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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Balatonszemes  és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében 
közösen megtartott  nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részéről: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Dr. Sarinay György fogorvos 
Liber Árpád  Bélka     Kertész Adél KFT ügyvezető 
Ifj. Vasicsek László települési képviselők             Szilvai Renáta köztisztviselő   
Dr. Zóka László képviselő /később érkezett/  
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő 
Gál Zoltán települési képviselők. 
 
Távolmaradását előre jelezte: Hosszú Péter képviselő 
 
Érdeklődő: 3 fő 
    
          
Takács  József polgármester köszönti a Képviselő-testületek tagjait, és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselő-testület 6 fővel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonőszödi 
képviselő-testület 4 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester előterjesztette a  napirend  tervezeteit.  
 

1./  A Körjegyzőség, Iskola, Óvoda, Védőnői szolgálat költségvetésének  
      II. fordulóban történő megtárgyalása 

                 Előterjesztő: Takács József polgármester 
        Antal János polgármester 
                 Kiegészítő jelentést adnak: Intézményvezetők. 
 
         2. / Alapító okiratok módosítása 
                  Előterjesztő: Takács József polgármester 
        Antal János polgármester 
 
            3./  Aktuális közös ügyek 
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                  - Dr. Sarinay György fogorvos beadványa. 
                  - Egyebek 
 
A napirendi tervezeteket a képviselő-testületek külön-külön egyhangú szavazattal tárgyalásra 
elfogadták. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./  A Körjegyzőség, Iskola, Óvoda, Védőnői szolgálat költségvetésének  
     II. fordulóban történő megtárgyalása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
               Antal János polgármester 
     Kiegészítő jelentést adnak: Intézményvezetők. 
    /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, vannak olyan dolgok, amelyek nem szerepelnek 
minden évben a költségvetésben, de most ott szerepel az előterjesztésben. Kéri a képviselőket, 
mondják el véleményeiket.  
 
Antal János polgármester az iránt érdeklődik, iskola, óvoda vagy körjegyzőség 
vonatkozásában? 
 
Takács József polgármester javasolja, hogy a jubileumi jutalom kifizetésével kezdjék. Ezt 
követően felolvassa a határozati javaslatot.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Mivel körjegyzőségről van szó, úgy érzi illendő néhány 
szót szólnia. A költségvetés tárgyalásának 1. fordulója január 16-án volt a közös testületi 
ülésen. Jogos elvárás a működési kiadások és bevételek egyensúlyának megteremtése 2012-
re. Ennek hatására átdolgozásra került az előirányzat. Különösen Balatonszemesen volt olyan 
szituáció, hogy a működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat. Ennek két 
megoldása adódott, egyrészt a bevételi oldalt kellett reálisan megemelni, másrészt a kiadási 
oldalt csökkenteni. A bevételi oldal növekedése volt a jelentősebb tétel, a működési költségek 
csökkentésébe viszont csak a dologiakat tudtuk „megnyirbálni”. A személyi kiadásokat nem 
javasolták módosítani, mert ez az az év, amikor bizonyos kötelező kiadásokat törvény ír elő, 
ilyen pl. bérkompenzáció. El lehet mondani, hogy a körjegyzőség 13 dolgozójából 11 fő 
bérkompenzációra jogosult, ami jelentős mértékben megnöveli a személyi kiadásokat. 
Emellett rendkívüli kiadásként jelentkezik 4 dolgozó jubileumi jutalmazása, amelynek 
összege a törvény előírása szerint kb. 4 millió forintot jelent.  Úgy ítéljük meg, hogy 
lakosságszám arányosan is, de más szempontok figyelembe vételével is úgy volna igazságos 
és elegáns, ha Balatonőszöd is hozzájárulna ezeknek a kiadásoknak a fedezéséhez. 
Elképzelhető, hogy évekig senki nem lesz jogosult jubileumi jutalomra, de idén ez most így 
alakult. Ezeket mindenképpen ki kell fizetni, és amennyiben Balatonőszöd ezt nem vállalja, 
abban az esetben ez Balatonszemes költségvetését terheli, de ez így nem lenne igazságos. 
Nem várható el, hogy ezt az összeget akár az iskolától, akár az óvodától vagy a művelődési 
háztól levegyék. 
 
Antal János polgármester: Lehet, hogy nem lenne elegáns és igazságos, ha azt mondaná 
Balatonőszöd, hogy nem kívánnak részt vállalni ebből a teherből, de lehet hogy az sem 
elegáns és igazságos, ahogy ez most felmerült. Képviselő társaival erről a dologról már 
beszéltek, röviden úgy tudná összefoglalni, hogy a képviselő-testület tartja magát a 2009-es 
megállapodáshoz. A megállapodás tartalmazza a 8 ezer forintos összeget, melyet állandó 
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lakosonként  fizettek, amit azóta folyamatosan emeltek az infláció mértékével, annak ellenére, 
hogy a megállapodás az infláció mértékével történő emelésre csak lehetőséget adott. Egészen 
a mostani időpontig úgy tűnt, hogy ezt a megállapodást sikerült tartani. Megemlíti, hogy 
amikor nehéz helyzetben volt Szemes, már január első napjaiban utalták az összeget, noha a 
megállapodásban későbbi időpont szerepelt. Még a legutolsó januári közös testületi ülésen is 
úgy volt, a balatonőszödi testület döntött arról, hogy a megállapodás szerint mekkora összeget 
fognak Szemesnek átutalni. A szemesi testület ezt akkor köszönettel elfogadta. Ezért most 
meglepetésként ért mindenkit a mostani előterjesztés, amelyből az tűnik ki, mintha a 
balatonőszödi testülettel már egyeztetés történt volna, de erre nem került sor. A 
balatonszemesi testület által hozott határozat azt is tartalmazza, azon kívül, hogy köszönettel 
veszik az összeget, csak akkor szükséges a közös testületi ülés összehívása, ha lényegesen 
változnak a költségvetés számai. Nem ismeri Balatonszemes költségvetésének alakulását, de 
abban a tekintetben, amiről most szó van, a januári ülés óta az a költségvetés nem változott. 
Ez önmagában nem indokolná, hogy most együtt legyenek, és az általuk fizetendő összegről 
újra tárgyaljunk. Álláspontjuk az, hogy tartják magunkat a 2009. évi megállapodáshoz. Az 
elmúlt évben is volt ilyen jellegű kiadás, csupán kevesebb, ezért ezt nem rendkívüli dolog. 
 
Böröczky Szilárd képviselő véleménye szerint mindig korrekt volt az együttműködés 
Balatonőszöddel.  Elfogadja Antal János polgármester érveit, de toleranciát kér az 
őszödiektől. Köszöni az őszödi testület eddigi hozzáállását, és tudomásul veszi, hogy 
Balatonszemesnek kell nagyobb részben megoldani a problémát.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: 4 millióról van szó? Törvény szabályozza a jubileumi jutalom 
kifizetését. Elmondja, hogy szakértő segítségét is igénybe vette a költségvetés áttekintéséhez.  
A szakértő szerint Balatonszemes-Balatonőszöd viszonylatában, figyelembe véve a tanulók 
számát, az óvodások számát valamint a lakosság számát, akkor durván, a jelenlegihez képes 
14 millióval kevesebbet fizet Balatonőszöd. Ezzel nincs is különösebb problémája. Korábbi 
ülésen felmerült az iskola és az óvoda többletköltsége, noha nagyon kevés a pénz, a fejlesztési 
célú beruházásokat más forrásból próbáljuk biztosítani. Mivel ez egyszeri alkalom, nem kell 
rögtön elutasítani, el kellene gondolkodni, érdemes-e róla tárgyalni. Nincs ellene kifogása, de 
egy ilyen felvetéskor partnerként kell gondolkodni, főként, ha ezt törvény írja elő. 
 
Antal János polgármester: Mindkét település figyelembe vette a teherbíró képességeit. A 
körjegyzőség megalakítását sok egyeztetés előzte meg. Az egyik elvárás a körjegyzőség 
létrehozásának kezdeményezésekor az volt, hogy anyagilag minimum járjanak jobban, mint 
annak előtte. Az már akkor mindenki előtt világos volt, amennyiben Balatonszemes és 
Balatonőszöd úgy alkot körjegyzőséget, hogy lakosság arányosan megosztjuk a körjegyzőség  
költségeit, akkor Balatonőszöd részéről semmi értelme annak, hogy kezdeményezzük, mert az 
akkori őszödi költségektől magasabb lett volna közös fenntartású hivatalnak az a költség 
része, amit nekünk kellett volna vállalnunk. Akkor legelőször meghatároztuk, hogy 
mennyivel tudunk hozzájárulni az iskola és az óvoda működtetéséhez szintén ezen az alapon. 
Addig működött az, hogy amit kellett, azt mindig megfizettek. Megérti, hogy Szemesnek 
vannak tervei, de ugyanúgy Őszödnek is vannak. Figyelembe kell venni az arányokat is, ki 
mekkora pénzeszközzel rendelkezik. Kéri, Balatonőszöd teherbíró képességét is vegyék 
figyelembe. Balatonőszödön tett esküt, Balatonőszödöt kell képviselnie. Keresték, hol van a 
2009-es megállapodásban a „csont”. Egy dolog nem derült ki egyértelműen a 
megállapodásból, hogy minden egyes évben az aktuális népességszámot veszik figyelembe, 
vagy pedig a 2009-es bázist. Csak azért érte meg utána számolni, mert kiderült az, hogy ha 
minden évben külön-külön kiszámolták volna az éppen aktuális népesség alapján, a négy év 
alatt akkor is 200 ezer forintnyi különbség jött volna ki a mostani számítási metódussal 
szemben. Balatonőszöd is most készíti a költségvetését, és bejöttek olyan tételek, amelyek 
korábban nem voltak ismertek.  
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Takács József polgármester elmondja, hogy soha nem volt gond a körjegyzőség 
működésével. Balatonőszöd mindig a megállapodásnak megfelelően fizetett. Amiről most szó 
van, az nem évente visszatérő kiadás. Az állam egyre kevesebb támogatást nyújt, ezért a 
problémát közösen kell kezelni. Ez egy különleges helyzet, nincs szó vitáról, mindenkinek 
vagy egy fajta elképzelése a költségvetésről, de hangsúlyozza, ez egy egyszeri, különleges 
eset.  
 
Antal János polgármester: Gyakorlatilag körjegyzőség létrehozása óta nem volt arra példa, 
hogy a balatonőszödi testület nagyobb, mélyrehatóbb betekintést kívánt volna a közös 
fenntartású intézmények költségvetésébe. Minden évben döntöttek az átadandó pénzeszköz 
összegéről, és rábízták a balatonszemesi testületre a költségvetés megalkotását. Ez a dolog 
eddig működött is. Ha Szemes problémáit ez az 1,2 millió forint oldaná meg,  akkor nagyon 
nagy baj van. Ha Őszöd a kevesebb költségvetéséből könnyebben kigazdálkodja az 1,2 milliót 
mit Szemes a sajátjából, akkor itt valamit nagyon át kellene nézni. Idén már nincs értelme 
megváltoztatni a megállapodást, hiszen jövőre úgy is változni fog minden. Ha kell, végig 
lehet menni minden költségvetési soron, és minden kimutatást át lehet nézni.  Meg lett volna 
rá a lehetőség, de nem mentek bele a szemesi költségvetés részleteibe. 
 
Takács József polgármester: A mi ügyünk a mi ügyünk, a mi pénzünk a mi pénzünk, a mi 
értékeink a mi értékeink! Mások vagyonát, költségvetését tiszteletben tartja. Kikéri magának, 
hogy Balatonszemesen problémák vannak, vagy lennének, ha belemásznának a 
költségvetésbe. 
 
Antal János polgármester: Takács polgármester úr összevonta a mondatokat. Akkor vannak 
nagy problémák, ha 1,2 millió forinton áll vagy bukik a költségvetés. 
 
Takács József polgármester: Azt nem a polgármester fogja eldönteni, hogy áll vagy bukik a 
költségvetés. Nekünk ezt ide kellett hozni, meg akarjuk oldani. Balatonszemesen még olyan 
nem volt, hogy valakinek jubileumi jutalmat ne fizettünk volna ki. Megbecsüljük a 
dolgozóinkat, kiállunk a dolgozóink mellett. Nem 1,2 millió forinton múlik, hogy 
Balatonszemes tönkre megy vagy sem, de ez egy új helyzet, nem a polgármester fogja 
eldönteni a kifizetést, hanem a testületek döntenek.  
 
Liber Árpád Béla képviselő örült volna, ha korábban megnézték volna az intézmények 
költségvetését az őszödiek, de erre a jövőben is lesz lehetőség. Elmondja, hogy a Kft. 
kivételével minden intézménytől vettek  el valamekkora összeget. A jubileumi jutalmat ki kell 
fizetni akkor is, ha Balatonőszöd nem járul hozzá,  ezért örülne, ha megmondanák, honnan 
lehet elvenni ezt a pénzt. Segítség lenne, ha javasolnának valamit.  
 
Antal János polgármester elmondja, hogy nem szándékoznak teljes mértékben belelátni 
Balatonszemes költségvetésébe, őket csak a körjegyzőség költségvetése érinti. Nem tudja, mi 
változott egy hónap alatt, januárban  mindkét testület elfogadta Balatonőszöd által felajánlott 
összeget, és azóta egy fillérrel nem változott a körjegyzőség  költségvetése.  Azért nem 
kérdeztek bele a költségvetésbe, mert viszonylag alacsony összeggel járulnak hozzá a 
körjegyzőség működéséhez. Úgy véli, Őszödnek nem szabad abba beleszólni, hogy Szemes 
honnan vesz el pénzt, nincs is ilyen irányú késztetésük. Egy hónap alatt nem változott semmi, 
nem tudja honnan jött ez a nem számított kiadás. Ha ezt egy hónappal ezelőtt megtárgyalták 
volna,  talán az lett volna az elegánsabb megoldás. Körjegyző asszonnyal ugyan korábban 
váltottak néhány szót a dologról, de ezen kívül nem történt semmi, ez nem volt sem ígéret, 
sem pedig elkötelezettség. Jelen pillanatban Balatonőszöd nem tudja felvállalni ezt a plusz 
költséget.  
 
Takács József polgármester: Ez a dolog utólag merült fel, lehetőség volt arra, hogy most 
idehozzuk. Bárhonnan közelítjük meg a témát, nem jutunk előre. 
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Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Az őszödi polgármester úr részéről elhangzott, hogy a 
teljesítő képességhez mérten lettek megállapítva az összegek. Véleménye szerint a teljesítő 
képesség az évek folyamán változott. 2012. január 1-től sok új jogszabály lépett életbe, 
amelyeknek betartása kötelező. Valóban előzetesen jelezve lett Antal János polgármester 
úrnak, előfordulhat, hogy esetlegesen kevés lesz az a működési bevétele Szemesnek, ami 
fedezhetné az összes kiadásait. Ez történt, nem új dolgok jöttek be, de annak az elvárásnak 
eleget kell tenni, miszerint nem mehet mínuszba az önkormányzat működési költsége, ez 
törvényben is lett rögzítve. Szerkezetileg át kellett alakítani a költségvetést, az egyensúly 
megtartása érdekében.  Javasolja, fejezzék be a vitát, és csökkentsék a körjegyzőség 
költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 1,2 millióval, erre a helyzetre jelenleg jobb 
megoldást nem tud. Valamilyen módon a körjegyzőség ezt ki fogja gazdálkodni, hiszen az év 
folyamán két dolgozó nyugdíjba vonul. Legfeljebb nem várjuk meg az év végét, hanem év 
közben elengedjük őket. 
 
Liber Árpád Béla képviselő elfogadja a javaslatot. 
 
Mihály Sándor alpolgármester úgy véli, korai volt erről dönteni, hiszen a 2012. évi 
költségvetést még nem tárgyalta a balatonőszödi testület, azt sem tudni, jut-e rá pénz. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Mindkét testület egyedi ülésen fogja a költségvetését 
tárgyalni.  
 
Boór Miklós képviselő: Az iskola költségvetését illetően sajnálatos, hogy az állam kivonult a 
támogatásból. A tavalyi év bázisévnek tekinthető. Úgy véli, az összeállított költségvetés 
korrekt és tartható. Felhívja a figyelmet a kastélyiskola fenntartási költségeire, amelyek 
eléggé magasak. Sokba kerül a fűtése, ami éves szinten kb. 1,2 millió forintot jelent. 
Amennyiben a zeneiskolát le lehetne vinni az új iskola épületébe, ezek a költségek jelentősen 
csökkennének. Úgy látja, a padlástérben ki lehetne alakítani két helyiséget, ez által a régi 
iskolában megszűnhetne a tanítás. Ha a fűtés költségét ráfordítanánk, és a karbantartók 
munkáját igénybe vennénk, ez megvalósítható lenne, és hosszabb távon megtérülne. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető elmondja, hogy évek óta a takarékosságra törekednek. 
Sok segítséget kapnak az alapítványtól, valamint a szülői szervezettől. Igyekeznek minden 
pályázati lehetőséget megragadni. Egy benyújtott pályázatról rövid időn belül döntés várható. 
Minden dolgozó a törvény által garantált illetményt kapja. Egy kivétellel valamennyien 
jogosultak a bérkompenzációra. A jövőt illetően folyamatos cserére szorulnak az eszközök és 
a bútorok. ÁNTSZ ellenőrzés folyamatos, a hiányosságok felszámolását igyekeznek mindig 
elvégezni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy az alapító okiratok módosításra kerülnek. 
Módosulnak a költségvetési keretszámok, az utolsó megbeszélés szerint a konyha önálló 
intézménnyé alakul. Az iskola, óvoda, konyha összes költségvetésének 3 elemi költségvetési 
összességében nem változna, de szerkezetét illetően ehhez igazodna. Ez azt jelenti, hogy az 
alapfokú oktatás (iskola) célra 129.248 ezer, óvoda 35.581 ezer, míg az étkezés (konyha) 
42.161 ezer Ft lenne. A konyha I. fordulóban az iskolánál, jelenleg az óvodánál van 
részletezve. 
 
Dr. Zóka László képviselő úgy érzi, nem vesézték ki teljesen a költségvetést. Kéri 
pontosítsák az összeget. A körjegyzőség sem kerülhet hátrányos helyzetbe, nem lehet 
bizonytalanság, nem ért egyet az összeg csökkentésével. Természetesen a takarékos 
gazdálkodás a körjegyzőségre is vonatkozik.  
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Antal János polgármester egyet ért a képviselő úrral, nem biztos, hogy le kellene 
csökkenteni a körjegyzőség költségvetését. Véleménye szerint a lényegen nem változtat, ha 
marad az eredeti kidolgozott költségvetés. A módosításra év közben is van lehetőség.  
 
Liber Árpád Béla képviselő úgy látja, ha ez az összeg nem a körjegyzőségtől lett volna 
lehúzva, akkor a többi intézményt érintené.   
 
Takács József polgármester a jegyző által ismertetett javaslatok, és elhangzott tájékoztatón 
alapuló közös intézmények elemi költségvetési tervezeteket javasolja elfogadni. 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 33/2012 (02.20) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A 
Balatonszemes-Balatonőszöd Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetési tervezetét 1,2 millió Ft-tal csökkentve 71 millió 170 ezer Ft 
keretösszeggel, ezen belül a bért  - 1 millió, a járulékot - 200 ezer Ft-tal 
módosítva,  ezzel egyidejűleg a költségvetési rendeletben szereplő bevételi 
és kiadási főösszeget is csökkentve fogadja el. 
A csökkentés alapján a személyi jellegű kiadásokat a rendelet kiemelt 
előirányzatainál is 1 millió Ft-tal, míg a szociális adót - 200 ezer Ft-tal kell 
korrigálni. 
A Képviselő-testület tudomásul vette azon tájékoztatást, amely az iskola,- 
óvoda,- és konyha átszervezése esetén egy-egy intézménynél az előzetesen 
tervezett költségvetési keretösszegek (szétosztás utáni) szerkezeti 
változását eredményezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: előkészítésért dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 

A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 12/2012 (02.20) számú  
                        Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Balatonszemes-Balatonőszöd Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetési tervezetét 1,2 millió Ft-tal csökkentve 72 millió 170 ezer Ft 
keretösszeggel elfogadja. A csökkentés alapján a személyi jellegű 
kiadásokat - 1 millió Ft-tal, míg a szociális adót - 200 ezer Ft-tal kell 
korrigálni. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a közös intézmények átszervezésével 
járó - konyha kiválásának esetére ismertetett - tájékoztatást, amely  az 
iskola,- óvoda,- és konyha alapfeladataira történő szétbontás után egy-egy 
intézménynél az előzetesen tervezett költségvetési keretösszegek szerkezeti 
változását eredményezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: előkészítésért dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
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Antal János Balatonőszöd polgármestere jelzi, hogy a védőnői szolgálatra vonatkozóan 
nem került sor és nem értik miért lett 300 ezer a jelenlegi határozati javaslatban, amikor az 
első fordulóban 400 ezer Ft volt. 
 
dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Az I. fordulóban a lakosságarányos számadat 395 ezer Ft 
volt, akkor felfelé kerekítés történt. 
 
Antal János polgármester az utólagos vita elkerülése végett a lakosságarányosan járó 400 
ezer Ft összeget javasolja megszavazni. 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 13/2012 (02.20) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat a Balatonszemes Község 
önkormányzatával közösen ellátott védőnői szolgálat működési 
kiadásaihoz lakosságszám arányosan a 2012. évi költségvetési bevételei 
terhére 400 ezer Ft összegű támogatást biztosít.  
A működésre véglegesen átadott pénzeszközt két egyenlő részletben 
2012.március 15 és  szeptember 15-ig átutalással teljesíti a balatonszemesi 
községi önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Antal János polgármester 
 

A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 34/2012 (02.20) számú    
                   Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a Balatonőszöd Község 
önkormányzatával közösen ellátott védőnői szolgálat 2012. évi működési 
kiadásaihoz átadott 400 ezer Ft összegű fenntartási támogatást köszönettel 
elfogadja, költségvetésébe beépíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
2. / Alapító okiratok módosítása 
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
       Antal János polgármester 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  35/2012 (02.20) számú      
                  Képviselő-testületi határozata: 

 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonőszöd 
Községi Önkormányzattal közös fenntartású  Körjegyzőség  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítását a  2011. évi CXCV. tv. és a 
368/2011 (XII.31) Korm. rend. –nek  megfelelően módosítja és a 
jegyzőkönyvhöz csatolt - egységes szerkezetbe foglaltak szerint – elfogadja. 
Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar     

                             Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása vétel végett nyújtsa be. 
 
                              Határidő: azonnal, az alapító okiratban jelzett  jogszabály módosításoknál az  
                                            Áht és Korm. rend. hatálybalépése 

Felelős: Takács József polgármester, MÁK felé történő benyújtás          
              előkészítéséért  Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  
 
 

A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 36/2012 (02.20) számú    
                            Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonőszöd 
Községi Önkormányzattal közös fenntartású  Nyitnikék Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT a  2011. évi CXCV. tv. és a 368/2011 (XII.31) 
Korm. rend. –nek  megfelelően módosítja és törzsszám, adószám és 
számlaszámokkal kiegészítve a jegyzőkönyvhöz csatolt - egységes 
szerkezetbe foglaltak szerint – elfogadja. 
Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar     

                              Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása vétel végett nyújtsa be. 
 
                            Határidő: azonnal, az alapító okiratban jelzett  jogszabály módosításoknál az  
                                            Áht és Korm. rend. hatálybalépése 

Felelős: Takács József polgármester, MÁK felé történő benyújtás    
              előkészítéséért  Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  

 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 37/2012 (02.20) számú   
                            Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonőszöd 
Községi Önkormányzattal közös fenntartású  Reich Károly Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRATÁT a  2011. évi CXCV. tv. és a 368/2011 
(XII.31) Korm. rend. –nek  megfelelően módosítja és törzsszám, adószám és 
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számlaszámokkal kiegészíti. Az  étkezési feladatokat ellátó konyha 
kiválással történő költségvetési szerv alapítása miatt a  
15.3 pontból az étkezésre vonatkozó szakfeladatokat, valamint a  
15.6 kiegészítő tevékenységet teljes egészében törli,  
a 15.5 pontban megjelölt szakfeladatot vállalkozási tevékenységre módosítja 
és a jegyzőkönyvhöz csatolt - egységes szerkezetbe foglaltak szerint – 
elfogadja. 
Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar     

                            Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása vétel végett nyújtsa be. 
 
 
Határidő: azonnal és 2012. március 31. 
Felelős: Takács József polgármester, MÁK felé történő benyújtás előkészítéséért  
              Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  
 
 

A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 38/2012 (02.20) számú   
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonőszöd 
Községi Önkormányzattal közös fenntartású  Reich Károly Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálattól kiválással létrehozza a Balatonszemes Községi Önkormányzat 
Közkonyháját. A jogelőd költségvetési szerv alapító okiratából törölt 
szakfeladatokat és tevékenységi köröket a Közkonyha új alapító okiratában – mint 
alaptevékenység – a  jegyzőkönyv mellékletét képező módon a  2011. évi CXCV. 
tv. és a 368/2011 (XII.31) Korm. rend. –nek  megfelelően elfogadja. 
Az intézmény vezetőjeként Bene Zoltánné 8636 Balatonszemes, Táncsics u. 
4.sz. alatti lakost 2012. április 1-től- 2017. március 31-ig megbízza. 
A kiválással létrejött költségvetési szervezet adószámát, számlaszámát és 
törzsszámát meg kell kérni. 
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy az alapító okiratokat aláírva 
továbbítsák bejegyzés végett a Magyar Államkincstár felé oly módon, hogy 
az április 1-i hatállyal bejegyzésre kerüljön. 
Az önkormányzat költségvetési rendeletében 2012. április 1-i hatállyal az 
önállóan működő intézmény elemi költségvetését be kell építeni. A 
gazdálkodását a jogelőd szolgáltatási szerződése alapján a Körjegyzőség 
végzi, melyre a kiválásra létrejött intézménnyel a szerződést meg kell kötni. 
 
Határidő: azonnal és április 1; ill. ez időtől folyamatos 
Felelős: Takács József polgármester, MÁK felé történő benyújtás előkészítéséért  
              Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  
 
 

A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 14/2012 (02.20) számú    
                         Képviselő-testületi határozata: 
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Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemes 
Községi Önkormányzattal közös fenntartású Körjegyzőség  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítását a  2011. évi CXCV. tv. és a 
368/2011 (XII.31) Korm. rend. –nek  megfelelően módosítja és a 
jegyzőkönyvhöz csatolt - egységes szerkezetbe foglaltak szerint – elfogadja. 
Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar     

                              Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása vétel végett nyújtsa be. 
 
                              Határidő: azonnal, az alapító okiratban jelzett  jogszabály módosításoknál az  
                                           Áht és Korm. rend. hatálybalépése 
                            Felelős: Antal János  polgármester, MÁK felé történő benyújtás   
                                         előkészítéséért  Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  

 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 15/2012 (02.20) számú   
                           Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemes 
Községi Önkormányzattal közös fenntartású Nyitnikék Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT a  2011. évi CXCV. tv. és a 368/2011 (XII.31) 
Korm. rend. –nek  megfelelően módosítja és törzsszám, adószám és 
számlaszámokkal kiegészítve a jegyzőkönyvhöz csatolt - egységes 
szerkezetbe foglaltak szerint – elfogadja. 
Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar     

                            Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása vétel végett nyújtsa be. 
 
                            Határidő: azonnal, az alapító okiratban jelzett  jogszabály módosításoknál az  
                                            Áht és Korm. rend. hatálybalépése 

Felelős: Antal János  polgármester, MÁK felé történő benyújtás  
              előkészítéséért  Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  
 
 

A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 16/2012 (02.20) számú  
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemes 
Községi Önkormányzattal közös fenntartású Reich Károly Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRATÁT a  2011. évi CXCV. tv. és a 368/2011 
(XII.31) Korm. rend. –nek  megfelelően módosítja és törzsszám, adószám és 
számlaszámokkal kiegészíti. Az  étkezési feladatokat ellátó konyha 
kiválással történő költségvetési szerv alapítása miatt az 
15.3 pontból az étkezésre vonatkozó szakfeladatokat, valamint a  
15.6 kiegészítő tevékenységet teljes egészében törli,  
a 15.5 pontban megjelölt szakfeladatot vállalkozási tevékenységre módosítja 
és a jegyzőkönyvhöz csatolt - egységes szerkezetbe foglaltak szerint – 
elfogadja. 
Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar     

                            Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása vétel végett nyújtsa be. 



 11

 
     Határidő: azonnal, az alapító okiratban jelzett  jogszabály módosításoknál    
                     az Áht és Korm. rend. hatálybalépése 

Felelős: Antal János  polgármester, MÁK felé történő benyújtás   
              előkészítéséért Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  
 
 

 
 
3./  Aktuális közös ügyek 
      - Dr. Sarinay György fogorvos beadványa. 
         /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy Balatonszemesnek szüksége van fogorvosra. 
Nem engedhető meg, hogy egy olyan település, ahol évről-évre egyre több vendégéjszakát 
regisztrálnak (2011-ben 127 ezer vendégéjszaka), fogászati ellátás nélkül maradjon. Nem 
mindegy, milyen ellátást tudunk nyújtani az itt élőknek és az idelátogatóknak.  
 
Gál Zoltán balatonőszödi képviselő: Balatonőszöd részarányosan hozzájárul.  
 
Antal János polgármester elmondja, hogy természetesen hozzájárulnak, csak pontosítani 
kell, melyik verzióról kell dönteni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző ismerteti a korábban érkezett kérelmet, amelyben 900 ezer 
forint finanszírozási hitel felhasználásáról volt szó, ugyanakkor az OEP-től kapott 
finanszírozás havonta 100 ezer forinttal csökkenő tendenciát mutat. Bízunk benne, hogy ez a 
folyamat meg fog állni. A doktor úr szóbeli tájékoztatójaként hallottuk, hogy a hiányként 
felhalmozódott összeg már elérte a 2 millió forintot. A mi javaslatunk szerint a havi 100 ezer 
forintos nagyságrendű kiesést kellene kompenzálni, tehát ez által az 1,2 milliós összeg kiesése 
kerülne kompenzálásra. Ez lakosságarányosan 930 ezer Ft Balatonszemesnél és 270 ezer ft 
Balatonőszödnél. 
A Balatonszemes-Balatonőszöd között felmerülő rendelő fenntartási költség 2012-ben 5,6 
millió forint. Ebbe a körbe tartozik a háziorvos, gyermekorvos és a fogorvos, a rendelő 
közüzemi díjai, takarítási költsége. A házi orvos és gyermekorvos Balatonőszödön helyszínen 
rendel, ahol szintén vannak költségek, ezért ezeket mindkét település saját fenntartási 
költségeiként kezeli, de fogorvosi rendelő csak Balatonszemesen  van. A három orvos által 
használt rendelő költsége 1/3-ad része 1,8 mó Balatonőszödnek ez utóbbi összeg lakosság 
arányos része 420 ezer Ft, ez került kimutatásra.  
 
Boór Miklós képviselő: Az egészségügyi ellátás nagyon fontos egy település számára. A 
jelenlegi finanszírozási rendszer mellett ez gyakorlatilag nem működne önkormányzati 
támogatás nélkül. Az nem engedhető meg, hogy ne legyen jó orvosi ellátás, az pedig nem 
várható el, hogy egy orvos saját pénzét tegye be egy olyan ellátásba, ami egy település érdekét 
képviseli. Támogatja a javaslatot. Tudomása szerint van lehetőség fogorvosi szűrésekre 
vonatkozó pályázat benyújtására, ezért kéri a doktor urat, ez ügyben egyeztessen a körjegyző 
asszonnyal, hátha ez által is sikerülne valamennyi pénzt szerezni a fogászat működésére. Arra 
szeretne választ kapni, hogy esetlegesen egy kisebb település ellátása még beleférne-e a  
praxisába, és ez javítana-e a jelenlegi helyzeten? 
 
Dr. Sarinay György fogorvos szerette volna hallani a balatonőszödiek véleményét is. 
Köztudott, hogy a balatonőszödi betegek is látogatják a balatonszemesi rendelőket, és a nehéz 
anyagi helyzet ellenére Balatonőszödön is tartanak fenn rendelőt. Más kérdés, hogy ott egy 
fogászat nem tudna működni, hiszen teljesen más a berendezése. Lassan 10 éve finanszírozási 
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hiánnyal küzd, eddig várta a helyzet javulását, de már nem lát erre esélyt. Ha ezt a javaslatot 
mindkét testület elfogadja, arra lesz elég, hogy még egy ideig „elevickléljünk”. Elsőként 
kötött a megyével eszköztámogatás visszaigénylésére szerződést. Ezt saját erőből 
finanszírozta, és havi 50 ezer forint a visszatérítés összege, ami 3 év múlva jár le. A 
pályázatokat figyeli, de veszteséges vállalkozás nem nyújthat pályázatot. Szeretné 
hangsúlyozni azt a tényt, hogy amennyiben ezt a támogatást megítélik a testületek, nem azt 
jelenti, személy szerint neki utalják át az összeget, hanem annak érdekében történik, hogy 
Balatonszemesen továbbra is elérhető legyen a biztosítási alapon működő fogorvosi ellátás. A 
januári ülésen kritizálva lett a fogászati szék állapota, ami az óta tovább romlott. Ezt a 
problémát meg sem említette volna, amennyiben az általa befektetett összeget (kb.  2 millió 
forint) megkapta volna, akkor egy használt fogászati kezelőegység vásárolt volna a rendelőbe.  
Mivel nagyon úgy néz ki, ez nem fog megtörténni, lehetőségként felveti a képviselő-
testületeknek, ha úgy gondolják, támogatják a beszerzést valamilyen módon, vagy marad a 
régi.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: 3 év múlva nyugdíjba fog menni, vagy 3 évben gondolkodik? 
 
Dr. Sarinay György fogorvos: 1,5 millió forintot lehet igénybe venni eszköztámogatásra, 
ami havi 50 ezer forintot jelent. 3 év múlva éri el a 0 szaldót.  Lehetne apránként 
összegyűjteni az árát, de a mai viszonyok között ezt tartja a jobb megoldásnak.   
Boór képviselő kérdésére visszatérve elmondja, hogy egy másik település ellátása is belefér a 
praxisába.  
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, mekkora lenne az az összeg, amivel pályázatokat 
tudna benyújtani. 
 
Dr. Sarinay György fogorvos: Ha a befektetett összeget visszakapná. 
 
Liber Árpád Béla képviselő javasolja a szerződés megkötését. A fogászati szék vásárlásával 
kapcsolatban az a véleménye, bízzák meg a doktor urat, hozzon ajánlatot a székre, utána 
tárgyaljanak róla. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Pontosítani kell a dolgokat. 
 
Antal János polgármester: Most csak becslésekre lehet hivatkozni, konkrét adatok alapján 
osszák fel a költségeket.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző A rendelő költségei az előző évi tapasztalat alapján került  
tervezésre, a közüzemi díjakat később is csak becsléssel lehet megállapítani, bár nem pontos, 
de 1/3-ad arány azért lett megállapítva, mert a többi orvosnál hosszabb a rendelési idő, de 
kevesebb víz, vagy áram fogyasztás van, így megközelítő pontosságú. 
 
Antal János polgármester javasolja, amennyiben  a testület elfogadja az összeget, évente 
újra kell tárgyalni. Balatonszemes költségvetésében mind a 3 tétel külön szerepeljen, úgy, 
mint Balatonőszödtől átvett pénz.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A támogatási összeg utalása közvetlenül a fogorvos 
számlájára történne, szerinte így az egyszerűbb, ezért készülne egy háromoldalú 
megállapodás és csak a rendelő költsége lenne átadott pénzeszköz. 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal 1  tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 
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Balatonőszöd Községi Önkormányzat 17/2012 (02.20) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 
kötelezettséggel működő önálló fogorvosi tevékenység rentábilissá tétele 
érdekében  a 2011. évi pénzmaradványa terhére 270 ezer Ft összegű vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatást határoz meg, a fogorvosi szolgálat 
veszteségének rendezésére.  A megállapított összeget a 2011. évi 
költségvetési beszámoló elfogadását követő 15 napon belül egy összegben 
átutalással teljesíti.  
 

 Határidő: Értelem ,- és költségvetési rendelet szerint. 
 Felelős: Antal János  polgármester. 
 

 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal 1  tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 18/2012 (02.20) számú   
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 
kötelezettséggel működő önálló fogorvosi tevékenység rentábilissá tétele 
érdekében   2012 évtől 5 éves időtartamra kötendő szerződés szerint 270 
ezer Ft + évenként az infláció mértékével növelt összegű támogatást biztosít 
a szerződés szerint meghatározott módon történő átutalással. 
 
Határidő: Értelem ,- és költségvetési rendelet szerint. 
Felelős: Antal János  polgármester 
 
 

A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal 1  tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat 19/2012 (02.20) számú  
                    Képviselő-testületi határozata: 

 
Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében ellátott 
egészségügyi feladatokhoz saját közigazgatási területén belül 2012-ben 
bérleti díj nélkül biztosítja a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőket és 
azokhoz tartozó kiszolgáló helyiségek használatát, míg a fogorvosi rendelőt 
lakossága számára  Balatonszemes közigazgatási területén kívánja igénybe 
venni. A fogorvosi rendelő fenntartásához és működési költségeinek 
biztosításához  2012. évi költségvetésének saját bevételei terhére 420 ezer Ft 
átadott pénzeszközzel járul hozzá.  
 
Határidő: Értelem ,- és költségvetési rendelet szerint. 
Felelős: Antal János  polgármester 

 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal 1  tartózkodás ellenében  az alábbi határozatot hozta: 
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Balatonőszöd Községi Önkormányzat 20/2012 (02.20) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
A Képviselő-testület a fogorvosi körzetre a DENTURA Bt-vel – személyes 
ellátásra kötelezett képviselő: Dr. Sarinay György fogorvos – 2012-től 2017. 
december 31-ig feladat-ellátási szerződést köt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező 
tervezet szerint  készített  háromoldalú szerződést változatlan tartalommal  
aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal János polgármester 
 

A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 39/2012 (02.20) számú  
                        Képviselő-testületi határozata: 

 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 
kötelezettséggel működő önálló fogorvosi tevékenység rentábilissá tétele 
érdekében a 2011. évi pénzmaradványa terhére 930 ezer Ft összegű vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatást határoz meg, a fogorvosi szolgálat 
veszteségének rendezésére.  A megállapított összeget a 2011. évi 
költségvetési beszámoló elfogadását követő 15 napon belül egy összegben 
átutalással teljesíti.  
 
Határidő: Értelem ,- és költségvetési rendelet szerint. 
Felelős: Takács József  polgármester 
 

 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat 40/2012 (02.20) számú   
                        Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 
kötelezettséggel működő önálló fogorvosi tevékenység rentábilissá tétele 
érdekében 2012 évtől 5 éves időtartamra kötendő szerződés szerint 930 e Ft 
+ évenként az infláció mértékével növelt összegű támogatást biztosít a 
szerződés szerint meghatározott módon történő átutalással. 
 
Határidő: Értelem ,- és költségvetési rendelet szerint. 
Felelős: Takács József  polgármester 
 
 

A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 41/2012 (02.20) számú  
                        Képviselő-testületi határozata: 
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Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében ellátott 
egészségügyi feladatokhoz saját közigazgatási területén belül 2012-ben 
bérleti díj nélkül biztosítja az orvosi rendelőket és azokhoz tartozó 
kiszolgáló helyiségek használatát. 
Biztosítja, hogy a fogorvosi rendelőt a területi ellátási kötelezettségen élő 
minden  lakos azonos jogokkal és feltételek mellett igénybe vegyék. A 
Képviselő-testület a 2012. évi rendelő fenntartási költségeihez Balatonőszöd 
Községi Önkormányzat által  átadott  420 e Ft összeget köszönettel 
elfogadja. 
 
Határidő: Értelem ,- és költségvetési rendelet szerint. 
Felelős: Takács József  polgármester. 
 
 

A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 42/2012 (02.20) számú  
                           Képviselő-testületi határozata: 

 
A Képviselő-testület a fogorvosi körzetre a DENTURA Bt-vel – személyes 
ellátásra kötelezett képviselő: Dr. Sarinay György fogorvos – 2012-től 2017. 
december 31-ig feladatellátási szerződést köt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező 
tervezet szerint  készített  háromoldalú szerződést változatlan tartalommal  
aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Takács József  polgármester 
 

 
3./b.Hulladékgazdálkodásról szóló rendeletek 
   /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tisztázatlan helyzetre és 
megfelelő kalkuláció hiányában a rendelete mellékletét képező díjtételeket nem vitatta meg, 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat a közös testületi ülést követő ülésén döntött. 
 
Mivel több mindkét testületet érintő közös napirend, tárgy, kérdés nem volt Takács József 
Balatonszemes polgármestere és Antal János Balatonőszöd polgármestere a közös  képviselő-
testületi ülést 14 óra 55 perckor bezárta, mindkét település külön-külön folytatta munkáját az 
egyedi üléseken, melyről külön jegyzőkönyvek készültek. 
 

Kmf. 
 
 

Antal János                                                                Takács József 
            polgármester                  polgármester 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna 
körjegyző 


