos 
anyagot kaptak. Elmondja, hogy január 22-én a Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának ülésén e kérdés napirendként szerepelt, és a Tanács javaslatára ez a 
kistérség valamennyi településén januárban megvitatásra kerül. 
 
A fenti javaslatot a képviselı-testületek egyhangúlag elfogadják. 
/A kistérségi Társulási Tanács írásos elıterjesztése a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 
Kistérségi Társulás január 22-én tárgyalta a közoktatási intézmények integrációját. Az ülésen 
döntés nem született, de kérték a polgármestereket, hogy az elıterjesztést terjesszék a 
képviselı-testületek elé. Amennyiben 2009. szeptember 1-tıl térségi iskolákat szeretnének 
létrehozni, abban az esetben március végéig döntést kell hozni.  A társulás általi fenntartás 
elsısorban  a normatív finanszírozási rendszer miatt fontos, de ez nem sértheti az intézmény 
szakmai önállóságát és a szakmai döntési hatásköröket.  
 
Takács József Balatonszemes polgármestere úgy véli, hogy a költségek ismerete nélkül 
nem lehet állást foglalni, a dolgot alaposan át kell gondolni. Mivel a balatonszemesi 
intézmények közös fenntartásúak, ezért mindkét képviselı-testület döntésére szükség van. 
Elmondja, hogy a közelmúltban megkereste Vörös Gyula polgármester, és szóban  jelezte 
Szólád község csatlakozási szándékát a balatonszemesi iskolához. Fontos feladatnak tartja az 
iskola bıvítését, és új konyha megépítését. Véleménye szerint Balatonszemes az a település, 
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amely a második oktatási központ lehet. Nagyon sajnálja, hogy a Beszédjavító Általános 
Iskolát és a szakszolgálatot nem tudták Balatonszemesen tartani. Az oktatásba a 90-es évektıl 
kezdve nagyon sok pénzt fektettek, és ez jó döntés volt. A témával kapcsolatban kéri a 
képviselık véleményét. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı fontosnak tartja, hogy valamennyi iskola pedagógiai 
programja ismert legyen. A pedagógia szempontból nem tud vélemény nyilvánítani. 
Gazdasági számításokra viszont szükség van, és csak azok ismerete után tudnak a testületek 
döntést hozni.  
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy a gazdasági számítások csak a 
normatívákra vonatkoznak. Ezen felül meg kell vizsgálni egyéb tényezıket is, pl. a pedagógus 
létszámot és a gazdasági szerveket. Az elıterjesztésben szereplı normatívák közül ismertet 
néhányat, és ígéretet tesz arra, hogy a következı ülésre pontos adatokat közöl. Pályázati 
lehetıségekkel kapcsolatban úgy véli, hogy kistérségi szinten több lehetıség van pályázatok 
benyújtására.  
 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı az iránt érdeklıdik, mikorra kell az ügyben döntést 
hozni.  
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy minél késıbb döntenek, annál több 
támogatástól esnek el.  
 
Gál Zoltán B.ıszöd települési képviselı: Hozzászólásában elmondta, hogy a visszavont 
normatíva (15 millió)  ha az visszakerülne, nem volna szükség integrálásra. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester véleménye szerint azért ilyen magas színvonalú az 
iskola mőködése, mert a képviselı-testülettıl jelentıs támogatást kaptak. Ugyanez nem 
mondható el minden környékbeli iskoláról. Aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy 
integrálódás esetén  alacsonyabb színvonalú lehet az oktatás. 
 
Ernyes Ervin elmondja, hogy egymás értékeire nagyon kell figyelni. 13 település 
koordinálása komoly munkát igénylı, nehéz feladat. Szakmai tapasztalatokról  kevés  
információval rendelkeznek, hiszen még nagyon  elején tart a folyamat.  
 
Nagy Gáborné B.ıszöd képviselı: Egy jól mőködı iskolának  egy kedvezıtlenebb háttérrel 
és rosszabbul mőködı iskolával való integrálása óhatatlanul színvonal csökkenéssel jár. Nem 
tartja jónak az un. utazó pedagógus elképzelést sem, a költségek jelentıs csökkenését vitatja. 
 
Fias Istvánné képviselı az iránt érdeklıdik, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha nem lép 
be valamennyi település. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy az integrációt nagyban befolyásolja 
Balatonszárszó és Balatonszemes döntése. A kiegészítı támogatás csak abban az esetben jár, 
ha kistérség lakosságszámának 50%-a,  vagy  legalább 8 település csatlakozik. 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató: Véleménye szerint az Alkotmányban biztosított „szabad 
iskolaválasztás” lehetıségét is megkérdıjelezi az integráció. A településekre rá akarják 
erıltetni a közös iskolarendszert. Nem érti, hogy ha van a kistérségi oktatásra többletpénz,  
akkor miért nincs egyébként. meggyızıdése, hogy az oktatás színvonalának rovására menne. 
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Vitatja a gazdasági gondnokság elınyeit is. A 20 mó Ft többletbıl Balatonszemes 1,3 mó Ft 
többlethez juthatna, nem kompenzálná a szakmai hátrányt. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı: Nem látta az anyagot. Jelezte, hogy akkor, amikor az 
Unióba való belépésrıl döntöttünk tudni kellett, hogy vannak ezzel járó kötelezettségek. Hogy 
miért jó ez nekünk beleértve a fenntartót is, szakmai és pénzügyi vizsgálatot igényel. Jelezte, 
hogy tisztázatlan a szakszolgálat is. 
A kirajzolódott elképzelés szerint az intézmények OM azonosítójukat megtarthatnák, de 
nagyobb pénzhez akkor lehetne jutni, ha egy OM azonosító alatt mőködne a közös intézmény.  
A vázolt megoldás azt jelentené, hogy 2 mó Ft-ér fel kellene adni a fenntartói jogokat, ezért 
nem érdemes és nem tartja elegendınek az idıt sem március 31-ig. 
 
Ernyes Ervin  munkaszervezet vezetı: Az elmúlt évben alaposan kidolgozásra került a 
pénzügyi vonzat, ez akkor lekerült napirendrıl. Nem a normatív többlettámogatás, hanem az 
egyéb elınyökben van a lényeg.  Igyekezett az elınyök és hátrányok tényszerő leírásával a 
döntést elısegíteni. 
 
Kelemen Ferenc Milklósné képviselı: A helyzet – jelenleg különösen – változó. Javasolja a 
döntést elhalasztani jövıre. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Javasolja B.földvár;B.szemes;B.szárszó iskolái részére, 
hogy egymás pedagógiai programját nézzék át, a jó ötleteket, tapasztalatokat vegyék át. 
Kiemeli, hogy az integrációval az oktatás nem károsodhat, nem kerülhet hátrányosabb 
helyzetbe. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató: A felvetésre reagálva elmondja, hogy a ped. programok 80 %-a 
Nemzeti Alaptanterven alapul, ezért kis (speciális) eltérések vannak, vagy lehetnek  
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere elmondja, hogy korrekt  írásos elıterjesztés 
készült. Szakmai indoka nem nagyon van. Más,- más probléma van a kistérségen belüli 
iskolákban. Az integrációt alaposan át kell gondolni és egyetért azzal, hogy annyira nincs 
égetı probléma Balatonszemes iskolájában, hogy márciusig elkapkodott döntést  hozzanak. 
 
Ernyes Ervin a MSZ. vezetıje: A körvonalazott modell a létszám problémákat nem oldja 
meg. Balatonszárszó és Kıröshegy már küszködik a gyermek létszám hiánnyal. Azt 
tudatosítani kell, hogy a kistérség nem tud ennyi intézményt fenntartani.  
 
Takács József Balatonszemes polgármestere: A Képviselı-testület iskola bıvítését célozta 
meg és minden megtesznek annak érdekében, hogy a jó színvonalú oktatás helyben maradjon. 
Egyértelmővé teszi, hogy Balatonszemes a késıbbiek folyamán az integrációban, mint 
„oktatási központ” jöhet számításba, figyelemmel arra, hogy a kistérségben milyen szerepet és 
lehetıséget kapott Balatonföldvár és Balatonszárszó. 
 
A képviselı-testületek a napirend elıtti tájékoztató tárgyalását ezzel bezárták. A 
polgármesterek megköszönték a munkaszervezet vezetıjének az ülésen való részvételét, a 
meghívott vendég ezt követıen az ülésterembıl távozott. 
 
Az elhangzottak után a polgármesterek 10 perc szünetet rendeltek  el. 
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SZÜNET 
 
Szünet után: 
 
1./ A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
     Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı szóbeli kiegészítıjében ismertette, hogy a luxusadó 
kivetésének alapjául szolgáló törvény Alkotmánybírósági döntés alapján hatályon kívül 
került, ezért mindkét képviselı-testületnek javasolja saját rendeletének hatályon kívül 
helyezését. A luxus adó Balatonszemesen egy adózót, míg Balatonıszödön egy adóalanyt sem 
érintett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere és Takács József  Balatonszemes polgármestere 
szavazásra bocsátotta saját településük rendelet tervezetét. 
 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Balatonıszöd Község Képviselı-testületének 1/2009 (I.26.) sz. rendelet a luxusadóról 
szóló 17/2008.(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
/rendelet a jegyzıkönyv mellékletét épezi./ 

 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Balatonszemes Község Képviselı-testületének 3/2009 (I.26.) sz. rendelete a luxusadóról 

szóló 14/2008.(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 

/rendelet a jegyzıkönyv mellékletét épezi./ 
 
 
2./  Közös fenntartású intézmények költségvetésének megtárgyalása 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester  
                            Antal János polgármester 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere elmondja, hogy  mindkét képviselı-testület 
megkapta az írásos elıterjesztést. Tudomása szerint a balatonszemesi testület 
munkamegbeszélésen már tárgyalta a költségvetést, ezért  az iránt érdeklıdik, hogy a 
kiküldött anyaggal kapcsolatban történt-e változás.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı felkéri a körjegyzı asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselı-
testületeket a bizottsági üléseken és a munkamegbeszélésen elhangzottakról. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy az elıkészítés során az 
intézményvezetıkkel történt tárgyalás és munkamegbeszélés után az eredeti elképzelésekhez 
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képes  két fontos momentum emelhetı ki. Egyrészt  az a javaslat fogalmazódott meg, hogy az 
iskola és óvoda költségvetésében szereplı felújításokra 8 millió 50 ezer forint kerüljön az 
önkormányzat összesített felhalmozási célú kiadásai közé. A másik ilyen jellegő változtatás 
az, hogy intézményi szinten 7 millió forintot helyezzenek céltartalékba. A Védınıi Szolgálat 
3 milliós keretösszegbıl gazdálkodik.  A körjegyzıséggel összefüggésben elmondja, hogy két 
költségvetés készül. A  közös fenntartású körjegyzıség mint intézmény és van 
önkormányzati, ezen belül mindkét önkormányzatnál saját igazgatási tevékenység is. A 
korábbi polgármesteri hivatali költségek összehasonlítása e kettı számadatainak együttes 
figyelembevételével vethetık össze. A körjegyzıségnél 3 millió Ft kerülne céltartalékra, a 
differenciált bérrendezésre. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı elmondása szerint az iskola és az óvoda költségvetése nem 
lett megkurtítva. Szeretnék, ha továbbra is önálló intézményként mőködhetnének. Elmondja, 
hogy a körjegyzıség állami normatívája a létrehozás tervezetéhez képest csökkent. Javasolja, 
hogy Balatonıszöd község a 8.000.-Ft/fı hozzájárulást emelje fel 10.000.-Ft-ra, hogy a 
csökkenés ne csak Balatonszemes önkormányzatát sújtsa.  A körjegyzıség költségvetését 
elfogadták, 3 millió forintot céltartalékba helyeztek. Kéri a körjegyzı asszonyt, hogy fél év 
eltelte után értékelje az apparátus munkáját.  
 
Idıközben megérkezett Kovács Ádám János települési képviselı, ezért Balatonıszöd Községi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fıre egészült ki. 
 
ifj. Boór Miklós iskola igazgató az elhangzottakat tudomásul veszi. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy takarékos és végrehajtható költségvetést 
tervezetek. Az óvodának nincs tartaléka, de a jövıben is törekedni fognak a takarékos 
gazdálkodásra. Kéri, hogy az óvodát érintı információkat mindig juttassák el hozzá. Az iránt 
érdeklıdik, hogy mennyi az óvoda céltartaléka. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy az óvodánál nincs változás, mert az iskola 
mind a 7 millió forintot átvállalta azzal, hogy az óvoda költségvetése olyan szőkre lett 
tervezve, hogy már nem bírna el 2 millió forint céltartalékba helyezését. Egyedül a 3 millió Ft 
TÁMOP-os pályázat került oda. A 7 millió Ft céltartalékról  az iskola vezetése dönt, 
elızetesen a dologi kiadások kerültek megjelölésre, konkrét költséghelyek nélkül.   
 
Takács József Balatonszemes polgármestere megköszöni az intézmények 2008. évi 
takarékos gazdálkodását, és azt hogy nem lépték túl a tervezett költségvetést.  Bízik benne, 
hogy a jövıben ezt a KHT-nál is sikerül elérni. A kisebb fejlesztéseket az elkövetkezendı 
idıben közhasznú és közcélú munkásokkal kívánja elvégeztetni. Ezzel jelentıs 
költségcsökkentést lehet elérni. Reméli, hogy a kurtaxa bevételek ez évben is kedvezıen 
alakulnak, de tart némi csökkenéstıl. Az oktatási intézményekre évek óta jelentıs összeget 
áldoz a képviselı-testület, ezért törekedni kell a színvonal megırzésére.  
 
Nagy Gáborné balatonıszödi képviselı az Óvodaszék ülésén felmerült problémáról 
tájékoztatja a képviselıket. E szerint az óvodában nem kellıképpen megoldott a karbantartási 
munkák elvégzése. Kéri, hogy ennek megoldására  tegyenek javaslatot.  
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy  az óvodavezetı asszony kérésére szükség 
esetén mindig átküldenek egy karbantartót a munkák elvégzésére. Lehetıségként felmerült 
még,  hogy a hét egyik napján egyik karbantartó az óvodában végezze el a  karbantartási 
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munkákat, de ez szinte megoldhatatlan feladat. A képviselı-testületek részérıl elhangzott egy 
olyan javaslat, hogy a Prémium Évek keretében nyugdíjba vonult karbantartó heti egy 
alkalommal  történı munkába rendelésével ez a probléma megoldható lenne.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı  elmondja, hogy munkamegbeszélésen ezzel kapcsolatban 
konszenzus született. Amennyiben az óvodavezetınek ez a megoldás megfelel, a jövıben 
berendelik a nyugdíjas karbantartót munkavégzésre.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı asszony ezt a megoldást jónak találja,  és megköszöni a 
probléma gyors megoldását. 
 
Mischl Antalné képviselı  javasolja, hogy az iskola vízfogyasztását a költségvetésben m3-
ben is  adják meg, ne csak az összeget szerepeltessék. Ezzel áttekinthetıbbé válhat a 
fogyasztás ellenırzése. Véleménye szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet tudni, 
hogyan alakulnak az energia árak, ezért elıfordulhat gázár csökkenés is, a költségvetésben 
viszont többet terveztek. Továbbá az iránt érdeklıdik, hogy az esti órákban miért van teljes 
egészében kivilágítva az épület. 
  
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató válaszol a képviselı asszony által felvetett észrevételekre. 
Elmondja, hogy az elmúlt évben a konyhát is rákötötték a szennyvíz hálózatra, ezáltal 
növekedett a vízdíj is. A gázárcsökkenéssel kapcsolatban nem lát garanciát arra, hogy a közel 
jövıben ez megvalósul, de mindenképpen takarékos gazdálkodásra törekednek. Az esti 
világítás szükségességét azzal indokolja, hogy  sportcsarnok szinte a hét minden napjára bérbe 
van adva, és ahhoz a világítást  biztosítani kell, a  folyosókon pedig a takarítónık végzik a 
munkájukat. 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere a PGB vezetıjétıl kérdezi, hogy milyen módon 
képzelik el a normatíva kompenzálását. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı közli, hogy  a 8 ezer forintos támogatás kiegészítésére 
gondoltak.  
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere elmondja, hogy tudomásul veszik a kérést. 
Javasolja, hogy fél év elteltével térjenek vissza a témára, továbbá kéri, vegyék figyelembe 
hogy minden normatíva csökkent. Mindkét település költségvetését érinti az emelés, ezért 
nem zárkóznak el a dologtól, de javasolja egy késıbbi idıpontban való tárgyalását.  
 
Takács József Balatonszemes polgármestere elmondja, mivel bizottsági döntésrıl van szó,  
ezért nem minden képviselı tudott a javaslatról. Véleménye szerint is késıbb kell visszatérni 
a témára.  
Miután újabb hozzászólás, javaslat nem érkezett elıször Antal János polgármester, majd 
Takács József polgármester külön-külön szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 
 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
1/2009 (I.26.) számú határozata 
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Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete megtárgyalta a közös fenntartású intézmények 
– iskola, óvoda -, Körjegyzıség, - valamint a védınıi 
szolgálat 2009. évi költségvetésének tervezetét, amelyet 
a vitában elhangzottakkal együtt elfogad és javasolja 
azok változtatás nélküli beépítését a Balatonszemesi 
Önkormányzat költségvetési rendeletébe. 
 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
2/2009 (I.26.) számú határozata 
 

Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete a közös fenntartású intézmények – iskola, 
óvoda -, 2009. évi mőködéséhez 8.000 ezer Ft 
támogatást nyújt, amit két egyenlı részletben – 2009. 
március 1-ig illetve 2009. szeptember 1-ig utal át a 
balatonszemesi önkormányzat költségvetési számlájára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét 
átadott pénzeszköz címén az önkormányzat 
költségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse és 
gondoskodjék annak határidıben történı átutalásáról. 

Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2009. március 1. 
    2009. szeptember 1. 
 

A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
3/2009 (I.26.) számú határozata 
 
Balatonıszöd Község Önkormányzat Képviselı-
testülete a Balatonszemes-Balatonıszöd Községek 
Körjegyzısége létrehozására és mőködésére kötött 
megállapodás 10./ pontja alapján   a balatonıszödi 
önkormányzat részére, 4.432 ezer Ft-os intézmény-
fenntartási támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint mőködési célra átadott pénzeszközt 
szerepeltesse és gondoskodjék annak idıarányos 
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átutalásáról, valamint az I. félévi beszámoló 
tárgyalásakor  az összeg felülvizsgálatáról. 

Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2009. február 19. 

Átutalásra:  március 31;   szeptember 30.,                    
Összeg felülvizsgálatára az I. félévi    
beszámolót    tárgyaló KT. ülés. 

 
 
Takács József polgármester átvette a szót és kérte a határozati javaslatokban a döntések 
meghozatalát. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

9/2009 (I.26.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
megtárgyalta a közös fenntartású intézmények – iskola, óvoda, 
körjegyzıség, valamint a Védınıi Szolgálat 2009. évi költségvetésének 
tervezetét, amelyet a vitában elhangzottakkal együtt – figyelembe véve 
Balatonıszöd Község Önkormányzat javaslatát – elfogad és elrendeli 
annak az Önkormányzat költségvetési rendeletbe történı beépítését. 
Felkéri a polgármestert a rendelet elkészítésére és a Képviselı-testület  
elé terjesztésére. 

 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. február 5. 

 
 

 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

10/2009 (I.26.)  számú Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete  
köszönettel elfogadja a balatonıszödi önkormányzat által nyújtandó,  
8000 ezer Ft-os intézmény-fenntartási támogatást. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az önkormányzat 2009. 
évi költségvetési rendeletének tervezetében, mint mőködési célra átvett 
pénzeszközt szerepeltesse. 

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2009. február 23. 
 

 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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11/2009 (I.26.). számú Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Balatonszemes-Balatonıszöd Községek Körjegyzısége 
létrehozására és mőködésére kötött megállapodás 10./ 
pontja alapján   a balatonıszödi önkormányzat által 
nyújtandó, 4.432 ezer Ft-os intézmény-fenntartási 
támogatást tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az  
önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében, mint 
mőködési célra átvett pénzeszközt szerepeltesse és 
gondoskodjék az I. félévi beszámoló tárgyalásakor  ezen  
összeg felülvizsgálatának elıterjesztésérıl. 

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2009. február 23. Összeg  

felülvizsgálatára az I. félévi beszámolót  tárgyaló 
KT.  ülés. 

 
 

 
3./ Beszámoló a védınıi szolgálat 2008. évi tevékenységérıl 
     Elıterjesztı: Egry Ágnes védını 
     /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere felkéri Egry Ágnes védınıt, hogy amennyiben az 
írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítést kíván tenni, akkor azt tegye meg.  
 
Egry Ágnes védını kiegészítésként elmondja, hogy a balatonszemesi tanácsadó helyiség 
nem alkalmas egészségügyi ellátásra. Az akadálymentesítés nincs megoldva, és a babakocsik 
tárolása is gondot okoz. A beteg gyermekek és a csecsemık elkülönítését már sikerült 
megoldani. Problémaként említi, hogy a tanácsadót már kora reggel kinyitják, ezzel lehetıség 
nyílik arra, hogy idegenek is a helyiségbe jussanak. Kéri, hogy az csak tanácsadás  és  
gyermekorvosi rendelés idején legyen nyitva. Takarékossági szempontból javasolja, hogy a 
főtést csak rendelés elıtt kapcsolják be. Tájékoztatja a testületeket, hogy a gyermekek 
körében új szőrıvizsgálatok bevezetésére került sor. Az ehhez szükséges eszközök 
megvásárlásához kér támogatást. Hiányosságként említi, hogy a védınınek nincs internet 
hozzáférési lehetısége, amelyre a jelentések küldéséhez szükség van. Jelenleg ezt a feladatot 
Balatonszárszón meg tudja oldani, de kéri, hogy Balatonszemesen is biztosítsanak lehetıséget 
számára az internet használatára.   
 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı az iránt érdeklıdik, hogy mekkora összegre van 
szükség a szőrıvizsgálati eszközök beszerzéséhez. 
 
Egry Ágnes védını elmondja, hogy a laborvizsgálatok költsége kb. 4.500.-Ft/év. 
 
Petrus Péter képviselı úgy véli, ezeket a vizsgálatokat támogatni kell. 
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Takács József Balatonszemes polgármestere megköszöni a beszámolót. Ígéretet tesz rá, 
hogy a felmerült hiányosságokat mielıbb ki fogják küszöbölni.  Örömmel közli, hogy a 
védını munkájával kapcsolatban nagyon jó vélemény alakult ki a településeken.  
 
Mivel több hozzászólás, kérdés nem merült fel elıször Antal János Balatonıszöd 
polgármestere, majd Takács József Balatonszemes polgármestere bocsátotta szavazásra a 
határozati javaslatot: 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
4/2009 (I.26.) számú határozata 
 
Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete  a közösen fenntartott Védınıi szolgálat 2008. 
évi tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg 
tudomásul veszi. 

                                    Felelıs: Antal János polgármester 
                                    Határidı: azonnal 
 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

12/2009 (I.26.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Balatonıszöddel közösen fenntartott Védınıi Szolgálat 2008. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta és azt a vitában 
elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg tudomásul veszi. 
 
Felelıs: Takács József 
Határidı: 2009. február 15. 

 
 
Mivel a fentieket követıen más kérdés, kérés, bejelentés vagy hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármesterek az együttes ülést 16.50 perckor bezárták, az ülések külön – külön  
 
 

K.m.f. 
 
 

Antal János       Takács József 
polgármester       polgármester 
 
 
    Dr. Valkó Zsuzsanna 
              körjegyzı 


