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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd 
Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 1-én 14.00. órakor a 
balatonszemesi Latinovits Zoltán Mővelıdési ház 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              Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Fias Istvánné    képviselı    ifj Boór Miklós iskolaigazgató 
Kocsisné Liber Márta  képviselı   Liber Árpád Kht. ügyvezetı ig. 
Mischl Antalné  képviselı     
Petrus Péter     képviselı  . 
Zrínyi László   képviselı 
 
Távol maradását elıre jelezte: 
Kelemen Ferenc Miklósné  képviselı 
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 
Kovács Ádám János   képviselı 
Nagy Gáborné   képviselı 
 
Távol van: 
Hosszú Péter   képviselı 
 
Jelen van  még:  20 fı érdeklıdı 
 
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 8 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes. 
 
 
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. 
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A polgármesterek ismertették napirendi tervezeteiket:  
 
1./ Beszámoló a Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola 2008/2009. tanév   
     eredményességérıl és a 2009/2010-es tanév elıkészítése 
     Elıadó: ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
                           
2./  Beszámoló a Nyitnikék Óvoda tevékenységérıl, a következı nevelési év    
      elıkészítésérıl 
      Elıadó: Szentiványi Jánosné óvodavezetı  
 
3./ Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola éves  minıségirányítási mérés    
     összefoglaló értékelése 
     Elıadó: Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
 
4./ Nyitnikék Óvoda Minıségirányítási Programjának éves értékelése 
     Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné, óvodavezetı 
 
5./ Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatok   
     végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági     
     döntésekrıl 
     Elıadó: Antal János polgármester 
                  Takács József polgármester 
 
6. / Egyéb képviselı-testületi döntést igénylı ügyek 
 
 
A képviselı-testületek külön – külön egyhangú szavazattal elfogadták a fenti napirendek tárgyalását. 
 
Takács József polgármester ismertette, hogy a közös képviselı testületi ülés után a Balatonszemesi 
Képviselı-testület ülése  folytatódni fog, a meghirdetett napirendekkel és végül zárt üléssel a KHT 
ügyvezetıi pályázatainak bontása miatt. 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola 2008/2009. tanév   
     eredményességérıl és a 2009/2010-es tanév elıkészítése 
     Elıadó: Antal János polgármester 
                  Takács József polgármester   
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/   
       
Takács József polgármester a napirend elıterjesztésére ifj. Boór Miklós iskola igazgatót 
kérte fel azzal, hogy az óvoda elıterjesztését pedig a NO. Óvoda vezetıje ismerteti, mivel az 
írásos anyagot is ık készítették. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató  köszönti a megjelenteket. Az anyaghoz kiegészítésként 
elmondja, hogy  a beszámoló leadását követıen az iskola diákjai  sportversenyeken vettek 
részt. Atlétikában és fociban kiváló eredményeket értek el.  
Kéri a képviselıket, hogy amennyiben észrevételük van a beszámolóval kapcsolatban, azt 
mondják el. 
 
Takács József polgármester Botlik Józseftıl, a Zeneiskola igazgatójától kérdezi, hogy a 
nyári szemesi rendezvényekre terveznek-e fellépést. 
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Botlik József  zeneiskola igazgató elmondja, hogy eddig egy rendezvényre kaptak felkérést, 
és az elmúlt héten megnyitott fotókiállítás megnyitóján is szerepeltek. Elképzeléseik  szerint 2 
éven belül megalakul egy fúvós zenekar, és karácsonyra tervezik a bemutatkozást. Felkérés 
esetén szívesen vállalnak fellépést.  
 
Takács József polgármester a lakosság véleményét tolmácsolja, miszerint nem elégedettek a 
Zeneiskolával. Hatékonyabb mőködést várnak el.  Megkéri az igazgató urat, mondja el 
elképzeléseit a jövıre vonatkozóan. 
 
Botlik József zeneiskola igazgató úgy véli, az jelenti a legnagyobb problémát, hogy az 
iskolának nincs ütıs és fúvós zenekara. A fúvós zenekar szervezése folyamatban van, ettıl 
várható komolyabb változás. Tájékoztatásként elmondja, hogy az iskola diákjai több országos 
versenyen vették részt,  ahol szép eredményeket értek el. 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató a fentiek kiegészítéseként elmondja, hogy az  iskolából 
elkerültek a korábbi fellépık. A kicsikbıl kell új zenekart  alakítani. Zongora tanszakon 
szépen haladnak, az október 23-i rendezvényen is szerepeltek, valamint a karácsonyi 
mősorban is felléptek. Az év folyamán több nyilvános koncertet adtak, többek között félévi 
vizsga koncertet adtak, valamint volt egy tavaszköszöntı koncert és a Diákmuzsika. A 
balatonıszödi falunapról késın értesültek, ezért azon nem tudtak részt venni. Elismeri, hogy 
az idén valóban 15 M Ft-ot kapott a zeneiskola, de személyi változások voltak, ami többlet 
kiadásokkal járt. Kezdetben a mőködéshez több állami támogatást kaptak. A szülıi 
hozzájárulás minimális, így jóformán csak az önkormányzattól kapott összegbıl 
gazdálkodhatnak. Véleménye szerint nagy őrt hagyna maga után az iskola megszőnése.  
 
Takács József polgármester elképzelhetetlennek tartja a zeneiskola megszőnését, csak fél a 
színvonal csökkenésétıl. Nagyon szép eredmények születtek a sportban és a humán 
oktatásban, ezért azt szeretné, ha a zeneiskola sem maradna le. Összességében az iskola 
megítélése jó, csak fontosnak tartja,  hogy a zeneiskola a nyári rendezvényeken többször 
szerepeljen.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı örül a jó szerepléseknek,  ezért gratulál, és köszönetét fejezi 
ki  a pedagógusoknak és a diákoknak. Negatívumként említi, hogy  a véleményeket 
tartalmazó táblázatból hiányzik az önkormányzat véleménye. Sajnálja, hogy a Képviselı-
testület tagjainak nem küldték ki a kérdıívet.  
Azzal kéréssel fordul az igazgató úrhoz, hogy az iskola kapuját mindig zárják be.  
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a karbantartók minden nap bezárják a kaput, 
de a hajnali áruszállítások miatt korán ki kell nyitni.  
 
Mischl Antalné képviselı a beszámolót nagyon igényesnek és jól felépítettnek ítéli. 
 
Zrínyi László képviselı két kérdésre vár választ: A tanév folyamán pályázatot nyújtottak-e 
be és milyen eredménnyel,  valamint ki az iskola fenntartója? 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy több pályázatot is benyújtottak.  Valamennyi 
befogadásra került, de különbözı okok miatt egyik pályázattal sem nyertek.  
 
Zrínyi László képviselı: A beszámolót olvasva az emberben kialakul egy vélemény. Sok 
szép eredményt értek el az iskolában, ami a pedagógusok munkáját is dicséri. Úgy látja, hogy 
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a   minıségirányítás tekintetében az iskola nehezebb helyzetben van mint az óvoda. Ennek 
oka, hogy a programot az óvoda korábban kezdte. Ifj. Boór Miklóst jó igazgatónak tartja, de 
úgy véli, a vezetéshez nem tud felnıni. Ellentmondást vél felfedezni abban, hogy amíg tavaly 
nem támogatták a kompetencia program bevezetését,  most  már  szükségesnek tartják. Úgy 
érzi, kommunikációs hiba van az iskola és az óvoda között. Erre a  következtetésre a két 
beszámoló elolvasása után jutott. Az elıterjesztésben az igazgató úr megemlíti, hogy nem volt 
idı  munkaértekezlet megtartására.  Véleménye szerint nem törvényszerő az értekezletet 
munkaidıben megtartani, sort lehet rá keríteni a munkaidın túl is. Nem lehet arra hivatkozni, 
hogy nem tudnak idıpontot egyeztetni, meg kell oldani a dolgot, ez a vezetı feladata. A 
minıségirányítással kapcsolatban nem ért egyet azzal, hogy nem hoztak létre külön 
munkacsoportot az értékelésre. Valójában ennek az elkészítése nem is az igazgató feladata. 
Az óvodában ezt a feladatot egy  óvónı végzi, és úgy ítéli meg, hogy jól csinálják.  
Korábban azért kérdezett rá, hogy az igazgató úr szerint ki az intézmény fenntartója, mert a 
Képviselı-testület tagjai nem kaptak a kiküldött kérdıívekbıl, csak a hivatal, holott 
Balatonszemes-Balatonıszöd Községek Képviselı-testületei a fenntartók. Szeretné, ha ez a 
minıségi munka a jövıben is megmaradna.  
Az elért eredményekhez szívbıl gratulál. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató megköszöni a kritikát, reméli hogy valóban a jó szándék 
vezette a képviselı urat. Az iskola mőködésével kapcsolatban 15 csoportot kérdeztek meg. A 
Minıségirányítási Programot  a fenntartó fogadta el, azóta ennek alapján végzik a méréseket. 
Úgy látja, az iskola semmiben nincs lemaradva az óvodától, csak más utakat járnak. A 
minıségirányítási méréseket 4 évente kellene végezni, az iskolánál ezzel szemben minden 
évben elkészítik. Ezek alkalmával tapasztalatokat győjtenek, véleményeket kapnak,  
amelyeket a következı évi munkatervbe beépítenek. Erıs túlzásnak tartja, hogy  nem nıtt fel 
a vezetıi feladathoz, legfeljebb a módszerei nem olyanok, amilyet a képviselı úr szeretne. 
Úgy véli, hogy nyugodt, békés, hatékony munkamódszert sikerült az iskolában kialakítani. 
Oka volt annak, hogy sok mindenen változtatni kellett a korábbiakhoz képest. A 
munkaértekezletekkel kapcsolatban elmondja, hogy gyakran azért nem tudta összehívni, mert 
akkor el kellett volna hagyni több délutáni foglalkozást. Úgy tervezi, hogy a jövıben beépít 3 
tanítás nélküli napot a munkatervbe, és azokon a napokon fogják az értekezleteket megtartani. 
A kompetencia programmal kapcsolatban a képviselı úr valószínőleg félre értette az elızı évi 
véleményét. Mindig azon a véleményen volt, hogy a kompetencia alapú oktatásnak nagy 
jelentısége van,  de nem szabad olyan hirtelen váltani, ahogy azt az alkotók elvárták volna. 
Már korábban  is alkalmazták ezt a fajta oktatást.  
Munkaidırıl annyit kíván elmondani, hogy a pedagógusok is tisztességesen ledolgozzák a 
heti 40 órát.  
A fenntartói kérdıívvel kapcsolatban elismeri,  hogy  az önkormányzati dolgozók részére 
küldte ki, és ígéretet tesz, hogy a jövıben jobban odafigyel  arra, hogy minden érintetthez 
eljuttassa.  
A Minıségirányítási Programot nem kényszerbıl csinálja. 
 
Takács József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a Minıségirányítási Program egy 
következı napirendi pont témája. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató tájékoztatásként elmondja, hogy a „kiskincstár” július 1-tıl 
elindult. Az óraszámok is ettıl függenek, nem azonosak a beszámolóban szereplıkkel.  
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester azon a véleményen van, hogy a gyerekekkel való 
óra ne sérüljön, inkább a kedvezményes órák csökkenjenek.  
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Kocsisné Liber Márta képviselı elmondja, hogy korábban is felvetıdött az a kérdés, hogyan 
lehet költségcsökkentést elérni.  Néhány képviselı-társával folytatott megbeszélésen arra az 
elhatározásra jutottak, hogy az önkormányzat által biztosított órakeretet 20-ról 10-re 
csökkentsék, valamint a túlórákat is próbálják megszüntetni.  A túlórák összege kb. az iskola 
összes dolgozójának 1 havi bérét takarja.  
Véleménye szerint a gyermekeket nem szabad tovább terhelni, mert azt már nem bírják el.  
Az anyagról nem szeretne most szavazni, szeretné alaposabban átolvasni.  
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató a gyermekek terhelhetıségével kapcsolatban kíván néhány 
megjegyzést tenni. Ha a szülı több foglalkozásra akarja beíratni a gyermekét, azt nem lehet 
elutasítani, a döntését tiszteletben kell tartani. Egyébként a gyermekek sok terhelést elbírnak, 
és a középiskolákból is mindig pozitív visszajelzések érkeznek.  
A túlórákról elmondja, hogy tavaly 40 óra lehetett volna, de valóban több lett a 
helyettesítésekbıl adódóan. Azt azonban hozzáteszi, hogy amikor diákokat vittek versenyre a 
pedagógusok, nem számították fel túlóraként, hanem óracsereként megoldották. 
Felhívja a képviselık figyelmét, hogy az év közbeni ÁFA változás miatt dönteni kell az 
étkezési térítési díjak  mértékérıl.  
 
Böröczky Szilárd képviselı megköszöni az igazgató úrnak és a pedagógusoknak eddig 
végzett eredményes munkáját.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy az ülés eredetileg június 22-re volt 
tervezve, a MIP-et pedig már májusban megkapták a képviselık.  
Június 25-i Társulási ülésen szóba került a szakszolgálat kérdése, ahol úgy határoztak, hogy 
szeptember 1-tıl Kıröshegy helyett  Balatonszemes veheti át a feladatot. E miatt az iskolában 
több dolgot felül kell vizsgálni. A szakszolgálatot úgy lehet komplexen ellátni, ha a nevelési 
tanácsadást is magában foglalja. Szeptember 1-tıl 4 feladatot szeretnének ellátni, ezért az 
üggyel kapcsolatban újabb megbeszélésre lesz szükség. A határozat ezért más óraszámot 
tartalmaz, mint a beszámolóban foglaltak.  
 
Fias Istvánné képviselı az órakedvezmények csökkentésére tesz javaslatot. 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató a képviselı asszony felvetésére válaszolva elmondja, hogy 
az óraszámokat törvény írja elı, csökkentés csak az oktatás rovására végezhetı. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az elıterjesztést egyeztették, az ebben foglaltak 
megfelelnek a törvényben elıírtaknak. Véleménye szerint minden pénz számít, de egy 
színvonalas oktatás esetében errıl szégyen vitázni.  
 
Antal János Balatonıszöd község polgármestere 5 perc szünetet javasol a döntéshozatal 
elıtt.  
 

 
SZÜNET 

 
 
Szünet után: 
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Elıször Takács József Balatonszemes Község polgármestere, majd ezt követıen Antal 
János Balatonıszöd község polgármestere felolvassa a határozati javaslatokat, melyekben a 
Képviselı-testületek az alábbiak szerint szavaznak: 
       
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

128/2009.(VII.01). számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
közös fenntartású Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola  
tevékenységérıl és a tankötelezettség teljesítésérıl szóló beszámolót  
a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg azt  tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 
 

 
Antal János polgármester ismertette a határozati javaslatot.  
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
49/2009 .(VII.01). számú határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
közös fenntartású Reich Károly Általános, Sport és  
Zeneiskola tevékenységérıl és a tankötelezettség teljesítésérıl  
szóló beszámolót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja,  
illetıleg azt  tudomásul veszi. 

 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 

 
Ezt követıen ismételten Takács József polgármester ismertette a dönt és tervezetet. 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

129/2009.(VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös fenntartású 
Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskolában a 2009/10. tanévben alapfokú 
nevelés-oktatás feladatra 353 órakeretet, 8 évfolyamon 1-1 osztály szervezését (1,-
8. évfolyamon indítható osztályok száma 1-1), valamint 3 napközis csoport 
indítását engedélyezi.  
A szakmai feladatokkal összhangban a feladat ellátásra 14 pedagógus-álláshelyet 
biztosít. 
Az alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátására 4 álláshelyet biztosít. A konyhai 
alkalmazottak számát 5 fıben, a technikai dolgozók számát 6 fıben határozza 



 7 

meg. 2009. július 1-tıl a statisztikai létszámkeretet egy részfoglalkozású (4 órás 
jogviszonyú) álláshellyel csökkenteni  rendeli. 
A fenntartó az intézmény feladatainak megfelelıen a szakmai álláshelyek számát 
29  finanszírozott szakmai álláshelyben határozza meg. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 

BALATONİSZÖD polgármestere kéri a testület tagjait a szavazásra. 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
50/2009 .(VII.01). számú határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskolában a 2009/10. 
tanévben alapfokú nevelés-oktatás feladatra 353 órakerettel  
8 évfolyamon 1-1 osztály szervezését (1,.- 8. évfolyamon indítható 
osztályok száma 1-1), valamint 3 napközis csoport indítását 
engedélyezi. A szakmai feladatokkal összhangban a feladat ellátásra 13 
pedagógus-álláshelyet biztosít. 
Az alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátására 4 álláshelyet biztosít. 
A konyhai alkalmazottak számát 5 fıben, a technikai dolgozók számát 
6.fıben javasolja meghatározni. 
A fenntartó az intézmény feladatainak megfelelıen a szakmai 
álláshelyek számát 29  finanszírozott szakmai álláshelyben javasolja 
meghatározni. 

 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 

Takács József polgármester a határozati javaslatot ismertette, amely után Balatonszemes 
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen 2 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  

 
130/2009(VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös fenntartású 
Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskolában a vezetık kötelezı óraszámát a 
következık szerint határozza meg: 
- Iskola igazgatójának  heti 8 óra 
- Iskola igazgató helyettesének 14 óra (vagy 12 óra a gyermekvédelmi feladatok 

munkaköri kötelezettséggé tételével) 
- Zenetagozat vezetıje: 16 óra 
A kötelezı óraszámok változásáról az iskola igazgatója és általa az érintettek 
értesítendık. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
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Határidı: értelem szerint 
 
Antal János polgármester kérte, hogy ugyanazon határozati javaslatra BALATONİSZÖD 
testületi tagjai szasvazzanak. 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
51/2009 .(VII.01). számú határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskolában a vezetık 
kötelezı óraszámát a következık szerint javasolja meghatározni: 

o Iskola igazgatójának  heti 8 óra 
o Iskola igazgató helyettesének 14 óra (vagy 12 óra a gyermekvédelmi 

feladatok munkaköri kötelezettséggé tételével) 
o Zenetagozat vezetıje: 16 óra 

 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 

   
Mivel az elızıekben a Képviselı-testületek már megtárgyalták a Reich Károly Általános-, 
Sport és Zeneiskola Minıségirányítási mérését, ezért a napirendek felcserélésére került sor. 
 
 
2./ Reich Károly Általános-, Sport és Zeneiskola Minıségirányítási mérés összefoglaló 
értékelése 
Elıterjesztı: ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

131/2009.(VII.01.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös fenntartású 
Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola Minıségirányítási Programjának 
2008/09-es végrehajtásáról szóló értékelést, valamint a tervezett intézkedéseket – 
az elıterjesztésben foglaltak szerint – a vitában elhangzottakkal együtt jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 

 
 
BALATONİSZÖD  
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
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52/2009 .(VII.01). számú határozata 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola 
Minıségirányítási Programjának 2008/09-es végrehajtásáról szóló 
értékelést, valamint a tervezett intézkedéseket – az elıterjesztésben 
foglaltak szerint – a vitában elhangzottakkal együtt jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 

 
 
3./  Beszámoló a Nyitnikék Óvoda tevékenységérıl, a következı nevelési év    
      elıkészítésérıl 
      Elıadó: Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester felkéri Szentiványi Jánosné óvodavezetıt, hogy amennyiben az 
írásos elıterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, azt tegye meg.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı kiegészítésként elmondja, hogy az informatikai 
normatívából számítógép memóriát bıvítettek, valamint monitort vásároltak és ellátták 
valamennyi óvónıt egy pendriv-val, ami a munkájukat megkönnyíti. Sok segítséget jelent az 
óvoda részére, hogy a „Prémium éves” karbantartó heti 1 napon elvégzi a szükséges javítási, 
karbantartási munkákat. A dolgozók folyamatosan képzéseken vesznek részt. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a térség óvodáiban csak Balatonszemesen dolgozik fejlesztı 
pedagógus.  
Tavasszal egy nagyobb volumenő pályázat benyújtására készültek, de mivel a határidı lejárta 
elıtt elfogyott a pályázatra kiírt összeg, nem sikerült benyújtani a pályázatot. Információk 
szerint újból kiírásra került a pályázat, ezért újból pályázni szeretnének.  
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

132/2009.(VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös fenntartású 
Nyitnikék Napközi otthonos Óvoda 2008/2009. nevelési év tevékenységérıl és az 
iskolai elıkészítésrıl szóló beszámolót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, 
illetıleg tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármester e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 
 

BALATONİSZÖD  
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  



 10 

53/2009 .(VII.01). számú határozata 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda 2008/2009. nevelési év 
tevékenységérıl és az iskolai elıkészítésrıl szóló beszámolót a vitában 
elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármester e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

133/2009(VII. 01.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös fenntartású 
Nyitnikék Óvodában a 2009/10. nevelési évben 3 csoport szervezését engedélyezi. 
Az 1993. évi LXXIX. sz. Közoktatási tv. 102.§ (2) értelmében a Nyitnikék 
Óvodában napi 10,5 óra, heti 52,5 óra idıkeretet engedélyez. 
Az óvoda vezetıjének kötelezı óraszámát heti 27 órában határozza meg. 
Az Óvoda éves zárva tartását 2010. augusztus 15-tıl 2010. augusztus 31-ig 
karbantartás miatt engedélyezi. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére, az óvoda vezetıjét pedig a nyitva 
tartás közzétételére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: értelem szerint 

 
BALATONİSZÖD  
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
54/2009 .(VII.01). számú határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Nyitnikék Óvodában a 2009/10. nevelési évben 3 csoport 
szervezését jóváhagyja. Az 1993. évi LXXIX. sz. Közoktatási tv. 102.§ 
(2) értelmében a Nyitnikék Óvodában napi 10,5 óra, heti 52,5 óra 
idıkerettel engedélyezését javasolja. 
Az óvodavezetı kötelezı óraszámának heti 27 órában történı rögzítését 
javasolja. 
Az Óvoda éves zárva tartását 2010. augusztus 15-tıl 2010. augusztus 
31-ig karbantartás miatt jóváhagyja. 

 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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4./ Nyitnikék Óvoda Minıségirányítási Programjának éves értékelése 
     Elıterjesztı: Szentiványi Jánosné, óvodavezetı 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

134/2009.(VII.01.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös fenntartású 
Nyitnikék Óvoda Minıségirányítási Programjának 2008/09-es végrehajtásáról 
szóló értékelést, valamint a tervezett intézkedéseket – az elıterjesztésben foglaltak 
szerint – a vitában elhangzottakkal együtt jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 

 
BALATONİSZÖD  
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
55/2009 .(VII.01). számú határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös 
fenntartású Nyitnikék Óvoda Minıségirányítási Programjának 2008/09-
es végrehajtásáról szóló értékelést, valamint a tervezett intézkedéseket – 
az elıterjesztésben foglaltak szerint – a vitában elhangzottakkal együtt 
jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2009. július 15. 

 
Mischl Antalné képviselı úgy ítéli meg, hogy az óvodában olyan munka folyik, ami 
dicséretet érdemel. Külön kiemeli Tóth Katalin fejlesztı pedagógus munkáját.  
 
Antal János polgármester a balatonıszödi képviselık véleményét tolmácsolja. Felmerült 
bennük, hogy a jövıben külön kellene tartani a hasonló jellegő üléseket. Ma sok olyan 
dologgal szembesültek, ami nem volt elıttük ismert. Szeretnék, ha a jövıben nem 
döntéshozatalkor kellene szembesülniük a döntésre váró dolgokkal. A jövıben sem kívánnak 
részt venni bizottsági üléseken vagy munkamegbeszéléseken, csak információkat kérnek. 
Azért kértek 5 perc szünetet, mert meg  akarták beszélni, hogy az adott helyzetben 
szavazzanak-e. Úgy véli, át kellene gondolni a szemesi testület munkáját. Egy kívülálló úgy 
gondolhatná a napirend tárgyalásakor, hogy fényévnyi különbség van az iskola és az óvoda 
mőködése között. Ezen a jövıben változtatni kell. 
 
Takács József polgármester egyetért az elıtte szóló polgármester kollégájával Valóban nem 
szabad megengedni, hogy egy témához egy képviselı többször hozzászóljon, fıként, amikor 
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azt már több alkalommal is tárgyalták. A hallgatóság részére ez úgy tőnhet, mintha elıször 
beszélnének a dologról.  
Megköszöni az iskola és az óvoda dolgozóinak munkáját, és a jövıre vonatkozóan sok sikert 
kíván. 
 
5./ Tájékoztató a körjegyzıség mőködési tapasztalatairól. 
      Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester a beszámolóval kapcsolatban várja a képviselık véleményét. 
 
Mischl Antalné képviselı megemlíti, hogy a körjegyzı asszony megválasztásakor gyorsabb, 
korszerőbb és hatékonyabb ügyintézést ígért. A községben azt beszélik, hogy a hivatalban 
nagyfokú béremelés volt. Akkor hol van a spórolás? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a körjegyzı asszony kinevezésekor egyik fı 
feladat valóban a költségek csökkentése volt. A hivatalba olyan dolgozó került felvételre, aki 
a jövıben a Kht. könyvelését is el fogja végezni, ami spórolásnak tekinthetı. A problémához 
hozzátartozik, hogy a Kht. 23 millió forintot vesz el az önkormányzattól. A „quasi” 
Kiskincstár létrehozásától 5 millió forint megtakarítást remélnek. Tavaly az intézmények a 
Kht. kivételével költségvetésük csökkentése mellett sem lépték túl a keretet.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı véleménye szerint ha nem érzékelhetı a változás, akkor baj 
van. Úgy ítéli meg, hogy az ügyintézés felgyorsult, hatékonyabb a munka. A honlapra 
folyamatosan felkerülnek a közérdekő információk. Az elmúlt fél évben nagyon sok testületi 
ülés volt. Amennyiben ezek száma a jövıben csökken, úgy több idı jut az egyéb munkákra. 
Július 1-tıl egy kolléga a „Prémium Évek Program” elfogadása mellett döntött. Az itt 
felszabaduló összeg visszafordítható lenne bérfejlesztésre a többi dolgozó számára. A 
körjegyzıséggé alakulással a dolgozók munkája jelentısen megnıtt. Néhány dolgozóra 20-
30%-kal több munka hárul mint korábban. A létszámcsökkenés miatt át kell szervezni a 
feladatköröket. Joggal várták a dolgozók január 1-tıl a bérfejlesztést. Egységesen 10%-nyi 
bérfejlesztést irányoztak elı.  
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester aljegyzı kinevezését nem támogatja. Máshol 
megszorítások vannak, véleménye szerint ez nem lenne fair. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı úgy ítéli meg, hogy amit a polgármester úr mondott, abban 
csúsztatás van. Amikor kritika éri a munkát, a körjegyzı asszony nem áll a helyzet 
magaslatán. A Képviselı-testület által hozott határozatok érvényszerzése nem megfelelı. 
 
Antal János polgármester tapasztalataik szerint nincs fennakadás a munkában, igaz nagyon 
sok a plusz feladat Balatonıszödön, és rászoktatták ıket az önállóságra.  
 
Mischl Antalné képviselı arra szeretne választ kapni, hogy Balatonszemes lakossága 
háromszorosa Balatonıszödének, akkor a körjegyzıség fenntartása Balatonszemesnek miért 
került négyszeresébe. 
 
Antal János polgármester elmondja: a lakosságarányosság nem képezheti a költség arányát  
a körjegyzıségi megállapodás szerint. Megérti a nehézségeket, de éppen olyan problémákkal 
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néz szembe Balatonıszöd is, mint Balatonszemes. Ami le van írva az érvényes, ezen nem 
érdemes vitatkozni. 
 
Takács József polgármester Megdöbbentınek tartja a megállapodás feszegetését, fıként 
mivel a jelenlegi ülésnek nem ez a témája. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı jónak tartaná egy aljegyzı kinevezését, de tudomásul veszi 
a Képviselı-testület döntését. Februárban tételesen kimutatták, hogy a körjegyzıség 
mőködése mennyivel olcsóbb, mint a korábbi polgármesteri hivatalé.  
 
Nagy Gáborné képviselı elmondja, hogy Balatonszemesnek és Balatonıszödnek van egy 
közös néptánc csoportja. Balatonszemestıl is kértek támogatást, de eddig nem kaptak. Az 
iránt érdeklıdik, hogy a Képviselı-testület hozott e döntést a kérelem  ügyében.  
 
Antal János polgármester javasolja, hogy a feltett kérdésre majd az egyekben adjanak 
választ. Felkéri a balatonıszödi Képviselı-testületet, hogy a körjegyzıség munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról szavazzanak. 
 
BALATONİSZÖD  
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
56/2009 .(VII.01). számú határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Balatonszemes Balatonıszöd Községek Körjegyzıségének 
mőködésérıl szóló tájékoztatót – a vitában elhangzott kiegészítésekkel - 
tudomásul vette. 
A körjegyzıség feladatellátását a pénzügyi,- gazdálkodási tevékenység 
valamennyi önkormányzati intézményre történı 2009. július 1-i hatályú 
kiterjesztéssel tudomásul veszi. 
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy 1 köztisztviselı prémium 
évek igénybevételét kérte, ezért  2009. június 30-i hatállyal  
jogviszonya határozott idejő kinevezéssé változik. A prémium évek 
állományában lévı köztisztviselıi állást betölteni nem lehet, ezért július 
1-i hatállyal a létszámkeretet csökkenti. 
A létszámcsökkenéssel járó bérmegtakarítást a körjegyzıségnél bér 
korrekció érdekében biztosítja. 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat a körjegyzıség fenntartási 
öltségekhez való hozzájárulását a költségvetés féléves beszámolója 
keretében felülvizsgálja és annak függvényében döntését meghozza. 

 
                        Határidı: azonnal, ill. költségvetés I. fé beszámolóját tárgyaló Kt. ülés. 
                        Felelıs: Antal János polgármester 
 
 
A fentieket követıen Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3 igen és 5 
nem szavazattal a beszámolót nem fogadta el.  
 
Fias Istvánné képviselı javasolja, határozati javaslatot bontsák több részre. 
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Takács József polgármester javaslatokat kér a határozati javaslat részekre bontására. 
 
 
Ezt követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülésterembıl 
távozott. 
 
A fentiek után Takács József polgármester 5 perc szünetet rendelt el, majd a Balatonszemesi 
Képviselı-testület önállóan folytatta tovább a tanácskozást. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Takács József         Antal János 
 polgármester        polgármester 

 
 
                    Dr. Valkó Zsuzsanna 
      körjegyzı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


