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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

 
Készült: Balatonszemes, és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2012. április 23-án a Latinovits Zoltán Művelődési Ház  földszinti kis termében közösen 14. 
00 órakor kezdődő és 15 órakor folytatólagosan megtartott  nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részéről: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      Bene Zoltánné ÖK. Konyhavezető 
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv.ház igazgató 
Liber Árpád  Béla     Schmal Kinga védőnő 
Ifj. Vasicsek László                Szilvai Renáta köztisztviselő   
Dr. Zóka László települési képviselők   Szántóné Pesti Amália jkv. 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő 
Gál Zoltán képviselő 
Hosszú Péter képviselő 
 
Érdeklődő: 3 fő 
    
          
Takács  József polgármester Somogytúr település önkormányzatának képviselő-testülete 
távozását követően tartott szünet után megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselő-testület 
7 fővel továbbra is jelen van, így az ülés határozatképes és a folytatólagosan tartott ülést 
megnyitotta. 
 
Antal János polgármester a szünet után, megállapítja, hogy a balatonőszödi képviselő-
testület 5 fővel továbbra is jelen van, ezért az ülés határozatképes és a továbbtanácskozást 
megnyitotta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
3./  Beszámoló a közös fenntartású intézmények  - Körjegyzőség, iskola, óvoda, védőnői   
      szolgálat- 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  
      Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
                           Boór Miklós iskolaigazgató 
                           Szentiványi Jánosné óvodavezető 
                           Schmal Kinga védőnő            
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Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  elmondja, hogy 2011. óta a balatonőszödi adóhatósági 
feladatokat is Balatonszemesen látják el.  
 
Boór Miklós képviselő, egyben iskolaigazgató megköszöni a fenntartó települések 
hozzájárulását, támogatását. Elmondja, hogy stabil évet zártak. Igyekeztek nem túllépni a 
kereteket. Az oktatás minősége nem szenvedett csorbát, nem láttak hiányt semmiben. A 
kiskincstárral kapcsolatban jók a tapasztalatok, sok segítséget kapnak a hivataltól. Ez azért 
nagyon jó dolog, mert így csak a szakmai résszel kell foglalkozniuk. Úgy érzi, nem éltek 
vissza a bizalommal. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető köszönetét fejezi ki a Képviselő-testületnek és a 
hivatalnak a bizalomért, és a segítségért. Partnerként sikerült együtt dolgozni. Igyekeztek 
tartani a költségvetési paramétereket. 2012-re megkapták a plusztámogatást, melynek 
köszönhetően gyönyörű lett az óvoda udvar. Sok dicséretet kaptak, amiért külön köszönet jár. 
Korábban kis lépésekkel próbáltak előbbre jutni, de ez most nagy segítség volt.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: A falunak kell megköszönni, sok mindenről lemondanak annak 
érdekében, hogy ilyen legyen a színvonal. A költségvetésben  szerepeltetni kell ezeket a 
dolgokat.  
 
Takács József polgármester úgy véli, meg kell köszönni mindenkinek a hozzáállását, 
munkáját, hiszen ez csapatmunka. Időnként vannak viták, problémák, de eredményeket is fel 
tudunk mutatni. Az integráció elutasításra került, ami véleménye szerint jó döntés volt. Úgy 
látja, nyugodtan lehet dolgozni. Végezetül mindenkinek megköszöni a 2011. évben végzett 
munkát. 
 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  32/2012 (04.23.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közös fenntartású intézmények gazdálkodásáról és az intézmények 2011. 
évi pénzügyi beszámolóiról szóló előterjesztést. A tárgyalás során 
elhangzott kiegészítésekkel és annak számszaki kimutatásaival együtt 
elfogadja. Javasolja, hogy a beszámolókat Balatonszemes önkormányzata 
zárszámadási rendeletébe beépítve és annak  mellékleteként csatolt módon 
fogadja el. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal János polgármester. 
 
 

 
 
4./  Aktuális közös ügyek 
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4.1/ Gyermeknap megrendezése 
 
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő a közelgő gyermeknappal kapcsolatban az iránt 
érdeklődik, hogy a tavalyi formában kerülhetne-e megrendezésre, amit akkor Balatonőszödön 
tartottak.  
 
Takács József polgármester elmondja, ez ügyben már megkeresték a szülők, rajta nem 
múlik. Bízzák az illetékesekre a szervezést.  
 
Boór Miklós képviselő: Az SZMK már felvetette a dolgot, aminek örülnek, ezért az iskola 
nem szervez külön gyermeknapi programot. Szerencsés dolog, hogy  hét végére esik, mert így 
a nyaraló vendégeket is tájékoztatni lehet a programról, tehát ők is részt vehetnek a 
rendezvényen. Ez így természetes. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető megemlíti, hogy az óvoda kimaradt ebből a dologból. 
Ebben szélesebb körű egyeztetésre lenne szükség. Korábbi években az óvodában 1 héten át 
külön tartottak gyermeknapot. Ezt az idén is így tervezték. Ez ügyben közös nevezőre kellene 
jutni. 
 
Takács József polgármester felhívja a figyelmet, hogy az SZMK vezetők nem sajátíthatnak 
ki egy rendezvényt, ez hatáskör túllépés, azt közösen kell megszervezni. 
 
Antal János polgármester úgy ítéli meg, félreértés van a dologban. Tavaly az SZMK 
szervezte a programot, Balatonőszöd biztosította a helyszínt, a költségeket pedig közösen 
állták. Ha ez így nem felel meg, Őszöd megszervezheti ezt külön is. 
 
Takács József polgármester javasolja, üljenek le egy megbeszélésre az intézményvezetők és 
a szervezők. Békességben kell megoldani ezt a problémát. Kéri, hogy Róka László 
művelődési ház igazgató fogja össze a szervezeteket.  
 
Róka László művelődési ház igazgató elmondja, hogy a gyermeknapi programokat 
korábban is az intézményvezetők szervezték, a művelődési ház megtette a maga részét.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető nem számított ilyen indulatokra. Visszavonja a korábban 
elmondottakat.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A körjegyzőség felvállalja az egyeztetést, véleménye 
szerint a feszültség ezzel csillapítható. 
 
Takács József polgármester: Ez nem jegyzői hatáskör, oldja meg Róka László. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző megjegyzi, hogy közös gyermeknapi programról van szó. 
 
Takács József polgármester felhívja a figyelmet, hogy ezt az intézményvezetők és az SZMK 
szervezte le, de ő is részt akar venni az egyeztetésben.  
 
Dr. Zóka László képviselő egyetért a körjegyző asszonnyal. Kell egy koordinátor, aki kézben 
tartja az egészet, ezért inkább meg kell neki köszönni a felajánlást.  
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Hosszú Péter képviselő úgy véli, nincs szükség a vitára, rá kell bízni a szülőkre a szervezést.  
 
 
4.2/  Erdélyi tanulmányút   
 
Boór Mklós képviselő, egyben iskolaigazgató tájékoztatja a testületeket, hogy a 7. osztályos 
diákok május 17-én tanulmányi kirándulásra indulnak Erdélybe. Az utat pályázaton nyerték, 
de a kapott összeg nem fedezi a teljes költséget, ezért a szülők anyagi hozzájárulására is 
szükség van. Néhány családnak ez gondot okoz. Szeretné, ha valamennyi tanuló részt vehetne 
a kiránduláson, ezért a testületek anyagi támogatását kérné. Az összeg nagysága 80 ezer 
forint. Amennyiben nemleges döntés születne, úgy saját tiszteletdíját ajánlaná fel annak 
érdekében, hogy senki nem maradjon ki a kirándulásból.  
 
Mihály Sándor alpolgármester azt javasolja, a két település fele-fele arányban vállalja át a 
költséget. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző erre a célra a tartalékkeretet jelöli meg. 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 91/2012 (04.23.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Határtalanul” nyertes pályázat alapján Erdélyi tanulmányút 7-8. osztályos 
gyermekeinek teljes létszámban történő kiutazása érdekében -  a befizetést 
teljesíteni nem tudó családok megsegítésére -  az önkormányzat 2012. évi  
tartalékalapja terhére 40 ezer Ft –ot biztosít. 
Meghatalmazza az iskola igazgatóját, hogy a keretet az érintett gyermekek 
gondviselőivel történt egyeztetés után a meghatározott cél érdekében a 
tanulmányi kirándulásra fordítsa. 
 
Határidő: azonnal; ill. 2012. május 31. 
Felelős: Takács József polgármester és Boór Miklós iskola igazgató. 

 
 
 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  33/2012 (04.23.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Határtalanul” 
nyertes pályázat alapján Erdélyi tanulmányút 7-8. osztályos gyermekeinek 
teljes létszámban történő kiutazása érdekében -  a befizetést teljesíteni nem 
tudó családok megsegítésére -  az önkormányzat 2012. évi  tartalékalapja 
terhére 40 ezer Ft –ot biztosít. 
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Meghatalmazza az iskola igazgatóját, hogy a keretet az érintett gyermekek 
gondviselőivel történt egyeztetés után a meghatározott cél érdekében a 
tanulmányi kirándulásra fordítsa. 
 
Határidő: azonnal; ill. 2012. május 31. 
Felelős: Antal János polgármester és Boór Miklós iskola igazgató. 
 

 
 
 
4.3/ Önkormányzati busz bérlése 
 
Hosszú Péter képviselő felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat által üzemeltett kis busz 
bérlése néha gondot okoz. Bizonyos iskolai rendezvényekre a jövőben valamilyen 
kedvezmény bevezetését tartaná indokoltnak. Véleménye szerint át kellene nézni tanéves 
szinten a lehetőségeket.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy ezt az intézmények éves költségvetésében kell 
szerepeltetni. Váratlan kiadások esetében meg kell beszélni a lehetőségeket. 
 
Boór Miklós képviselő, egyben iskolaigazgató elmondja, hogy csupán a tanulmányi 
kirándulásokat tudják szerepeltetni a költségvetésben. Egy csapat gyerek utaztatása vonattal 
sem olcsóbb, viszont lényegesen nagyobb a kísérő felelőssége. Úgy érzi, már az is nagy 
segítség, ha önköltségi áron kapják a buszt.  
 
Hosszú Péter képviselő: Mindenki egyformán kapjon segítséget. 
 
Boór Miklós képviselő, egyben iskolaigazgató: Papírgyűjtéssel, gesztenyegyűjtéssel tudják a 
tanulók csökkenteni a kirándulás költségeit. Ne terheljük tovább a fenntartót. 

 
 
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 15 óra 25 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 


